
 

AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM 
RURAL  

  
 Në përputhje me nenin 7, linja 9 të Ligjit për Themelimin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut" Nr. 190/19), Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural publikon si më poshtë 

S H P A L L J E  P U B L I K E  n r . 0 2 / 2 0 2 1  
për paraqitjen e kërkesave për pagimin e mjeteve nga Programi për 

mbështetje financiare për zhvillimin rural për vitin 2021 
I. LËNDË E SHPALLJES  

Subjekti i kësaj shpallje është dhënia e mbështetjes financiare për masën e mëposhtme:  

II. SHFRYTËZUESIT  
Subjektet e mëposhtme kanë të drejtë të përdorin fondet, si më poshtë: 

Subjektet  
Pronat bujqësore të regjistruara në Regjistrin e Vetëm të Pronave Bujqësore (RVPB) në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë 
së Ujërave, në përputhje me Ligjin për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 

III. SHKALLA E MBËSHTETJES FINANCIARE   
Fondet janë të destinuara për prokurimin e mbretëreshave, nerezëve dhe nazimkave  në periudhën nga 1 tetor deri më 31 dhjetor 
2020. 

Për Masën 121, mbështetja financiare paguhet në parimin e bashkëfinancimit të investimeve të përfunduara dhe të paguara nga përfituesi në 
shumën prej 50% të vlerës së kostove të lejuara të investimeve të aprovuara. 
Bashkëfinancimi rritet në rastet kur: 
- bëhet fjalë për investime të një fermë bujqësore mbajtësi i së cilës është një fermer i ri deri në 55% 
-për investime në zona me mundësi të kufizuara për prodhimtari bujqësore deri në 60% 
-për investime në zona me mundësi të kufizuara për prodhimtari bujqësore kur mbajtës i investimit është një fermer i ri 65% 
- për investime në komunitete rurale të paarritshme 75%  

IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI QË DORËZOHET  
Aplikimet dorëzohen në mënyrë elektronike pas regjistrimit të e-baranje.ipardpa.gov.mk 
Një aplikant mund të paraqesë vetëm një kërkesë për një masë ose maksimumi dy kërkesa për mbështetje nën masa të ndryshme, duke marrë 
parasysh masat e tjera të Programit të Mbështetjes Financiare të Zhvillimit Rural 2021. 
Kushtet që duhet të plotësojnë aplikantët përcaktohen nga: 

- - Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural për vitin 2021 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.  
12/2021, 31/2021 dhe 53/2021),  

- Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015 , 73/2015, 83/2015, 154/2015 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/2017, 83/2018 27/2019 dhe 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. . 152/2019, 244/2019 dhe 275/2019), 

- Rregullorja për kushte më të afërta shtesë për mbështetjen e masave të zhvillimit rural, kostot e pranueshme dhe shumën e 
mbështetjes për kostot e pranueshme për përdorues për masë individuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 124/2011, 
80/2013, 72 / 2014, 88/2015, 35/2016 dhe 101/2017), 
- Rregullorja për kriteret më të afërta për përzgjedhjen e përfituesve sipas masave për zhvillimin rural ("Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" nr. 124/2011, 80/2013, 35/2016, 101/2017 dhe 162/2018).  
Aplikantët për mbështetje financiare duhet të krijojnë një kërkesë elektronike për pagesë me të dhënat e kërkuara dhe të bashkëngjisin 
dokumente të detyrueshëm elektronikë (fatura ose fatura që vërtetojnë kostot e realizuara, dërgesat e hollësishme për mbretëreshat / 
bagëtinë e dorëzuar, të certifikuar siç duhet, Vendim për regjistrimin e fermës bujqësore në RVEB pranë  MBPU,  jo më i vjetër se një muaj nga 
data e publikimit të thirrjes publike, faturës fiskale ose urdhërpagesës PP30 me një deklaratë pagese ose urdhër pagese PP10 me një deklaratë 
për pagesë në emër të furnizuesit, një formë e kontratës e vërtetuar siç duhet me një nënshkrim dhe vulë, etj.). 
Aplikantët që kanë përmbushur kushtet për përdorimin e fondeve renditen me një rezultat të përcaktuar në Rregulloren për kritere më të 
afërta për përzgjedhjen e përfituesve sipas masave të zhvillimit rural. 

- Kërkesat me numër të njëjtë pikësh do të rangohet sipas datës dhe kohës për parashtrimin e kërkesës elektronike në e-
baranje.ipardpa.gov.mk 

- Kërkesat që nuk parashtrohen në formë elektronike në  e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do të shqyrtohen. 
Përfituesit duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet financiare ndaj Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit si dhe 
detyrimet financiare ndaj Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave dhe kompensimin e ujit ndaj ndërmarrjeve të ujit. 

V. TËRHEQJA E FORMULARËVE DHE UDHËZIMET  
Udhëzimet për regjistrimin e aplikantëve në sistemin e paraqitjes elektronike të kërkesës për pagesë mund të shkarkohen në faqen kryesore 
të e-baranje.ipardpa.gov.mk. Udhëzuesi i përdorimit për masën individuale mund të shkarkohet pasi të filloni të krijoni një kërkesë për 
masën. 
  

Kodi i 
masës  

Titulli i masës  
Vlera maksimale e shpenzimeve të 
pranueshme  

121 Investime për modernizimin e ekonomive  bujqësore   

1 
Furnizimi me  bletë mbretëreshë nga kosheret e aprovuara në përputhje me Ligjin 
për Blegtori 

deri në 600,000 denarë kosto të 
pranueshme për përdorues 
individual 

2 
Furnizimi me derra të racës të pastër ose hibrid (nerezë dhe nazimka) nga importet 
ose nga organizatat e njohura në përputhje me Ligjin për Blegtori  

deri në 6.500.000 denarë kosto të 
pranueshme për përdorues 
individual   



 

AGJENCIA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM 
RURAL  

 VI. MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE  
Kërkesa e kryer në mënyrë elektronike për pagesë nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2021 në gjuhën 
maqedonase, e vërtetuar siç duhet me nënshkrimin dhe vulën e aplikantit, së bashku me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm origjinal 
dorëzohen në një zarf të mbyllur të shënuar në pjesën e përparme të zarfit në këndin e sipërm të majtë “MOS E HAP“ Kërkesë për pagesë dhe 
Numri i arkivit i Kërkesës  (0221-12125-XXXX/1). Kërkesa mund të dorëzohet me postë ose personalisht në zyrën e regjistrimit të Agjencisë, 
përndryshe Agjencia nuk merr përgjegjësi për mbylljen ose hapjen e hershme të kërkesës 
KUJTESË :  
Kërkesat që nuk paraqiten në mënyrë elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do të merren parasysh. 
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pagesë të e-baranje.ipardpa.gov.mk është DATA 15.04.2021. 
Kërkesat e paraqitura pas afatit nuk do të merren parasysh.  
Formulari i kontratës, në 4 kopje (ORIGJINALE), e vërtetuar siç duhet me nënshkrimin dhe vulën e aplikantit, të  dorëzohet me të 
gjithë dokumentacionin në Agjenci! 
Informacione më të hollësishme në tel. (02) 3097-460 ose adresën e postës elektronike të kontaktit: dhe faqen e internetit: 
www.ipardpa.gov.mk. 
Kontakti : 
Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural,  
Sektori  për aprovimin e pagesës . 
Telefoni : 02 3097 - 460, çdo ditë pune nga ora  10.00 deri në orën 14.00  
E-posta: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk  
 


