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Udhëzim për shfrytëzuesit

ȺHYRJE
I. Kushtet e përgjithshme
Të drejtë shfrytëzimi të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2011
kanë ekonomit bujqësore të regjistruara në regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore I cili
udhëhiqet në Ministrinë për bujqësi, pylltari dhe ekonomisë së ujërave.
Shfrytëzuesit e mjeteve duhet ti kenë të shlyera të gjitha obligimet financiare kundrejt Ministrisë
dhe Agjencisë.

II. Procedura për dorëzimin e kërkesës
Për ta realizuar të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare për
bujqësi për vitin 2011, hapi i parë I cili duhet të bëhet është që ta plotësoni Formularin “Kërkesë
për pagesa direkte”.

1. Ku mund të merret formulari “Kërkesë për pagesa direkte”?
Formularin mund ta merrni në vendet në vijim:
ɚ Në hapësirat e Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural (në tekstin e
mëtutjeshëm:Agjencia 
b Në ueb faqen e Agjencisë: www.ipardpa.gov.mk,
c Në zyrat rajonale të ministrisë për bujqësi, pylltari dhe ujësjellës,
ç Në njësitë rajonale të Agjencisë për të inkurajuar zhvillimin në bujqësi.

2. Ndihmë gjatë plotësimit të formularit “Kërkesë për pagesa direkte”
Ndihmë gjatë plotësimit të formularit do të fitoni nga këshilltarët në qendrat rajonale të Agjencisë
për inkurajim në zhvillimin bujqësor.
Plotësimi i formularit duhet të jetë me shkronja të shtypit, e lexueshme dhe e qartë me stilograf
të kaltër.

Formulari dhe ndihma për plotësimin e saj me dorë nga ana e këshilltarëve të
Agjencisë për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë

JANË FALAS
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3. Procedura me formularin e plotësuar „Kërkesë për pagesa direkte“
Formulari i plotësuar, së bashku me dokumentet e kërkuara, dorëzohet në Njësinë rajonale në
Ministrinë për bujqësi, pylltari dhe ujësjellës në territorin rajonal në të cilën gjendet prodhimtaria
Juaj bujqëVRUH NDSDFLWHWSURGKXHVH 1ëse keni kapacitete prodhuese në komuna kadastre të
cilat nuk bien nën një njësi rajonale, në atë rast dorëzoni kërkesë në secilën njësi rajonale për
kapacitetet prodhuese të cilat bien në njësinë rajonale të dhënë.
Me dorëzimin e formularit, në njësinë rajonale merreni vërtetimin për pranim me datë të
evidentuar të pranimit.

4. Procedura me formularin e pranuar “Kërkesë për pagesa direkte “
Pas dorëzimit të kërkesës në njësinë rajonale, vijon procesi i kontrollit të dokumentacionit të
dorëzuar dhe futjen e të dhënave në formë elektronike. Pas futjes së të dhënave në bazë të
kërkesë së dorëzuar në njësinë rajonale, vijon shtypja (prinWLPL ,IRUPXODULW³.ërkesë për pagesa
direkte” ku e njëjta nënshkruhet nga ana e dorëzuesit të kërkesës dhe personit të punësuar në
njësinë rajonale.
Kjo procedurë Ju ofron mundësi për kontrollin Tuaj të të dhënave të shkruara në kërkesën dhe
sistemin elektronik, si dhe kontrollin automatik të të dhënave nga regjistrat dhe evidencat
përmes të cilave bëhet kontrolli administrativ të kërkesës së dorëzuar. Në rast të
mospërshtatjes së të dhënave nga kërkesa me të dhënat nga regjistrat kemi mundësi të njëjtat ti
korrigjojmë në institucionet kompetente dhe ta realizoni të drejtën e pagesave direkte për
kapacitetet prodhuese me të cilat realisht disponojmë.

5. Tërheqja, ndryshimi dhe plotësimi i kërkesës së dorëzuar
Kërkesa për pagesa direkte në përgjithësi apo pjes pjes mund të tërhiqet, e ndryshuar apo me
shkrim e plotësuar nga ana e dorëzuesit më së voni në afat prej 30 ditë nga dorëzimi, përpos
nëse bartësi i ekonomisë bujqësore është më i informuar për qëllimin e kryerjes së kontrollit në
vend, apo për ekzistimin e parregullsive në kërkesën.
Dërgesa me shkrim për tërheqje, ndryshim/apo plotësim të kërkesës dorëzohet deri te Agjencia
për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural.

KUJDES !!!
Kërkesë mund të dorëzon vetëm bartës i ekonomisë bujqësore.
Nëse prona është në pronësi të anëtarit të ekonomisë, detyrueshëm plotësohet
Deklaratë për bartës dhe anëtar familjar i ekonomisë bujqësore dhe njëjta
verifikohet te noteri.
Nëse ekonomia bujqësore është e regjistruar në një rajon territorial, ndërsa
kërkesa dorëzohet në tjetër, në atë rast detyrueshëm dorëzohet vërtetim për
regjistrim në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore e dhënë nga njësia
territoriale ku udhëhiqet regjistri.
Për prodhimtari bimore kërkesë dorëzohet pas kryerjes së mbjelljes/mbjelljeve.
Nuk paraqiten sipërfaqe të cilat planifikohen për mbjellje, por sipërfaqe realisht
të mbjella.
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6. Afati për dorëzimin e kërkesës
Afatet për dorëzimin e kërkesave sipas masave të ndara dhe nënmasave nga Programi për
përkrahje financiare në vitin 2011 janë të shfaqura në tabelat në vijim:

Masat për përkrahjen e të ardhurave nga ekonomit bujqësore:
Tabela1. Kalendari për dorëzimin e kërkesave për pagesa direkte për prodhimin e perimeve
Titulli i nënmasave

Afati për dorëzimin e
kërkesave

1.1

Pagesa direkte sipas sipërfaqes së punueshme
bujqësore për kultura të fushave

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.2

Pagesat plotësuese të nënmasave 1.1 për
kultivimin e orizit dhe lulediellit

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.3

Pagesat plotësuese të nënmasave 1.1 për
sipërfaqet e mbjella me drithëra dhe materiale
fara të certifikuara

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.4

Pagesa direkte sipas sipërfaqes së punueshme
bujqësore për prodhimin e perimeve në sera
dhe jashtë serave

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.5

Pagesat plotësuese të nënmasave 1.4 për
prodhimi nën kushte të kontrolluara për
domate, speca, kastravec dhe lule prerë

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.6

Pagesat plotësuese të nënmasave 1.4 për
perime të dorëzuara në kapacitete përpunues

1.7

Pagesat direkte sipas sipërfaqes për
mirëmbajtjen e vreshtave ekzistuese

1.8

Pagesat direkte sipas sipërfaqes për
mirëmbajtjen e pemishteve ekzistuese

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.9

Pagesat direkte për vreshtat e reja

Deri më 31 maj të vitit 2011

1.10

Pagesat direkte për pemishtet e reja

Deri më 31 maj të vitit 2011

Numri i
nënmasave

1.11

1.12
1.13

Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e
duhanit të papërpunuar natyral oriental
aromatik dhe gjysmë oriental nga rendimenti i
vitit 2010
Pagesat direkte për prodhimin e materialit
vendas farë të drithit të certifikuar, kulturat
industriale (në përjashtim WsGXKDQLW GKH
kulturat kopshtare
Pagesat direkte për prodhim vendas të pipave
të rrushit dhe fidanëve frutore për mbjellje
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Tabela 2. Kalendar për dorëzimin e kërkesave për pagesë direkte për prodhime blegtorale
Numri i
nënmasave

2.1

Titulli i nënmasave
Pagesat direkte për koka të shënuara kafshësh

Afati për dorëzimin e
kërkesave
Deri 30 tetor të vitit 2011
1. Deri më 29 prill për qumësht të
shitur për periudhë prej 1 tetor deri 31
dhjetor të vitit 2011,

2.2

Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e
qumështit të lopës

2. Deri më 15 qershor për qumësht
të shitur për periudhë prej 1 janar deri
31 prill të vitit 2011
3. Prej 5 nëntor për qumësht të shitur
për periudhë prej 1 maj deri më 30
shtator të vitit 2011

2.3

Pagesat direkte për rritjen dhe therjen e
kafshëve në kapacitetin therës të regjistruar

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

2.4

Pagesat direkte viça te fituar në mënyrë të P/A

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

2.5
2.6

Pagesat direkte për furnizim me lopë të
mbarësuara mushqera me prejardhje të njohur
dhe potencial të madh gjenetik
Pagesat direkte për kokë të shënuara të deleve
nga të gjitha kategoritë

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

1. Deri më 29 prill për qumësht të
shitur për periudhë prej 1 tetor deri 31
dhjetor të vitit 2011,

2.7

Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e
qumështit të dhenve

2. Deri më 15 qershor për qumësht
të shitur për periudhë prej 1 janar deri
31 prill të vitit 2011
3. Prej 5 nëntor për qumësht të shitur
për periudhë prej 1 maj deri më 30
shtator të vitit 2011

2.8
2.9

Pagesat direkte për furnizim me kafshë
mashkullor për shtim - origjinal dhe reproduktiv
Pagesat direkte për kokë të shënuara dhi

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

1. Deri më 29 prill për qumësht të
shitur për periudhë prej 1 tetor deri 31
dhjetor të vitit 2011,

2.10

Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e
qumështit të dhive

2. Deri më 15 qershor për qumësht
të shitur për periudhë prej 1 janar deri
31 prill të vitit 2011
3. Prej 5 nëntor për qumësht të shitur
për periudhë prej 1 maj deri më 30
shtator të vitit 2011

2.11
2.12

Pagesat direkte për furnizim me kafshë
mashkullor për shtim
Pagesat direkte për kok derri për shumim
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2.13
2.14
2.15
2.16

Pagesat direkte kultivimin dhe therjen e
derrave në kapacitetet therëse
Pagesat direkte për furnizim me kafshë për
shtiPGHUD QD]LPNDGKHQHUH]
Pagesat direkte për rritjen dhe therjen e zogjve
në kapacitetet therëse të regjistruara
Pagesat direkte për amortizimin therës të
pulave për shumim në kapacitetet therëse të
regjistruara

Deri më 5 nëntor të vitit 2011
Deri më 5 nëntor të vitit 2011
Deri më 5 nëntor të vitit 2011
Deri më 5 nëntor të vitit 2011

2.17

Pagesat direkte për prodhimin njëditor

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

2.18

Pagesat direkte për prodhim njëditor të zogjve
femëror prej hibrideve të pllenuara

Deri më 5 nëntor të vitit 2011

2.19

Pagesat direkte për familje bletësh

2.20
2.21

Pagesat direkte për furnizim me huall të
bletëve
Pagesat direkte për ngritjen e sipërfaqeve të
reja për sjellje të mjaltit nën botën bimore-flora
IDFHOLHYRGLGKHEDJUHP

Deri më 31 maj të vitit 2011
Deri më 5 nëntor të vitit 2011
Deri më 31 maj të vitit 2011

2.22

Pagesat direkte për kultivim fermer të strucëve

Deri më 31 maj të vitit 2011

2.23

Pagesat direkte për prodhim të kërmijve në
ferma

Prej 1 prill deri 31 maj të vitit 2011

Tabela 3. Kalendari për dorëzimin e kërkesave për pagesa direkte për prodhimtari organike
bujqësore
Numri i
nënmasav
e

Titulli i nënmasave

Afati për dorëzimin e
kërkesave

3.1

Pagesat plotësuese prej 30% për nënmasat
nga masa 1 dhe 2 të certifikuara si prodhimtari
organike bimore dhe blegtorale në tranzicion,
në përjashtim të nënmasave 3.2 dhe 3.3 nga
masa 3

Dorëzim të fletëparaqitjeve deri
më 31 qershor ndërsa dorëzim të
kërkesave deri më 1 dhjetor të
vitit 2011

3.2

Pagesat direkte të dedikuara për sipërfaqet për
plehërim të gjelbër/ugar të bimëve frytdhënës

3.3

Pagesat plotësuese prej 50% për nënmasat
nga masa 2, nënmasat 2.6, 2.9 dhe 2.19 për
ruajtjen organike të dhenve dhe dhive

3.4

Pagesat direkte për përpunimin e prodhimeve
organike dhe prodhimeve organike ne
tranzicion me prejardhje vendase (duke përfshi
edhe për përpunim dhe paketim të llojeve të
vet mbira PHSUHMDUGKMHRUJDQLNH
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Dorëzim të fletëparaqitjeve deri
më 31 qershor ndërsa dorëzim të
kërkesave deri më 1 dhjetor të
vitit 2011
Dorëzim të fletëparaqitjeve deri
më 15 nëntor ndërsa dorëzim të
kërkesave deri më 1 dhjetor të
vitit 2011

Deri më 1 dhjetor të vitit 2011
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3.5

Pagesa direkte për shitjen e prodhimeve
organike në tranzicion me prejardhje vendase

Deri më 1 dhjetor të vitit 2011

3.6

Pagesa të veçanta direkte për kontroll
profesional dhe certifikim

Deri më 1 dhjetor të vitit 2011

3.7

Pagesa të veçanta direkte për analiza
laboratorike të tokës dhe ujit dhe analiza të
prodhimeve organike

Deri më 1 dhjetor të vitit 2011

MASAT PËR PËRKRAHJE PLOTËSUESE PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË
(NDIHMË SHTETËRORE NË BUJQËSI):
Tabela 4. Kalendari për dorëzimin e kërkesave për ndihmë shtetërore në bujqësi
Numri i
nënmasav
e

Titulli i nënmasave

Afati për dorëzimin e
kërkesave

4

Ndihmë për premi për sigurim

Deri më 31 gusht të vitit 2011

5

Ndihmë për mbrojtje të tokës bujqësore

Deri më 31 gusht të vitit 2011

9

Ndihmë për futjen e standardeve më të larta të
kualitetit

9.1

Ndihmë plotësuese prej 20% të pagesave
direkte për zbatimin e standardeve për
sigurimin e prodhimit primar

Deri më 30 nëntor të vitit 2011

9.2

Ndihmë plotësuese financiare sipas njësisë
prodhim të përdorur si lëndë e parë për
prodhime të mbrojtura me titull gjeografik

Deri më 30 nëntor të vitit 2011

9.3

Ndihmë financiare për çpagim të shpenzimeve
për futjen apo për zbatimin e shenjës për
kualitet

Deri më 30 nëntor të vitit 2011

III. Llogaritja e pagesave direkte sipas sipërfaqes së tokës bujqësore
Pagesat direkte sipas sipërfaqes së tokës llogariten në sipërfaqe të shfrytëzuar tokë bujqësore
të cilat ekonomia bujqësore I paraqet në kërkesën për pagesa direkte, në pajtim me kushtet e
parapara dhe kërkesa dhe nuk i tejkalojnë sipërfaqet të vërtetuara me kontrollet administrative
apo kontrollet në vend të ngjarjes.
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Nëse gjatë kontrollit në vend ngjarje vërtetohet se madhësia e sipërfaqes së tokës bujqësore:
- më e madhe se sipërfaqja e shënuar në kërkesën për pagesa direkte, lartësia e pagesave
direkte llogaritet në bazë të madhësisë së sipërfaqes së shënuar në kërkesë;
- më e vogël se 5% nga madhësia e shënuar në kërkesën për pagesa direkte, lartësia e
pagesave direkte llogaritet në bazë të sipërfaqes së vërtetuar gjatë kontrollit e zvogëluar për
shumën nga dallimi i vërtetuar;
- më e vogël ndërmjet 5% - 30%, apo për dy hektar nga madhësia e sipërfaqes e vërtetuar në
kërkesën për pagesa direkte, lartësia e pagesave direkte llogaritet në bazë të sipërfaqes së
vërtetuar gjatë kontrollit e zvogëluar për shumën e dallimit të vërtetuar të rritur për dy herë; dhe
- më e vogël prej 20% - 50% nga madhësia e sipërfaqes e shënuar në kërkesën për pagesa
direkte, ekonomia bujqësore plotësisht përjashtohet nga shfrytëzimi i pagesave direkte për vitin
e dhënë.
Pas zbatimit të zvogëlimeve të përshkruara, nëse vërtetohet dallim ndërmjet sasisë së furnizimit
me farë të certifikuar në pajtim me kërkesën për pagesa direkte dhe farën e certifikuar të
përdorur me saktë:
- ndërmjet 2% dhe 5%, shuma e pagesave direkte për shfrytëzimin e materialit farë të
certifikuar, zvogëlohet për 50%;dhe
- mbi 5% shuma e pagesave direkte për shfrytëzimin e materialit farë të certifikuar nuk paguhet.
Nëse është e dorëzuar kërkesë për pagesa direkte për shfrytëzimin apo prodhimtari të materialit
farë të certifikuar apo material për mbjelle i cili nuk është saktë i shfrytëzuar, prodhuar, apo
zyrtarisht i certifikuar, ekonomia bujqësore përjashtohet nga pagesat direkte për materialet farë
apo për mbjellje, si dhe pagesat direkte për sipërfaqe në vitin e dorëzimit të kërkesës dhe në
vitin e ardhshëm.

IV. Llogaritja e pagesave direkte për kokë kafshe
Pagesat direkte për kokë kafshe llogariten për numër të kafshëve I cili nuk mund të jetë më I
madh se numri I shënuar në kërkesën për pagesa direkte në pajtim me kushtet e shkruara dhe
kërkesat, dhe nuk e tejkalojnë numrin e vërtetuar me administratë apo kontroll në vend ngjarje.
Pagesat direkte për kokë kafshe paguhen vetëm ekonomive bujqësore e cila do ta ruaj numrin e
njejtë të kokëve për të cilën ka dorëzuar kërkesë në periudhën për ruajtje të obligueshme të
kafshëve.
Ekonomia bujqësore e mban të drejtën për pagesa direkte të numrit të kafshëve për të cilat ka
dorëzuar kërkesë nëse në vijim të periudhës së ruajtjes së obligueshme të kafshëve bën
ndërrim të kafshëve pa e zvogëluar numrin e tyre.
Ndërrimi duhet të kryhet në periudhën prej 20 ditë nga ngjarja për arsye së është e
domosdoshme të bëhet ndërrim të kafshëve dhe të njëjtat futen në Sistemin për identifikim dhe
regjistrim të kafshëve jo më vonë se tre dit nga dita e ndërrimit.
Ekonomia bujqësore e informon Agjencinë për ndërrimin e kafshëve në afat prej 10 ditë nda
ndërrimi i kryer.
Nëse ekonomia bujqësore nuk i plotëson kërkesat për periudhën e obligueshme të ruajtjes së
kafshëve si rezultat i fuqisë mbinatyrore apo raste të përjashtuara, ekonomia bujqësore ka të
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drejtë të pagesës direkte për numrin e kafshëve në kohën e ndodhisë së fuqisë mbinatyrore apo
rastit të përjashtuar.
Nëse gjatë kontrollit në vend ngjarje vërtetohet se numri I kokëve, gjegjësisht numri i familjeve
bletësh është:
- më I madh se numri nga kërkesa për pagesa direkte, lartësia e pagesave direkte llogaritet në
bazë të numrit të kokëve, gjegjësisht familjesh bletë të shënuara në kërkesën;
- më I vogël së numri I kokëve, gjegjësisht familjeve bletë në kërkesën për pagesa direkte më
së shumti deri më 10% dallim,lartësia e pagesave direkte të cilat duhet ta fiton ekonomia
bujqësore zvogëlohet për përqindje të parregullsisë;
- më I vogël se numri I kokëve, gjegjësisht familjeve blet në kërkesën për pagesa direkte prej
10-20%, lartësia e pagesave direkte zvogëlohet për përqindje të parregullsisë e zmadhuar për
dy herë; dhe
- më I vogël së numri I kokëve, gjegjësisht familjeve bletë në kërkesën për pagesa direkte prej
20%-50% , ekonomia bujqësore plotësisht përjashtohet nga shfrytëzimi I pagesave direkte për
vitin e dhënë.
Përqindja e parregullsisë llogaritet si lidhje ndërmjet numrit të zbuluar të kokëve të parregullta
dhe numrit të përgjithshëm të vërtetuar me kontrollet.
Zvogëlimi dhe përjashtimi I pagesave direkte nuk do të zbatohet në raste ku si rezultat I
ndikimeve natyrore të vërtetuara nga shërbimet zyrtare veterinarie siç janë: ngordhja e kafshës
apo pasojat nga sëmundje, dhe ngordhja si rezultat i rasteve të padëshiruara për të cilën nuk
është përgjegjës bartësi I ekonomisë bujqësore, i njëjti nuk është në gjendje të I plotëson
kërkesat për ruajtjen e kafshëve për periudhën e obligueshme. Kjo zbatohet vetëm nëse
ekonomia bujqësore me shkrim e informon Agjencinë për zvogëlimin e numrit të kafshëve më
së voni në afat prej dhjetë dit nga dita e zvogëlimit.

V. Pagesa e mjeteve
Pagesa e mjeteve për shfrytëzues e bën Agjencia.
Pagesa e mjeteve bëhet në llogari transaksionale të kërkuesit.
Pagesa bëhet pasi të vërtetohet se kërkuesi I ka plotësuar kushtet e vërtetuara në programin.
ME RËNDËSI për kultivuesit e bagëtisë, dhenve dhe dhive!!!
Kontrollet administrative të besueshmërisë së të dhënave të shënuara në kërkesën do të bëhen
me krahasimin e të dhënave nga regjistrat zyrtar të kafshëve të cilat udhëhiqen në Agjencinë
për ushqim dhe veterinari.
Obligim I juaj është që secilin ndryshim të gjendjes së numrit të kafshëve rregullisht ta paraqitni
në stacionin për veterinari.
Para dorëzimit të kërkesë kontrolloni gjendjen e evidentuar të numrit të kafshëve tuaja në
stacionin për veterinari e cila është përgjegjëse për shenjim.
Paraqitni vetëm ato kokë të cilat planifikoni ti ruani deri në afatin e fundit të obliguar për ruajtje.
Nëse vjen deri te ndryshimi I numrit të kafshëve në periudhën e obliguar për ruajtje nën ndikim
të fuqisë mbinatyrore jeni të obliguar që të njëjtën ta paraqitni me shkrim deri te Agjencia më së
voni në afat prej 10 ditë nga ndodhia e ndryshimit gjatë së cilës duhet të dorëzoni dëshmi
(vëUWHWLP Wë dhëna nga shërbimi zyrtar veterinarie.
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B. MASA PËR PËRKRAHJE TË FITIMIT TË EKONOMIVE BUJQËSORE
1. PAGESAT DIREKTE PËR PRODHIMTARI BIMORE
Për shfrytëzimin e mjeteve për prodhimtari bimore, përpos dokumenteve tjera, obligueshëm
dorëzohet edhe dëshmi për posedimin apo disponim me tokë bujqësore.
Si dëshmi për posedimin apo disponimin me tokë bujqësore dorëzohet një nga dokumentet në
vijim:
1. Fletë pronësia në emër të kërkuesit jo më e vjetër se 6 muaj,
2. Flet posedimi në emër të kërkuesit jo më e vjetër se 6 muaj,
3. Kopje të kontratës për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me Procesverbal për
futjen në fuqi për zotërim,
4. Kontratë për qira të tokës bujqësore në pronësi private e verifikuar në noter , i obliguar për
dorëzimin e një nga dokumentet e lartpërmendura nën numrin rendor 1 ose 2 në emër të
qiradhënësit,
5. Kontratë për shfrytëzimin e fryteve kultivuese të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me
Procesverbal për futjen në fuqi për zotërim,
6. Kontratë për shfrytëzimin e fryteve kultivuese të tokës bujqësore në pronësi private ɡ e
verifikuar në noter i obliguar për dorëzimin e një nga dokumentet e lartpërmendura nën numrin
rendor 1 ose 2 në emër të dhënësit për shfrytëzimin e fryteve kultivuese.
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1.1 Pagesa direkte sipas sipërfaqes së punueshme bujqësore
për kultura të fushave
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase mund të jenë ekonomi bujqësore të cilat në vitin e prodhimit
2010/2011 kanë sipërfaqe të mbjella në kulturat n vijim: grurë, elb, misër, thekër, tërshërë, oriz,
tritikal, melekuqe, mel, sumbullare, qiqër, kikirikë, soj, luledielli, rrepë yndyrdhënëse, afion, rrepë
sheqeri, jonxhë, groshëz, esparze, bizele dhe naut (leblebi 
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0.3 ha për sipërfaqe të mbjella me kultura drithi në vitin prodhues 2010/2011.
Minimum sipërfaqe të mbjella u dedikohet të gjitha kulturave ndaras.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 8.500,00 denar për hektar për çdo kulturë ndaras, me
reduktimin e lartësisë së përkrahjes me zmadhimin e sipërfaqeve të paraqitura:
1.

prej 0,3 deri 20 ha

100%

2.

prej 20,1 deri 100 ha

60%

3.

prej 100,1 deri 300
ha

30%

4.

mbi 300 ha

10%

Shembull:
Nëse keni të mbjellë 325 ha gruri dhe 85 ha , llogaritja e lartësisë së përkrahjes financiare të
cilën do ta fitoni do të bëhet në mënyrën në vijim:
Grurë: 325 ha
20 ha

8.500 den. = 170.000 den.

80 ha

5.100 den. = 408.000 den.

200 ha

2.550 den. = 510.000 den.

25 ha

850 den. = 21.250 den.

Sipas llogaritjes për grurë do të fitoni 1.109.250,00 denar.

Elb: 85 ha
20 ha

8.800 den. = 170.000 den.

65 ha

5.100 den. = 331.500 den.

Sipas llogaritjes për elb do të fitoni 501.500,00 denar.
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Përkrahje financiare plotësuese prej 15% paguhet për pronë bujqësore në territoret me
mundësi të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedimin apo disponimin me tokë bujqësore
5. Kontratë për kultivimin e afionit (për kërkesë të dorëzuar pëUDILRQ
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik të dhënë nga regjistri qendror jo më të vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedimin apo disponimin me tokë bujqësore ɟ
5. Kontratë për kultivimin e afionit (për kërkesë të dorëzuar pëUDILRQ

1.2 Pagesat plotësuese të nënmasave 1.1 për kultivimin
e orizit dhe lulediellit
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase mund të jenë ekonomi bujqësore të cilat sipërfaqe janë të mbjella
me oriz dhe luledielli dhe kanë të dorëzuar kërkesë për këtë nënmas 1.1.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0.3 ha për sipërfaqe të mbjella me oriz dhe luledielli.
Minimum sipërfaqe të mbjella u dedikohet të gjitha kulturave ndaras.
Përkrahje financiare
Lartësia e mjeteve të pagesave direkte është 3.500,00 denar për hektar.
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1.3 Pagesat plotësuese të nënmasave 1.1 për sipërfaqet e mbjella me drithëra dhe
materiale fara të certifikuara
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase mund të jenë ekonomi bujqësore të cilat sipërfaqe janë të mbjella
me kultura drithi për nënmasën 1.1 me material farë të certifikuar në vitin e prodhimit
2010/2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0.3 ha për sipërfaqe të mbjella me kultura drithi në vitin e prodhimit 2010/2011.
Minimum sipërfaqe të mbjella u dedikohet të gjitha kulturave ndaras.
Sasia e pranueshme farë për normë për mbjellje për hektar janë të dhëna në shtojcën 1.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3.000,00 denar për hektar për çdo kulturë ndaras dhe me
reduktimin e lartësisë së përkrahjes me zmadhimin e sipërfaqeve të paraqitura:
1.

prej 0,3 deri 20 ha

100%

2.

prej 20,1 deri 100 ha

60%

3.

prej 100,1 deri 300
ha

30%

4.

mbi 300 ha

10%

Dokumentet e nevojshme
Përpos dokumenteve të shënuara në nënmasën 1.1 plotësisht dorëzohen edhe dokumentet në
vijim:
1. Llogaria fiskale me dokument përcjellës për identifikim të prejardhjes së llogaris fiskale
(vërtetim pagesor, flet evidencë, faturë, faturë e paguar ë të JDWVKPH DSR
2. Faturë me flet evidencë për furnizim me material farë kyçur edhe dëshmi për pagesën e
kryer për faturës (certifikatë prej banke nga pagesa e rregullt, kompensim me certifikatë prej
banke si kompensim LNDOXDU .
Në rast kur materiali farë është I prodhimit të vet , dorëzohet:
1. Certifikatë I dhënë nga institucion I autorizuar, dhe
2. Flet dërgesë në të cilën është e obliguar të qëndron edhe sasia e materialit farë e shfaqur në
kilogram.
*Sasia e farës material patjetër të jetë e shfaqur në kilogram.
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1.4 Pagesa direkte sipas sipërfaqes së punueshme bujqësore për prodhimin e
perimeve në sera dhe jashtë serave
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase mund të jenë ekonomi bujqësore të cilat sipërfaqe janë të mbjella
me pemë kopshtarie në vijim: domate, speca, shalqinj, pjepër, fasule, borani, bizele, patate,
tranguj, tranguj zahire, lakra, qepë, hudhër, presh, kunguj, sallat e gjelbër, brokul, spinaq,
karfioll, karotë, rrepë e kuqe, rrepë e bardhë, asparagu, qep e kuqe, lule dhe bimë mëlmesa
aromatike të kultivuara.
Lista bimëve aromatike, mjekuese dhe mëlmesë të cilat janë lëndë e Përkrahjes financiare për
këtë nënmasë është dhënë në Shtojcën 2.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,2 ha sipërfaqe me kultura kopshtare e cila u dedikohet të gjitha kulturave së bashku
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 20.000 den/ha, në përjashtim të shalqirit dhe pjepra për të
cilat lartësia e pagesave direkte është 10.000 den/ha.
Përkrahja financiare plotësuese e pagesave direkte prej15% paguhet në territorin e tokave
bujqësore me aftësi të kufizuara për prodhim..

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
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1.5 Pagesat plotësuese të nënmasave 1.4 për prodhimi nën kushte të kontrolluara
për domate, speca, kastravec dhe lule prerë
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore prodhues të domateve, specave,
trangujve dhe lule të shartuara nën kushte të kontrolluara dhe kanë dorëzuar kërkesë për
nënmasën 1.4. në vitin 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të mbjella me sera apo sera prej qelqi, prodhim të realizuar në vitin
2011 dhe e njëjta te jetë e shitur në tregun vendas apo eksport i realizuar më së voni deri më
15. 05.2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është me plotësim prej 90.000,00 den/ha.
Përkrahja e plotësuar financiare prej 15% paguhet për tokë bujqësore në territoret që janë me
mundësi të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Përpos dokumenteve të shënuara në nënmasën 1.1 plotësueshëm dorëzohen dhe dokumentet
në vijim:
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore (sera apo dëshmi për të drejtë
shfrytëzimi të oranzherisë, dhe
2. Shënim të blerjes për prodhimtarin e shitur në tregun vendas deri më datën 15.05.2011.
Persona juridik:
1. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore VHUD DSRGëshmi për të drejtë
shfrytëzimi të oranzherisë, dhe
2. Faturë me fletëpranim të verifikuar nga person I autorizuar për shitje të prodhimeve ë
tregun vendas deri më datën15. 05.2011 apo deklaratë doganore për eksport të
realizuar deri më datën 15. 05.2011.
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1.6 Pagesat plotësuese të nënmasave 1.4 për perime të dorëzuara në kapacitete
përpunues
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë të mbjella sipërfaqe me
kultura kopshtare dhe kanë dorëzuar kërkesë për nënmasën 1.4 të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,2 ha sipërfaqe te mbjellur me kultura kopshtare prej nënmasës 1.4 të viti 2011,
prodhim I realizuar në vitin 2011 dhe e njëjta të jetë e shitur në kapacitetet e përpunuara në
periudhën nëntor 2010- tetor të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 1,5 den/kg.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për tok bujqësore në territor me mundësi të
kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Kontratë me industri për përpunim të perimeve
6. Vërtetim për madhësi të shitur në industrinë për përpunim të perimeve.
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Kontratë me industri për përpunim të perimeve
6. Vërtetim për madhësi të shitur në industrinë për përpunim të perimeve.
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1.7. Pagesat direkte sipas sipërfaqes për mirëmbajtjen e vreshtave ekzistuese
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë sipërfaqe nën mbjellje me
hordhi të paraqitura-regjistruara në Regjistrin nacional të mbjelljeve me hordhi.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,2 hektar sipërfaqe të mbjelljeve me hordhi.
Përkrahje financiare paguhet nga viti I dytë nga marrja e mbjelljeve me hardhi.
Numri I pranueshëm të pipave të certifikuara të materialit për mbjellje për hektar është e dhënë
në shtojcën 4.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 40.000,00 denar për hektar, me reduktim të lartësi së
përkrahjes me zmadhimin e sipërfaqeve të paraqitura:
1.

prej 0,2 deri 5 ha

100%

2.

prej 5,1 deri 30 ha

60%

3.

prej 30,1 deri 50 ha

30%

4.

mbi 50 ha

10%

Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore në territoret me mundësi
të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vërtetim për mbjellje hordhi të evidentuar në regjistrin për mbjellje të hordhive e dhënë
nga njësia territoriale e ministrisë
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vërtetim për mbjellje hordhi të evidentuar në regjistrin për mbjellje të hordhive e dhënë
nga njësia territoriale e ministrisë
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1.8. Pagesat direkte sipas sipërfaqes për mirëmbajtjen e pemishteve ekzistuese
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit të cilat kanë mbjellje të pemëve nga llojet e
regjistruara në listën nacionale të llojeve të Republikës së Maqedonisë.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,3 ha sipërfaqe ekzistuese të mbjelljeve me pemë.
Përkrahje financiare paguhet në vitin e dytë prej marrjes së mbjelljeve me pemë.
Numri I pranueshëm I mbjelljeve është I dhënë në shtojcën 3.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 25.000,00 denar për hektar, me reduktimin e lartësisë së
përkrahjes me zmadhimin sipërfaqeve të paraqitura me reduktim:
1.

prej 0,3 deri 5 ha

100%

2.

prej5,1 deri 30 ha

60%

3.

prej 30,1 deri 50 ha

30%

4.

mbi 50 ha

10%

Për mbjelljet me molla lartësia e pagesave direkte është 25.000,00 denar për hektar në rast kur
numri I fidanëve për hektar është prej 800 deri 1000, dhe 17.500 denar për hektar në rast kur
numri I fidanëve për hektar është prej 400 deri 799.
Përkrahje financiare plotësuese prej 15% paguhet për pronë bujqësore në territoret me mundësi
të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
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1.9. Pagesat direkte për vreshtat e reja
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë ngritur sipërfaqe të reja me
hordhi të mbjella në periudhë vjeshtë 2010 dhe pranverë të vitit 2011 më parë të paraqituraregjistruara në Regjistrin nacional për mbjellje me hordhi, lloje për venë apo tryezë.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Sipërfaqe të reja të ngritura me mbjellje të hordhive me sipërfaqe minimal prej 0.2 ha.
Llojet e zgjedhura për venë patjetër duhet të kenë pëlqim nga Rregullorja për lloje të lejuara dhe
lloje të rekomanduara për tryezë patjetër duhet të jenë në pëlqim me listën e shpallur.
Kushtet e obliguese janë:
Të jetë e kryer analizë agrokimike të tokës,
Për ngritjen e mbjelljeve me rrush për ven kërkuesi të ketë të lidhur Kontratë për shitje të
mëtutjeshme të rrushit të prodhuar apo të ketë bodrum personal për ven të regjistruar në pajtim
me Ligjin për ven.
Numri I pranueshëm I pipave të certifikuara për material për mbjellje për hektar është e dhënë
në shtojcën 4.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 140.000,00 den për hektar për llojet e rrushit për ven, ndërsa
160.000,00 denar për hektar të llojit të rrushit për tryezë.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për tokë bujqësore në territoret me mundësi
të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Certifikatë për prejardhjen e materialit për mbjellje (për materialin për mbjellje të siguruar
prej importi
6. Fitocertifikat (për materialin për mbjellje të siguruar prej importi
7. Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin për mbjellje me prejardhje vendase
8. Vërtetim për gjendje shëndetësore (për materialin për mbjellje me prejardhje vendase
9. Llogari fiskale me fletdërgesë apo faturë me fletdërgesë për furnizim me material për
mbjellje duke dhënë edhe dëshmi për pagesën e kryer për faturë
10. Raport nga analiza e kryer agrokimike
11. Vërtetim për evidentim të mbjelljeve me hordhi në regjistrin për mbjellje me hordhi e
dhënë nga njësia territoriale të ministrisë
12. Kontratë për shitjen e rrushit apo dëshmi për regjistrimin e bodrumit personal për ven
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore

20

Udhëzim për shfrytëzuesit

5. Certifikatë për prejardhjen e materialit për mbjellje (për materialin për mbjellje të siguruar
SUHMLPSRUWL
6. Fitocertifikat (për materialin për mbjellje të VLJXUXDUSUHMLPSRUWL
7. Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin pëUPEMHOOMHPHSUHMDUGKMHYHQGDVH
8. Vërtetim për gjendje shëndetësore (për materialin për mbjellje PHSUHMDUGKMHYHQGDVH
9. Llogari fiskale me fletdërgesë apo faturë me fletdërgesë për furnizim me material për
mbjellje duke dhënë edhe dëshmi për pagesën e kryer për faturë
10. Raport nga analiza e kryer agrokimike
11. Vërtetim për evidentim të mbjelljeve me hordhi në regjistrin për mbjellje me hordhi e
dhënë nga njësia territoriale të ministrisë
12. Kontratë për shitjen e rrushit apo dëshmi për regjistrimin e bodrumit personal për ven
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1.10. Pagesat direkte për pemishtet e reja
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë ngritur mbjellje të reja me
pemë në periudhën vjeshtë 2010- pranverë të vitit 2011nga llojet e pemëve në vijim: mollë,
dardhë, ftonj, mushmolla, kumbulla, pjeshkë, kajsi, qershi, vishnje, arrë, badem, lajthi, kivi,
frëng, bli, dredhëza, ullinj, shegë, mollë japoneze, aroni, boronicë, gështenja të buta dhe fiq.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Mbjellat e reja të ngritura me pemë në sipërfaqe minimale prej 0,3 ha.
Kusht I obligueshëm është të ketë të kryer analizë agrokimike të tokës.
Numri I pranueshëm të fidanëve është I dhënë në shtojcën 3.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 100.000,00 den/ha për mbjelljet e reja të ngritura me molla,
pemë me bërthama dhe gëzhojë të trashë, dhe 70.000,00 den/ha për llojet e dredhëzave.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore në territoret me
mundësi të kufizuar për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Certifikatë për prejardhjen e materialit për mbjellje (për materialin për mbjellje të siguruar
SUHMLPSRUWL
6. Fitocertifikat (për materialin për mbjellje të siguUXDUSUHMLPSRUWL
7. Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin pëUPEMHOOMHPHSUHMDUGKMHYHQGDVH
8. Vërtetim për gjendje shëndetësore (për materialin pëUPEMHOOMHPHSUHMDUGKMHYHQGDVH
9. Llogari fiskale me fletdërges apo faturë me fletdërges për furnizim me material për
mbjellje duke dhënë edhe dëshmi për pagesën e kryer për faturë
10. Raport nga analiza e kryer agrokimike
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Certifikatë për prejardhjen e materialit për mbjellje (për materialin për mbjellje të siguruar
SUHMLPSRUWL
6. Fitocertifikat (për materialin për mbjellje të VLJXUXDUSUHMLPSRUWL
7. Vërtetim për SDVWsUWLQsHOORMLW SsUPDWHULDOLQSsUPEMHOOMHPHSUHMDUGKMHYHQGDVH
8. Vërtetim për gjendje shëndetësore (për materialin pëUPEMHOOMHPHSUHMDUGKMHYHQGDVH
9. Llogari fiskale me fletdërges apo faturë me fletdërges për furnizim me material për
mbjellje duke dhënë edhe dëshmi për pagesën e kryer për faturë
10. Raport nga analiza e kryer agrokimike
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1.11. Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e duhanit të papërpunuar natyral
oriental aromatik dhe gjysmë oriental nga rendimenti i vitit 2010
Shfrytëzues
Shfrytëzues I kësaj nënmase janë persona fizik dhe juridik të cilët prodhimet e tyre të duhanit
nga rendimenti I vitit 2010 e kanë shitur në ndërmarrjen e regjistruar për grumbullim.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 60,00 den/kg
Realizimi I kësaj nënmase do të bëhet sipas listës për sasitë e blera të dorëzuara nga ana e
personave juridik të regjistruar në Regjistrin e blerësve për duhan.

1.12 Pagesat direkte për prodhimin e materialit vendas farë të drithit të certifikuar,
kulturat industriale (në përjashtim të duhanit) dhe kulturat kopshtare
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore dhe personat juridik të riregjistruar në
Regjistrin e prodhuesve të materialit për mbjellje dhe të cilët kanë material për mbjellje të
prodhuar në vitin 2011 në pajtim me Ligjin për materialin farë dhe material për mbjellje për bimë
bujqësore.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Minimum 0,3 ha sipërfaqe për çdo kulturë ndaras.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 12.000,00 den/ha.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë në territoret me mundësi të
kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vendim për regjistrim në Regjistrin e prodhuesve të farës dhe materialit për mbjellje të
MBPEU – Drejtoria për farë dhe material për mbjellje
6. Certifikatë për sasitë e materialit për mbjellje
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1.13 Pagesat direkte për prodhim vendas të pipave të rrushit
dhe fidanëve frutore për mbjellje
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore dhe personat juridik të regjistruar në
Regjistrin e prodhuesve të farës dhe materialit për mbjellje dhe të cilët kanë material të
certifikuar për mbjelle të hordhisë/apo pemëve në vitin 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Material të prodhuar vendas për mbjellje të pipave hordhi apo të pemëve në vitin 2010 nga
prodhues të regjistruar në pajtim me Ligjin për material për mbjellje të bimëve bujqësore.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 15,00 den/pip, fidan.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore në territoret me
mundësi të kufizuara për prodhim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vendim për regjistrim në Regjistrin e prodhuesve të farës dhe materialit për mbjellje të
MBPEU – Drejtoria për farë dhe material për mbjellje
6. Certifikatë për sasitë e materialit për mbjellje
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vendim për regjistrim në Regjistrin e prodhuesve të farës dhe materialit për mbjellje të
MBPEU – Drejtoria për farë dhe material për mbjellje
6. Certifikatë për sasitë e materialit për mbjellje
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2. PAGESAT DIREKTE PËR PRODHIME TË BLEGTORISË

2.1 Pagesat direkte për koka të shënuara kafshësh
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nenmase janë ekonomi bujqësore të cilat kultivojnë kafshë, të cilat i kanë
të shënuara dhe evidentuara kokë kafshe në Regjistrin për kafshë.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte paguhen te ato ndërmarrje të cilat në hapësirat e tyre për kultivim posedojnë
kokë kafshe të cilat janë të evidentuara në Regjistrin për kafshë dhe të njëjtat do ti ruajnë më së
paku deri më datën 31.10.2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 2.700,00den për kafshë. Në mes të numrit të kokëve të
shënuara llogaritet me shkallë si në vijim:
1.

prej 1 deri 80 kokë

100%

2.

prej 81 deri 150 kokë

60%

3.

prej151 deri 300 kokë

40%

4.

mbi 301 kokë

20%

Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar (RBO
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
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2.2 Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e qumështit të lopës
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore – prodhues të qumështit të lopës të
regjistruar si ruajtës të kafshëve në Regjistrin për kafshë dhe prodhimtarisë personale e kanë të
dorëzuar në kapacitetet përpunuese të regjistruara në regjistrin për objekte të lejuara për
prodhim të ushqimit me prejardhje kafshësh për periudhën tetor 2010-shtator të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3,5 denar për litër e prodhuar dhe shitur të qumështit të lopës
në kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të lejuara për prodhimin e
ushqimit me prejardhje të kafshëve.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.
Dorëzimi I kërkesave dhe pagesa e mjeteve do të bëhet në mënyrë periodike.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të qumështit të
lopës në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për
prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Faturë me shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të
qumështit të lopës në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të
lejuara për prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve.

26

Udhëzim për shfrytëzuesit

2.3 Pagesat direkte për rritjen dhe therjen e kafshëve
në kapacitetin therës të regjistruar
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë kultivuar dhe shitur kafshë
në kapacitete përpunuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për prodhimin e
ushqimit me prejardhje të kafshëve, për periudhën tetor 2010- shtator të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Kafshë të kultivuara dhe të shitura në kapacitete përpunuese të regjistruara në Regjistrin për
objekte të lejuara për prodhimin e ushqimit me prejardhje të kafshëve, për periudhën tetor 2010shtator të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 1.500,00 denar për kafshë të shitur në kapacitete
përpunuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për prodhimin e ushqimit me
prejardhje të kafshëve, për periudhën tetor 2010- shtator të vitit 2011.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Dokument financiar për kafshë të shitura në kapacitetet therëse
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Dokument financiar për kafshë të shitura në kapacitetet therëse
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2.4 Pagesat direkte viça te fituar në mënyrë të P/A
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore ruajtës të kafshëve të regjistruara.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Lopa për shtim /mushqera është në mënyrë të P/A dhe viç të fituari dhe regjistruar në periudhën
tetor 2010 dhe shtator të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 1.200,00 denar për viç të fituar dhe regjistruar në periudhën
periudhën tetor 2010 dhe shtator të vitit 2011prej kokëve të regjistruara.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për kryerjen e P/A dhe viç të fituari dhe regjistruar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Rregjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për kryerjen e P/A dhe viç të fituari dhe regjistruar
5. Në rast kur personi juridik e kryen vet P/A dorëzohet dokument financiar për furnizim me
farë
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2.5 Pagesat direkte për furnizim me lopë të mbarësuara mushqera me prejardhje
të njohur dhe potencial të madh gjenetik
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilët janë të furnizuar me mushqera
me kualitet të lartë dhe prejardhje të njohur në periudhën janar –tetor të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Furnizim me maksimum 5 mushqera me kualitet të lartë dhe prejardhje të njohur në periudhën
janar –tetor të vitit 2011. Furnizim me mushqera me kualitet të lartë patjetër duhet të jenë të
pranuara nga organizata dhe kultivues të kafshëve.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 40.000,00 denar për kokë.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen financiare të kokëve
5. Vërtetim për transport të kokëve
6. Dokument financiar për kafshët e blera
7. Kopje për prejardhjen
8. Vërtetim nga institucioni I autorizuar për prejardhje të dhënë
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen financiare të kokëve
5. Vërtetim për transport të kokëve
6. Kopje për prejardhjen
7. Vërtetim nga institucioni I autorizuar për prejardhje të dhënë
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2.6 Pagesat direkte për kokë të shënuara të deleve nga të gjitha kategoritë
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore kultivues të dhenve.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte bëhen te ato ferma të cilat kanë minimum 30 kokë dhen nga të gjitha kategoritë
e evidentuara në Regjistrin e dhenve e cila udhëhiqet në Drejtorin për veterinari dhe të njëjtat
ruhen më së paku deri më datën 30.10.2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 950,00 denar për kokë e të gjitha llojeve.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar (5%2
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
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2.7 Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e qumështit të dhenve
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore – prodhues të regjistruar të qumështit të
dhenve si dhe kultivuesit e dhenve të regjistruar në Regjistrin për dhen të cilët prodhimin e vet
personal e kanë të dorëzuar në kapacitetet përpunuese të regjistruar në Regjistrin për objekte të
lejuara për prodhimin e ushqimit me prejardhje të kafshëve për periudhën tetor 2010- shtator të
vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3,5 denar për litër të prodhuar dhe shitur të qumështit të
dhenve në kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për
prodhimin e ushqimit me prejardhje të kafshëve.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.
Dorëzimi I kërkesave dhe pagesa e mjeteve do të bëhet në mënyrë periodike.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të qumështit të
dhenve në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për
prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Faturë me shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të
qumështit të dhenve në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të
lejuara për prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve.
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2.8 Pagesat direkte për furnizim me kafshë mashkullor për shtim origjinal dhe reproduktiv
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat janë të furnizuar me kokë
mashkullor për shtim në periudhën janar - shtator të vitit 2011 nga ruajtësit e regjistruar të
kafshëve për shtim.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Kokët e furnizuara për shtim origjinal dhe reproduktues në periudhën janar-shtator të vitit 2011
nga ana e kultivuesve të dhenve. Furnizimi me kokë mashkullor për shtim patjetër të jetë e
pranuar nga ana e organizatave apo kultivuesve të kafshëve.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 15.000,00 denar për kokë origjinale dhe 5.000,00 denar për
kokë reproduktuese.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportit e kafshëve
6. Kopje për prejardhje
7. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
8. Dokument financiar për kafshë të blera
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportin e kafshëve
6. Kopje për prejardhje
7. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
8. Faturë dhe certifikatë prej banke për faturë të paguar për kafshët e blera
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2.9 Pagesat direkte për kokë të shënuara dhi
Shfrytëzues
Shfrytëzues i kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore familjare kultivues të dhenve.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte paguhen për ato ferma të cilat posedojnë minimum 10 kokë dhi nga të gjitha
kategoritë të evidentuara në Regjistrin e dhive dhe të njëjtat ruhen deri më datën 30.10.2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 850,00 denar për kokë nga të gjitha kategoritë.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
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2.10 Pagesat direkte për prodhimin dhe shitjen e qumshtit të dhive
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore – prodhues të regjistruar të qumështit të
dhive si dhe kultivuesit e dhive të regjistruar në Regjistrin për dhi të cilët prodhimin e vet
personal e kanë të dorëzuar në kapacitetet përpunuese të regjistruar në Regjistrin për objekte të
lejuara për prodhimin e ushqimit me prejardhje të kafshëve për periudhën tetor 2010- shtator të
vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3,5 denar për litër të prodhuar dhe shitur të qumështit të
dhive në kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për
prodhimin e ushqimit me prejardhje të kafshëve.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.
Dorëzimi I kërkesave dhe pagesa e mjeteve do të bëhet në mënyrë periodike.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të qumështit të
dhive në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të lejuara për
prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit për hapësirat kultivuese të regjistruar 5%2
5. Faturë me shënim blerës e verifikuar nga person I autorizuar për sasinë e shitur të
qumështit të dhive në kapacitetet prodhuese të regjistruara në Regjistrin për objekte të
lejuara për prodhim të qumështit me prejardhje të kafshëve.
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2.11. Pagesat direkte për furnizim me kafshë mashkullor për shtim
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat janë të furnizuar me kokë për
shtim në periudhën janar – shtator të vitit 2011 nga kultivuesit e regjistruar për kafshë për shtim.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Kokë dhi për shtim të furnizuara nga ana e kultivuesve të regjistruar të dhive.
Furnizimi I kokëve dhi për shtim patjetër duhet të jenë të pranuara nga ana e kultivuesve të
kafshëve.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 4.500,00 denar për kokë të furnizuar për shtim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportin e kafshëve
6. Dokument financiar për kafshë të blerë
7. Kopje për prejardhje
8. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportin e kafshëve
6. Faturë dhe dëshmi për faturën e paguar për kafshë të blera
7. Kopje për prejardhje
8. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
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2.12 Pagesat direkte për kok deri për shumim
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore familjare të cilat kultivojnë dera për
shtim.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre fermave të cilat posedojnë minimum 2 kokë dera për shtim
dhe te njëjtat I ruajnë më së paku deri në datën 31.10.2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 800,00 denar për kokë deri për shtim.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për gjendjen numërore të derrave për shtim e dhënë nga ana e veterinarit
zyrtar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për gjendjen numërore të derrave për shtim e dhënë nga ana e veterinarit
zyrtar
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2.13 Pagesat direkte kultivimin dhe therjen e derrave
në kapacitetet therëse
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë kultivuar dhe therë dera në
regjistrin për kapacitete therëse.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte u paguhen atyre fermave të cilat kanë kultivuar dhe shitur minimum 5 kokë në
kapacitetet therëse të regjistruara minimum 90 kg për kokë të shitur në periudhën prej tetorit
2919nderi në shtator të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 1.000,00 den për kokë. Në krahasim me numrin e kokëve të
shënuara llogaritet me shkallën si vijon:
1.

prej 5 deri 5 000 kokë

100%

2.

prej 5 000 deri 10 000 kokë

80%

3.

prej 10 000 deri 15 000 kokë

50%

4.

mbi 15 000 kokë

30%

Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për dera të shitur në kapacitete e regjistruara për therje
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për dera të shitur në kapacitete e regjistruara për therje
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2.14 Pagesat direkte për furnizim me kafshë për shtim dera
(nazimka dhe nerez)
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat janë furnizuar me kokë dera për
shtim nga organizata të pranuara dhe kultivues të kafshëve.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Furnizimi me kokë dera nga ana e kultivuesve të derrave në periudhë prej tetorit 2010 deri në
shtator të vitit 2011. Furnizimi me kokë deri për shtim patjetër të jetë e pranuar nga organizata
të pranuara dhe kultivues të kafshëve.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 20.000,00 denar/kokë për furnizime kokë derri hibrid për
shtim.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportin e kafshëve
6. Dokument financiar për kafshë të blera
7. Kopje për prejardhje
8. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Certifikatë për gjendjen shëndetësore të kafshëve
5. Vërtetim për transportin e kafshëve
6. Faturë dhe certifikatë prej banke për faturë të paguar për kafshët e blera
7. Kopje për prejardhje
8. Vërtetim nga institucion i autorizuar për dhënien e prejardhjes
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2.15 Pagesat direkte për rritjen dhe therjen e zogjve
në kapacitetet therëse të regjistruara
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë kultivuar dhe shitur zogj në
periudhën tetor 2010 – shtator të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre fermave të cilat kanë kultivuar dhe therë zogj në periudhën
tetor 2010 –shtator të vitit 2011.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 25,00 denar për zog.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për shpezë të therura
5. Kopje nga procesverbalit nga veterinari zyrtar për zogj të therur
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për shpezë të therura
5. Kopje nga procesverbalit nga veterinari zyrtar për zogj të therur
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2.16 Pagesat direkte për amortizimin therës të pulave për shumim
në kapacitetet therëse të regjistruara

Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë therur dhe/apo shitur
minimum 2000 zogj të amortizuar për shumim në kapacitetet therëse në periudhën tetor 2010shtator të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare do tu paguhet atyre fermave të cilat kanë therur dhe/apo shitur minimum
2000 zogj të amortizuar për shumim në kapacitetet therëse.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 22,00 denar/zog për shumim.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për shpezë të therura
5. Kopje nga procesverbalit nga veterinari zyrtar për zogj të therur
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për shpezë të therura
5. Kopje nga procesverbalit nga veterinari zyrtar për zogj të therur
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2.17 Pagesat direkte për prodhimin njëditor
të zogjve
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë prodhuar dhe shitur zogj
njëditor në periudhën prej tetorit 201-shtator të vitit 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare do tu paguhet atyre fermave të cilat kanë prodhuar dhe shitur zogj njëditor.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3,00 denar/zog.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për zogj njëditor të shitur.
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për zogj njëditor të shitur.
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2.18 Pagesat direkte për prodhim njëditor të zogjve femëror
prej hibrideve të pllenuara
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë prodhuar dhe shitur zogj
femëror njëditor nga zogj të pllenuar hibrid njëditor në periudhë prej tetor 2010- shtator të vitit
2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare do tu paguhet atyre fermave që kanë prodhuar dhe shitur të pllenuar hibrid
njëditor.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 3,00 denar/zog.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për shitjen e zogjve hibrid të pllenuar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dokument financiar për shitjen e zogjve hibrid të pllenuar
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2.19 Pagesat direkte për familje bletësh

Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat posedojnë minimum 35 familje
bletë.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre fermave të cilat posedojnë minimum 35 familje bletë.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 500,00 denar/familje bletë.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për gjendjen numerike të familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për gjendjen numerike të familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar

43

Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2011

2.20. Pagesat direkte për furnizim me huall të bletëve
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat posedojnë minimum 15 familje
bletë-nukleus dhe kanë të blerë huall në vitin 2011.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte paguhen për ato bletar të cilat posedojnë familje bletë të cilat kan blerë më
shumti 10 huall nga kultivuesit e lejuar dhe regjistruar për huall bletësh.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 350,00 denar për furnizim me huall pavarësisht nga vlera e
furnizimit.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për numrin e familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar
5. Dokument financiar për huall te blerë
6. Certifikatë për transport
7. Certifikatë për gjendjen shëndetësore
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për numrin e familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar
5. Dokument financiar për huall te blerë
6. Certifikatë për transport
7. Certifikatë për gjendjen shëndetësore
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2.21 Pagesat direkte për ngritjen e sipërfaqeve të reja për sjellje të mjaltit nën
botën bimore-flora (faceli, evodi dhe bagrem)
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat posedojnë minimum35 familje
bletë dhe kanë të mbjella sipërfaqe mimë që sjellin mjaltë: faceli, evodi dhe bagrem.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahje financiare u paguhet atyre kultivuesve të familjeve bletë të cilët posedojnë minimum
35 familje bletë dhe në vitin 2011 kanë mbjellë sipërfaqe prej minimum 0,2 ha me bimë që sjellin
mjaltë.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 2.500,00 den/ha dhe 8,00 den/fidan.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vërtetim për gjendjen numerike të familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vërtetim për gjendjen numerike të familjeve bletë e dhënë nga veterinari zyrtar
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2.22 Pagesat direkte për kultivim fermer të strucëve
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kanë kultivuar strucë dhe kanë
hapësira kultivuese të regjistruara.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte u paguhen atyre kultivuesve të cilët kanë kultivuar minimum 4 strucë të
mëdhenj.
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare është 1.700,00 den/kokë.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për numrin e strucëve të mëdhenj të dhëne nga veterinari zyrtar
5. Vërtetim për hapësirën kultivuese të regjistruar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Vërtetim për numrin e strucëve të mëdhenj të dhënë nga veterinari zyrtar
5. Vërtetim për hapësirën kultivuese të regjistruar
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2.23 Pagesat direkte për prodhim të kërmijve në ferma
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomit bujqësore të cilat kultivojnë kërmij dhe kanë
hapësirë kultivuese të regjistruar.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat direkte u paguhen atyre fermave të cilat kultivojnë në minimum 0,2 ha në hapësirën e
përgjithshme prodhuese të fermës.
Përkrahje financiare
Lartësia e pagesave direkte është 90.000,00 den/ha.
Përkrahje plotësuese financiare prej 15% paguhet për pronë bujqësore me mundësi të kufizuar.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogaris transaksionale
4. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
5. Vërtetim për madhësinë e sipërfaqes kultivuese e dhënë nga veterinari zyrtar
6. Vërtetim për hapësirën kultivuese të regjistruar
Persona juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja vijuese e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror jo më e vjetër se 6 muaj
3. Dëshmi për posedim apo disponim me tokë bujqësore
4. Vërtetim për madhësinë e sipërfaqes kultivuese e dhënë nga veterinari zyrtar
5. Vërtetim për hapësirën kultivuese të regjistruar
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3. PAGESA DIREKTE PËR PRODHIME ORGANIKE BUJQËSORE

3.1 Pagesat plotësuese prej 30% për nënmasat nga masa 1 dhe 2 të certifikuara si
prodhimtari organike bimore dhe blegtorale në tranzicion, në përjashtim të
nënmasave 3.2 dhe 3.3 nga masa 3
Shfrytëzues
Shfrytëzues te kësaj mase janë ekonomit bujqësore që kanë prodhim organik bujqësor dhe
bimor të certifikuar dhe prodhim ne kalim nga masat 1 dhe 2
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesa direkte u paguhen atyre prodhuesve qe kanë prodhim organik bujqësor dhe bimor të
certifikuar ose prodhim në kalim.
Ndihmë financiare mbulesa (lartësia SsUSDJHVDWGLUHNWH]PDGKRKHWSsUQsOLGKMHPH
pagesat direkte të parapara në masat për prodhime blegtorale dhe bimore
Për prodhimet e vreshtave dhe pemëtarë PEXOHVD ODUWsVLD HSDJHVDYHGLUHNWHOORJDULWHWQs
mënyrë shkallore edhe atë:
1.

SUHMGHULKɚ

100%

2.

SUHMGHULKɚ

60%

3.

SUHMGHULKɚ

30%

4.

SUHMKɚ

10%

Për prodhimet kopshtare lartësia e pagesave direkte llogaritet ne mënyrë shkallore me zmadhim
prej 10.000,00 denar për hektar ne lidhje me nënmasën 1.3 edhe atë:
1.

SUHMGHULKɚ

100%

2.

SUHMGHULKɚ

60%

3.

SUHMGHULKɚ

30%

4.

PELKɚ

10%

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
1. Kërkese
2. Fotokopje të letër njoftimit
3. Fotokopje të llogarisë transaksionale
4. Dëshmi për posedim ose dispozicion me tokë bujqësore
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5. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në
prodhimin organik bujqësor
6. Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar.
7. Fotokopje të legjitimacionit WsIHUPsVVsUHJMLVWUXDU SsUEOHJWRUL
8. Vërtetim për gjendjen numerike të familjeve bletë
Person juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik e botuar nga regjistri central jo më e
vjetër se 6 muaj.
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Dëshmi për pronësi ose disponim me tokë bujqësore
5. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional të prodhimit
organik bujqësor
6. Kopje të certifikatës për përpunimin për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit
akreditiv të autorizuar
7. Kopje të legjitimacionit të fermës së regjistruar SsUEOHJWRUL
8. Vërtetim gjendjen numerike të familjeve bletë
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3.2 Pagesat direkte të dedikuara për sipërfaqet për plehërim të gjelbër/ugar të
bimëve frytdhënës
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore familjare të cilët kanë sipërfaqe të
përcaktuara për plehërimin e gjelbër ose ugar ne rresht prej bimësh frytdhënëse
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Ndihma financiare paguhet për hapësira ne të cilën kultivohen përzierje të barnave të cilat
shërbejnë si plehërim I gjelbër ose hapësirat nuk shfrytëzohen për prodhimtari bujqësore (lihen
si ugar në UUHVKWSUHMELPsVKIU\WGKsQsVH
Ndihma financiare nuk paguhet nëse ugari përdoret më shumë se një vit në sipërfaqen e njëjtë
Ndihmë financiare
Lartësia e pagesave direkte arrin 3.500,00 denar/ha

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Fotokopje të letër njoftimit
3. Fotokopje të llogarisë transaksionale
4. Dëshmi për posedim ose dispozicion me tokë bujqësore
5. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në
prodhimin organik bujqësor
6. Fotokopje te certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar.

Person juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik e botuar nga regjistri qendror jo më
e vjetër se 6 muaj.
3. Fotokopje të llogarisë transaksionale
4. Dëshmi për posedim ose dispozicion të tokës bujqësore
5. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerjen e kontrollit profesional në
prodhimin organik bujqësor
6. Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar.
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3.3 Pagesat plotësuese prej 50% për nënmasat nga masa 2, nënmasat 2.6, 2.9 dhe
2.19 për ruajtjen organike të dhenve dhe dhive
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore familjare kultivues të deleve ,dhive
dhe bletëve
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Pagesat plotësuese janë të dedikuara për ata ferma që certifikojnë prodhim organik dhe
prodhim në kalim të deleve, dhive ose
Ndihmë financiare
Lartësia e pagesave plotësuese zmadhohet për 50% në lidhje me lartësinë e pagesave direkte
për nënmasat 2.6, 2.9 dhe 2.19 ndërsa për blegtori kryhet parallogari shkallore si:
1.

prej 1 deri 500 dele

2.

prej 501 deri 1.000 dele

60%

3.

prej 1.001 deri 2.000 dele

30%

4.

mbi 2.000 dele

10%

100%

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letër njoftimit
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit të fermës së regjistruar
5. Vërtetim për numër të familjeve te bletë
6. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerjen e kontrollit profesional në
prodhimin organik bujqësor
7. Kopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
Person juridik
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale të personave juridik e botuar nga regjistri central jo
më e vjetër se 6 muaj.
3. Kopje te llogaris transaksionale
4. Kopje të legjitimacionit të fermës së regjistruar
5. Vërtetim për numër të familjeve të bletë
6. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional të prodhimit
organik bujqësor
7. Kopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
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3.4 Pagesat direkte për përpunimin e prodhimeve organike dhe prodhimeve
organike ne tranzicion me prejardhje vendase (duke përfshi edhe për përpunim
dhe paketim të llojeve të vet mbira me prejardhje organike)
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë prodhues që kanë prodhuar përpunime prej prodhimeve
bujqësore organike primare ose prodhime në kalim nga prejardhja vendase ose kanë kryer
përfundim dhe paketim të llojeve te vetë mbira me prejardhje organike dhe të njëjtat I kanë
shitur.
Ndihmë financiare
Lartësia e pagesave direkte arrin 2% nga vlera e prodhimeve të shitura dhe të prodhuara me
shumë maksimale prej 150.000,00 denar për operator

Dokumentet e nevojshme
Person juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik botuar nga regjistri central jo më e
vjetër se 6 muaj.
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional të prodhimit
organik bujqësor
5. Kopje te certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
6. Për prodhimet e shitura
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3.5 Pagesa direkte për shitjen e prodhimeve organike në tranzicion me prejardhje
vendase
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë persona juridik që kryejnë tregti ose eksportim të
prodhimeve të përpunuara të freskëta dhe prodhime organike ne kalim nga prejardhja vendase
Ndihmë financiare
Lartësia e ndihmës financiare arrin 5% nga vlera e shitjes /eksportimin e prodhimeve por me
shumë maksimale 150.00,00 denarë për operator

Dokumentet e nevojshme
Person juridik:
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale te personit juridik i botuar nga regjistri central jo më
e vjetër se 6 muaj.
3. Fotokopje te llogaris transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv te autorizuar për kryerje te kontrollit profesional te prodhimit
organik bujqësor
5. Fotokopje te certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar për prodhimet qe janë lëndë për shitje
6. Dokument financiar për shitjen e prodhimeve ne R. Maqedonisë ose deklarate
eksportuese të doganës për prodhimet eksportuese
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3.6 Pagesa të veçanta direkte për kontroll profesional dhe certifikim
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë subjekte nga fusha e prodhimtarisë bujqësore organike që
kanë fituar certifikatë nga trupi i autorizuar në vit 2011.
Ndihmë financiare
Lartësia e ndihmës financiare arrin 50% nga harxhimet për fitimin e certifikatës prej trupit te
autorizuar ne vit 2011

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letër njoftimit
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv te autorizuar për kryerje te kontrollit profesional të prodhimit
organik bujqësor
5. Kopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
6. Faturë dhe dëshmi për faturat e paguara për kontroll profesional dhe certifikate
Person juridik:
1. Kërkese
2. Gjendja e llogarisë transaksionale te personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo me e
vjetër se 6 muaj.
3. Kopje te llogarisë transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv te autorizuar për kryerje te kontrollit profesional te prodhimit
organik bujqësor
5. Kopje te certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
6. Fature dhe dëshmi për faturat e paguara për kontroll profesional dhe certifikim
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3.7 Pagesa të veçanta direkte për analiza laboratorike të tokës dhe ujit dhe analiza
të prodhimeve organike
Shfrytëzues
Shfrytëzues te kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik te cilët
kanë kryer analiza te tokës ,ujit dhe prodhimeve organike ne laboratorit vendase te autorizuara

Ndihmë financiare
Lartësia e pagesave direkte arrin 5% nga vlera me shumë maksimale 9.000,00 denarë për
shfrytëzues

Dokumentet e nevojshme
Ekonomitë bujqësore familjare
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv te autorizuar për kryerje te kontrollit profesional te prodhimit
organik bujqësor
5. Kopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
6. Raport nga laboratori për kryerjen e analizës
7. Dokument financiar për kryerjen e analizës
Person juridik
1. Kërkesë
2. Gjendja e llogarisë transaksionale te personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo me I
vjetër se 6 muaj.
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerjen e kontrollit profesional në
prodhimin bujqësor organik
5. Kopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
6. Raport nga laboratori për kryerjen e analizës
7. Dokument financiar për kryerjen e analizës
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II. MASAT PËR PËRKRAHJE PLOTËSUESE PËR ZHVILLIMIN E
BUJQËSISË (NDIHMË SHTETËRORE NË BUJQËSI)
4. NDIHMË PËR PREMI PËR SIGURIM
Shfrytëzues
Shfrytëzues janë ekonomit bujqësore që I kanë plotësuar kriteret nga programi dhe disponojnë
me kapacitete maksimale qe vijojnë:
ɚ KDUGKLGKHWë mbjella pemësh deri 5ha
E NXOWXUDNRSVKWDUHGHULKD
F Guhan deri 1ha
o kultura drithore deri 10ha
G IDPLOMHWsEOHWsYHGHUL
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
procedura për fitimin e ndihmës për këtë nënmasë është në mënyrën që vijon:
1. KËRKESË PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE të kësaj nënmase me dokumentacion te
përshkruar parashtrohet në njësit rajonale të ministrisë së bujqësisë,pylltarisë dhe
ekonomisë së ujërave deri më 30.08.2011 .
2. Njësia rajonale në bazë të të dhënave nga regjistri i vetëm të ekonomive bujqësore
dokumentet e shtuara dhe kriteret e vërtetuara të programit, boton vërtetim për kushtet e
plotësuara për shfrytëzimin e mjeteve dhe të njëjtën e dorëzon deri te kërkuesi
3. Kërkuesi e dorëzon vërtetimin ne kompaninë e sigurimit.
4. Kompania e sigurimit boton policen për sigurim pas së cilës ekonominë bujqësore e
obligon me 40% nga vlera e polices ndërsa për 60% të tjerat e obligon agjencia për
ndihmë financiare në bujqësi dhe zhvillim rural.
5. 1MsHN]HPSODUQJDSROLFD RULJMLQDORVHIRWRNRSMH NsUNXHVLHNWKHQ në njësinë rajonale
me të cilën e plotëson dosjen e vet.
6. Njësia rajonale nga agjencia për ndihmë financiare në bujqësi dhe zhvillim rural i
dorëzon dokumentet e kompletuara nga kërkuesi.
7. Kompania e sigurimit deri te agjencia për ndihmë financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
dorëzon:
8. 1MsHN]HPSODUWsSROLFHV RULJMLQDO
9. Faturë përmbledhëse me rekapitular të faturave me paraqitje të qartë për lartësinë e
premisë pjesa me te cilën është I obliguar kërkuesi dhe pjesën me te cilën është e
obliguar agjencia për ndihmë financiare për bujqësi dhe zhvillim rural.
10. Raport nga personi I autorizuar të kompanisë së sigurimit se me kalimin e mjeteve nga
agjencia në kompaninë e sigurimit në emër të kërkuesit,kompania e sigurimit do ta liron
kërkuesin me lartësi të shumës së dërguar.
11. Agjencia për ndihmë financiare në bujqësi dhe zhvillim rural pas përcaktimit të plotësimit
të kritereve të vërtetuara në programin,do te kryen pagesë të mjeteve sipas faturës në
llogari të kompanisë së sigurimit por në dobi të kërkuesit edhe atë me lartësi prej 60% të
vlerës totale të policës .
12. Kërkuesi I ndihmës financiare të kësaj nënmase kapacitetet prodhuese bujqësore
mundet ti siguron në kompanitë e sigurimit sipas zgjedhjes individuale .
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Ndihmë financiare:
Lartësia e ndihmës financiare arrin 60% nga vlera e polices për sigurim.

Dokumentet e nevojshme
Kërkesë
Policë për sigurim të të mbjellave dhe fidanëve për vit 2011

5. NDIHMË PËR MBROJTJE TË TOKËS BUJQËSORE
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore që kanë kryer analiza agrokimike ose
pedologjike për vit 2011.
Ndihmë financiare
Lartësia e ndihmës financiare arrin 70% nga harxhimet për analiza ,por jo më shumë se
9.000,00 denarë për kërkues.

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Kopje të llogarisë transaksionale
4. Raport për kryerjen e analizës agrokimike
5. Dokument financiar për kryerjen e analizës agrokimike
Person juridik:
1. Kërkesë
2. Kopje të letërnjoftimit
3. Fotokopje të llogarisë transaksionale
6. Raport për kryerjen e analizës agrokimike
7. Dokument financiar për kryerjen e analizës agrokimike

6. NDIHMË PËR SIGURIMIN E PËRKRAHJES TEKNIKE NË BUJQËSI
Rregullorja për kritere më të përafërta për shpërndarje ndihmë për sigurim të ndihmës teknike
për bujqësi,shuma maksimale e ndihmës,mënyra për shpërndarjen e ndihmës,subjektet që
kanë të drejtë për pjesëmarrje në procedurë,si dhe dokumentacioni I nevojitur,shpallur në
gazetën zyrtare të R.Maqedonisë numër 30 të 10.03.2011.

7. NDIHMË PËR KATEGORI TË NDARA BARTËS TË EKONOMIS BUJQËSORE
Ndihmë për kategori të veçanta të bartësve të ekonomive bujqësore është ndihmë plotësuese e
cila u shpërndahet ekonomive bujqësore shfrytëzues te pagesave direkte me shumë më të
madhe në raport me shfrytëzuesit tjerë për:
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- 5% për person juridik I regjistruar në RVEB si ekonomi bujqësore që është themeluar prej
bartësve ose anëtar I ekonomisë bujqësore familjare me tëre pronën bujqësore të ekonomive
bujqësore familjare përveç objekte për shtëpizim ose qëndrim të prodhuesve bujqësor dhe
-10% për kategoritë për bujk iri ose grua bartës të ekonomisë bujqësore familjare.
Ndihma jepet më shumë në periudhe prej pesë vitesh më së shumti prej regjistrimi të ndërrimit
në RVEB.

8. NDIHMË NË SEKTORIN BLEGTORAL
Masa është synuar për mbulimin e shpenzimeve administrative për vendosje dhe mbajtje të
kontabilitetit amë dhe shpenzime për kryerjen e analizave për vërtetim të kualitetit gjenetik ose
kontributin ne blegtori .

9. NDIHMË PËR FUTJEN E STANDARDEVE MË TË LARTA TË KUALITETIT
Shfrytëzues janë persona fizik dhe juridik që kanë zbatuar standarde për kualitet të prodhimeve
ushqimore bujqësore dhe përpunime, dhe janë të regjistruar në regjistër të shfrytëzuesve të
emërimeve gjeografik të mbrojtura në përputhje me ligjin për pronësi industriale.

9.1. Ndihmë plotësuese prej 20% të pagesave direkte për zbatimin e standardeve
për sigurimin e prodhimit primar
Kjo ndihmë zbatohet në ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik që posedojnë
certifikatë për standarde të ]EDWXDUDSsUVLJXULP */2%$/*$3 QsYLWLQSsUSURGKLPWDULWs
prodhimeve të freskëta dhe prodhime të synuara si lëndë e pare për kapacitete prodhuese

që kanë zbatuar HASAP sistem lartësia e kësaj ndihme zmadhohet për 20% në
përputhje me ndihmën për nënmasat të masës 1 dhe masës 2.
9.2. Ndihmë plotësuese financiare sipas njësisë prodhim të përdorur si lëndë e
parë për prodhime të mbrojtura me titull gjeografik
Kjo ndihmë zbatohet në ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik të cilët prodhimin e
vet/kultivim dhe shitje të sasisë prej lëndës së parë të shfrytëzuar për prodhime ushqimore
bujqësore me emërim gjeografik të mbrojtur ,e kanë dorëzuar në kapacitete përpunuese.
Lartësia ndihmës arrin 0,50 den/kg/litër lëndë e parë e shitur për nënmasat të masave 1 dhe 2.

9.3. Ndihmë financiare për çpagim të shpenzimeve për futjen apo për zbatimin e
shenjës për kualitet
Kjo ndihmë zbatohet për prodhuesit bujqësor ose prodhime ushqimore me prejardhje bimore
ose shtazore për vitin e pare, e regjistruar ne regjistrin për shfrytëzues të emërimeve
gjeografike të mbrojtura(shenjë gjeografike ose shenjë për prejardhjen ose specialitet
WUDGLFLRQDO PsVsYRQLGHULYLWLQTsXGKsKLTHWQsLQVWLWXWLQVKWHWsURUSsUSURQsVLLQGXVWULDOH
Lartësia e ndihmës për këtë kriter arrin 250.000,00 denarë për prodhime të mbrojtura sipas
shenjave gjeografike ,shenjë për prejardhjen ose specialitet tradicional me prejardhje shtazore
dhe 300.000,00 denarë për ushqim të mbrojtur sipas shenjës gjeografike,shenjë për
prejardhjen ose specialitet tradicional me prejardhje bimore.
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SHTOJCË 1
Sasi mesatare kokra për hektar
Norma mbjellëse
Lloj

Grurë
Elb
Tritikale
Thekër

Tërshanë
ɈUL]

Miser
Melekuqe

Masa për
1000 kokra
40-45
35-40
45-55
40-50
30-35
37-44
300-500
20-30

Mesatarisht kg/ha

Numër kokra në
m2

Kg/ha

600-700
450-500
450-550
450-500
400-450
450-500
6,5-8,0
6,0-12,0

250-300
160-200
240-300
180-250
120-160
170-220
20-40
10-30
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180
250
200
140
200
30
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SHTOJCË 2
LISTA E BIMËVË TË KULTIVUARA SHËRUESE ,AROMATIKE DHE BIMË ERËZA PËR
PRODHIMTARI BUJQËSORE
Valeriana officinalis –valerianë
Inula Helenium L. Asteraceae –oman
2FLPXPEDVLOLFXP/ ODPLQDFHDH –bërzilok
7ULJRQHOODIRHQXPJUDHFXP/ OHJXPHQRVDH –farë greke
$QJHOLFDDUFKDQJHOLFD/ 8PEHOLIHUDH - anxhelika
'LJLWDOLVODQDWD(KUK VFURSKXODULDFHDH –luletokëzë leshatake
Chamomilla recutita L. (apo 0DWULFDULDFKDPRPLOOD - kamomil
Centaurea cyanus L. –kokoçeli ngjyrë qielli, kokoçeli I kaltër
Lavandula angustifolia L. - livando
Linum usitatissimum L. - li
6LO\EXPPDULDQXP/ $VWHUDFHDH –gjembaç qumështor
Melissa officinalis L. –bari i bletës
Papaver somnuferum - afion
Petroselinum crispum - majdanoz
Mentha piperitae L - nane
Calendula officialis L. - kalendulë
Salvia officinalis L. - sherbelë
Achilea millefolium L. –bari mijëfletësh
Echinacea purpurea ( anJXVWLIOLD –kapelë dielli
Plangato lanceolata L. –bime gjethengushtë
Hissopus officinalis L. - hisop
Pimpinella anisum L. - anason
Arnica montana* - arnikë
8UWLFDGLRLFD/ 8UWLFDVHDH - hidher
*HQWLDQDOXWHD/ *HQWLDQDFHD - agnushe e verdhe, sanëz
+LSHULFXPSHUIRUDWXP/ +\SHULDFHDH  - kantarion
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum –lëpushke
Malva silvestris L. –malvë e zezë
$OWKDHDRIILFLQDOLV/ 0DOYDFHDH –malvë e bardhe
6DWXUHDKRUWHQVLV PRQWDQD / /DPLQDFHDH –trumzë
AnHWXPJUDYHROHQV/ 8PEHOOLIHUDFHDH - kopër
$UWHPLVLDGUDFXQFXOXV $VWHUDFHDH –, estragon
Foeniculum vulgare , varmaraje.teriot
Humilus lupulus L. - sumbullare
Coriandrum sativum L. –koriander
Majorana hortensis ( origanum mDMRUDQD /–manxuranë,borzilok
Sinapsis alba L. –sinap i bardhë
Thymus vilgaris L. - lisën
Artemisia absinthium L. –SHOLQ SHOLQ,EDUGKSHOLQ,EXWH
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A. BIMË SHËRUESE:
BIMË TË KULTIVUARA
BIMË TË VETËMBIRA
BIMË SHËRUESE TË KULTIVUARA:
Valeriana officinalis –valerianë
Inula helenium L. Asteraceae –oman
2FLPXPEDVLOLFXP/ /DPLQDFHDH –borzilok
7ULJRQHOODIRHQXPJUDHFXP/ OHJXPHQRVDH –farë greke
$QJHOLFDDUFKDQJHOLFD/ 8PEHOLIHUDH - anxhelika
Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae –luletokëzë leshatake
Chamomilla recutita L. - kamomil
Centaurea cyanus L. –kokoçeli ngjyrë qielli, kokoçeli I kaltër
Lavandula angustifolia L. - livandë
Linum usitatissimum L. - li
Silybum marianum L. - gjembaç qumështor
Melissa officinalis L. –bari i bletës
Papaver somnuferum - afion
Petroselinum crispum - majdanoz
Mentha piperitae L - nane
Calendula officialis L. - kalendulë
Salvia officinalis L. - sherbelë
Achilea millefolium L. –bari mijëfletësh
(FKLQDFHDSXUSXUHD DQJXVWLIOLD –kapelë dielli
Plangato lancepolata L. –bime gjethengushtë
Hissopus officinalis L. - hisop
Pimpinella anisum L. - anason
BIMË SHËRUESE TË VETËMBINURA DHE TË KUTIVUARA:
Arnica montana* - arnikë
8UWLFDGLRLFD/ 8UWLFDVHDH - hidher
*HQWLDQDOXWHD/ *HQWLDQDFHD - angushe e verdhe,sanëz
+\SHULFXPSHUIRUDWXP/ +\SHU\FDFHDHɧɨɩɨɩɪɚɜɢɥɧɨɟ&OXVLDFHDH  - kantarion
Chamomila vulgaris L. - kamomile
Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum - lëpushke
Malva silvestris L. – malvë e zezë
Achilea millefolium L. – bari mijëfletësh
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum - lëpushke
$OWKDHDRIILFLQDOLV/ PDOYDFHDH – malvë e bardhe
B.

BIMË ERËZA TË KULTIVUARA:

6DWXUHDKRUWHQVLV PRQWDQD / /DPLQDFHDH – trumzë
$QHWXPJUDYHROHQV/ 8PEHOOLIHUDFHDH - kopër
$UWHPLVLDGUDFXQFXOXV $VWUDFHDH - estragon
Foeniculum vulgare , var. dulce – maraje.teriot
Humilus lupulus L – sumbullare
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Coriandrum sativum L. - koriander
0DMRUDQDKRUWHQVLV RULJDQXPPDMRUDQD /- manxurane
Petroselinum crispum - majdanoz
Sinapsis alba L. – sinap i bardhë
Thimus vilgaris L. - lisën
Artemisia absinthium L. – pelin(pelin I bardhë .pelin I but
Carum carvi - qimnon ,qimron
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SHTIJCË 3
Tabela për numër te pranueshëm të pemëve-fidanëve për hektar për mbjella pemësh
prodhuese ne dispozicion të ngritura deri ne pranverë të 2010 sipas lloje pemësh dhe për
prodhime të mbjellave të reja të ngritura prej vjeshtë të 2010 deri në pranverë të 2011

Numër
rendor

Lloj pemësh

Numri I pranueshëm për
pemë për hektar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

mollë
dardhe
pjepër
mushmolla
kumbull
pjeshkë
kajsi
qershi
vishnjë
arrë e seleksionuar
arrë e shartuar
EDMDPH EDGHP
lajthi
gështenje e butë
kivi
ulli
shegë
mollë japoneze
fik
ɚURQLD
boronicë
gjemb
rrush frengu, rrush
serezi

400 -1000
333 - 833
500 - 714
555 -833
333 -500
333 833
400- 570
500 -570
500 -1000
69 -125
69 -125
333 -500
500 -833
208
555 -833
333 -500
625 -833
333 -500
500 -833
2666
2222- 4000
1666 -3333
3333 -8000

24
25
26

malin
manaferrë

8000 -16666
1250 -2777
31250 -83333

dredhëz
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SHTIJCË 4
Numri I pranueshëm të shartimeve te certifikuara për materialin për mbjellje për hektar
Distance
Distance ndërmjet KDUGKLYHQsUDGKsQ QsPHWUD

ndërmjet
radhëve
P
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6

0.7.

0.9.

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

1.7.

1.9.

2.0.

11.905
10.204
8.929
7.936
7.134
6.494
5.952
5.494
5.102
4.762
4.464
4.202
3.968

9.259
7.936
6.944
6.173
5.556
5.050
4.629
2.778
3.968
3.704
3.472
3.268
3.086

7.576
6.494
5.682
5.051
4.545
4.132
3.788
3.496
3.247
3.030
2.841
2.674
2.525

6.944
5.952
5.208
4.630
4.167
3.788
3.472
3.205
2.976
2.778
2.604
2.451
2.315

6.410
5.495
4.808
4.274
3.846
3.497
3.205
2.959
2.747
2.564
2.404
2.262
2.137

5.556
4.762
4.167
3.704
3.333
3.030
2.778
2.564
2.381
2.222
2.083
1.961
1.852

4.902
4.202
3.676
3.268
2.941
2.674
2.451
2.262
2.101
1.961
1.838
1.730
1.634

4.386
3.760
3.289
2.924
2.632
2.392
2.193
2.024
1.880
1.754
1.645
1.548
1.462

4.176
3.571
3.125
2.778
2.500
2.273
2.083
1.923
1.786
1.667
1.562
1.471
1.389
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