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A. HYRJE
I. Kushte të përgjithshme
Përdorues të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë për vitin 2010 janë ekonomitë
bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme në vijim:
 Të jenë të regjistruar në Regjistrin unik të ekonomive bujqësore, i cili mbahet në njësitë
rajonale të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave (në tekstin në vijim:
Ministria),
 Të kenë parashtruar kërkesë për përdorim të mjeteve në afatin e paraparë për aplikim,
 T’i kenë shlyer detyrimet dhe kompensimet që dalin nga kontratat për përdorim të tokës
bujqësore shtetërore, më së voni deri në ditën e parashtrimit të kërkesës,
 Deri në ditën e parashtrimit të kërkesës t’i kenë shlyer detyrimet dhe kompensimet për
mekanizimin e fituar nga ndihma japoneze dhe projektet që dalin prej saj, në bazë të
programit për rritje të prodhimit të ushqimit në Republikën e Maqedonisë.
 T’i kenë shlyer detyrimet dhe kompensimet që dalin nga Direktiva për mbrojtje shëndetësore
të kafshëve dhe nga Ligji për identifikim dhe regjistrim të kafshëve.

II. Procedura
Për ta realizuar të drejtën e përdorimit të mjeteve të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë
për vitin 2010, hapin e parë që duhet ta bëni është plotësimi i Formularit KËRKESË.

1. Ku mund ta merrni formularin “Kërkesë”?
Formularin mund ta merrni në:
 Agjencinë për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural (në tekstin në vijim:
Agjencia),
 Në faqen e Internetit të Agjencisë: www.ipardpa.gov.mk,
 Në njësitë rajonale të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave,
 Në Agjencinë për përkrahje të zhvillimit të bujqësisë.

2. Ndihmë gjatë plotësimit të formularit
Ndihmë gjatë plotësimit të formularit mund të fitoni nga këshilltarët e qendrave rajonale të
Agjencisë për përkrahje të zhvillimit të bujqësisë.
Formulari duhet të plotësohet me shkronja të mëdha, në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme.
Nëse kërkesa nuk është plotësuar në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, nuk mund të vazhdoni
me procesin e mëtejshëm të përpunimit.
Formulari dhe ndihma për plotësimin e tij, e dhënë nga këshilltarët e
APZHB, JANË FALAS

3. Dorëzimi i formularit të plotësuar
Formulari i plotësuar në dy Fotokopje, bashkë me dokumentet e nevojshme, dorëzohet në njësinë
rajonale të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, në të cilën gjendet ekonomia
Juaj bujqësore.
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KUJDES!!!
Kërkesë mund të parashtrojnë vetëm personat që kanë ekonomi bujqësore.
Nëse prona është në pronësi të ndonjë anëtari të ekonomisë, duhet të plotësohet Deklaratë nga udhëheqësi dhe anëtarët e ekonomisë bujqësore familjare, e cila duhet vërtetuar në noter.
Nëse ekonomia bujqësore është regjistruar në një njësi rajonale, ndërsa kërkesa parashtrohet në një njësi tjetër, atëherë duhet parashtruar vërtetim për regjistrim në Regjistrin
unik të ekonomive bujqësore, i cili jepet nga njësia rajonale ku mbahet regjistri.
Për prodhimtarinë bimore kërkesa parashtrohet pas përfundimit të mbjelljeve. Nuk paraqiten sipërfaqet që planifikohen të mbillen por vetëm sipërfaqet e mbjella.

4. Afati për parashtrim të kërkesës
Afatet për parashtrim të kërkesës për masat e veçanta të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë
për vitin 2010 janë paraqitur në tabelat në vijim:
Tabela 1. Kalendari për parashtrimin e kërkesave për prodhimin e bimëve

Nënpika
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Emri i masës
Përkrahja financiare sipas tokës bujqësore të
punueshme për kulturat bujqësore
Përkrahje financiare plotësuese për sipërfaqet e
mbjella me drithëra, sipas pikës 1.1, me fara të
certifikuara.
Përkrahje financiare sipas sipërfaqes bujqësore të
mbjella me perime
Përkrahje financiare plotësuese për prodhimtari me
kushte të kontrolluara (domate, piperka, trungje, lule
të krasitura), sipas nënpikës 1.3. për vitin 2010
Përkrahje plotësuese për kultura të kopshtarisë, që
jepen në kapacitetet përpunuese, sipas nënpikës 1.3.
për vitin 2010
Përkrahje financiare sipas sipërfaqes, për mirëmbajtje
të vreshtave ekzistuese, të evidentuara në regjistrin e
vreshtarisë deri në 30.11.2010
Përkrahje financiare sipas sipërfaqes, për mirëmbajtje
të pemishteve ekzistuese
Përkrahje financiare për vreshta të reja, të
evidentuara në regjistrin e vreshtarisë deri më
30.11.2010
Përkrahje financiare për pemishte të reja
Përkrahje financiare për duhanin oriental dhe me
aromë dhe për duhanin gjysmëoriental, të fituar nga
rendimenti i vitit 2009
Përkrahje financiare për prodhim të farave shtëpiake
të certifikuara për drithëra, kultura industriale dhe të
kopshtarisë (përveç duhanit)
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Afati për parashtrim të
kërkesës
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 31 maj,
viti 2010
Sipas listës së dorëzuar nga
ndërmarrjet blerëse
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor,
viti 2010
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1.12
1.13
1.14
1.15

Përkrahje financiare për prodhim të kalemave
shtëpiak për vreshta dhe për pemishte
Përkrahje financiare për prodhim dhe përpunim të
farës shtëpiake të certifikuar të duhanit
Përkrahje financiare për analiza agrokimike ose
pedologjike të tokës në vitin 2010
Përkrahje financiare sipas sipërfaqeve të mbjella me
mollë

Nga 1 tetor deri në 5 nëntor,
viti 2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor,
viti 2010
Nga 24 mars deri në 30 gusht
të vitit 2010
Nga 1 mars deri në 26 mars të
vitit 2010

Tabela 2. Kalendari për parashtrimin e kërkesave për prodhimin blegtoral

Nënpika
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Emri i masës

Afati për parashtrim të kërkesës
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
Përkrahje financiare për bagëtitë e evidentuara
2010
1. Nga 15 shkurt deri në 15 mars për
qumështin e shitur nga 1 tetor deri
në 31 dhjetor të vitit 2009
2. Nga 15 maj deri në 15 qershor
Përkrahje financiare për qumështin e prodhuar
për qumështin e shitur nga 1 janar
dhe të shitur të lopëve
deri në 31 prill të vitit 2009
3. Nga 5 tetor deri në 5 nëntor për
qumështin e shitur nga 1 maj deri
në 30 shtator të vitit 2009
Përkrahje financiare për bagëtitë e ruajtura
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
dhe të therura në ndonjë kapacitet therës të
2010
regjistruar
Përkrahje financiare për çdo viç të fituar me
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
pllenim artificial
2010
Përkrahje financiare për blerje të mëshqerrave
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
pjellore, me prejardhje të njohur dhe me
2010
potencial të madh gjenetik.
Përkrahje financiare për delet e evidentuara të Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
të gjitha kategorive
2010
Përkrahje financiare për blerje të demave
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
pjellor-origjinal dhe për shumim
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
Përkrahje financiare për dhitë e evidentuara
2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
Përkrahje financiare për blerje të demave pjellor
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
Përkrahje financiare sipas numrit të dosave
2010
Përkrahje financiare për derrat e ruajtura dhe të Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
therura në ndonjë nga kapacitet therëse
2010
Përkrahje financiare për blerje të dosave
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
pjellore
2010
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2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

2.19

2.20
2.21

Përkrahje financiare për zogjtë e ruajtur dhe
të therur në ndonjë nga kapacitet therëse të
regjistruara
Përkrahje financiare për pulat pjellëse të therura
në ndonjë nga kapacitet therëse të regjistruara
Përkrahje financiare për prodhim të zogjve
njëditor
Përkrahje financiare për prodhim të zogjve
femra njëditor nga hibridë që japin vezë
Përkrahje financiare sipas familjeve të
regjistruara të bletëve që e kanë kaluar dimrin
Përkrahje financiare për blerje të mbretëreshave
të bletëve
Përkrahje financiare për hapje të sipërfaqeve
të reja në vende ku mund të grumbullohet
mjalti (vende me barëra që japin shumë mjaltë,
rogoveckë )
Përkrahje financiare për ruajtjen e strucëve në
ferma
Përkrahje financiare për rritjen e kërmijve në
ferma

Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
2010
Nga 1 tetor deri në 5 nëntor, viti
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
2010
Nga 24 mars deri në 31 maj, viti
2010

Tabela 3. Kalendari për parashtrim të kërkesave për implementim të standardeve për siguri në
prodhimtarinë bujqësore dhe për kontroll të kualitetit

Nënpika

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Emri i masës

Afati për parashtrim të kërkesës

Përkrahje financiare për kompensimin e
shpenzimeve për prodhim sipas prodhimeve të
mbrojtura bimore dhe shtazore
Përkrahje financiare për përdoruesit e emrit të
mbrojtur gjeografik
Përkrahje plotësuese financiare për prodhim
të lëndës së parë për prodhime bujqësore
ushqimore me emër të mbrojtur gjeografik
Përkrahje financiare për përgatitje të elaboratit
për mbrojtje të emrit gjeografik të prodhimeve
dhe përpunimeve të caktuara bujqësore
Përkrahje financiare për kontroll dhe certifikim
të emrit të mbrojtur gjeografik të prodhimeve
dhe përpunimeve të caktuara gjeografike
Përkrahje financiare për regjistrim në regjistrin
ndërkombëtar për mbrojtje të emrit gjeografik
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Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
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3.7

3.8

3.9

3.10

Përkrahje financiare për realizim të fushatës
për promovim të prodhimeve bujqësoreushqimore maqedonase, duke e mbrojtur
emrin e tyre gjeografik në tregun vendas dhe të
huaj
Përkrahje financiare për etiketim dhe shënim
të prodhimeve me emër të mbrojtur gjeografik
dhe të specialiteteve tradicionale
Përkrahje plotësuese financiare për standardet
e implementuara të sigurisë në prodhimtarinë
primare
Kompensim të një pjese të shpenzimeve
për analiza laboratorike dhe certifikim,
gjatë zbatimit të standardeve të sigurisë në
prodhimtarinë primare

Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010

Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010
Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010

Tabela 4. Kalendari për parashtrim të kërkesave për prodhimtari organike

Nënpika

Emri i masës

4.1

Përkrahje plotësuese financiare prej 30% për
nënpikat e pikave 1 dhe 2, të certifikuara si
prodhimtari organike bimore dhe blegtorale
dhe prodhimtari kalimtare, përveç për
nënpikat e pikave 1 dhe 2 që kanë të bëjnë me
përkrahjen dhe që janë përfshirë me nënpikat
4.2 dhe 4.3

4.2

Përkrahje financiare për sipërfaqet e dedikuara
për plehra të gjelbra/ugar në pjesët pjellore

4.3

Përkrahje plotësuese financiare për blegtorinë
organike

4.4

4.5

4.6

4.7

Afati për parashtrim të kërkesës

Përkrahje financiare për përpunim të
prodhimeve organike dhe prodhimeve
organike kalimtare vendase (duke e përfshirë
edhe përkrahjen për përpunim dhe paketim të
llojeve organike që kanë dalë vet)
Përkrahje financiare për shitje të prodhimeve
organike dhe prodhimeve organike kalimtare
vendase
Përkrahje financiare për kontroll dhe certifikim
profesional
Përkrahje financiare për analiza laboratorike
të tokës dhe ujit dhe analiza të prodhimeve
organike
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Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010

Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
Paraqitja deri në 31 maj, ndërsa
kërkesat për pagim deri në 1
dhjetor të vitit 2010
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Tabela 5. Kalendari për parashtrim të kërkesave për masa të përgjithshme për zhvillim të bujqësisë

Nënpika

Emri i masës

Afati për parashtrim të kërkesës

5.1

Kompensim të shpenzimeve për regjistrim
në vitin 2010 të bujqve individual, bujqve të
siguruar në Fondin për sigurim pensional dhe
invalidor të Republikës së Maqedonisë dhe
shoqatave tregtare, veprimtaria kryesore e të
cilave është prodhimtaria bujqësore primare

Nga 24 mars deri në 1 dhjetor të
vitit 2010

5.2

Kompensim për sigurimin e prodhimtarisë
bujqësore primare në vitin 2010

Nga 24 mars deri në 31 gusht të vitit
2010

III. Pagimi i mjeteve financiare
Pagimin e mjeteve sipas përdoruesve e realizon Agjencia.
Pagimi i mjeteve realizohet në llogaritë transaksione të kërkuesve, pas përfundimit të kontrolleve
administrative dhe kontrolleve në terren.

IV. Përllogaritja e përkrahjes financiare
Për një sipërfaqe prodhuese kërkuesi mund të parashtroj kërkesë vetëm për një kulturë. Nëse gjatë
kontrolleve administrative dhe kontrolleve në terren do të konstatohet e kundërta, atëherë nuk
realizohet pagimi i mjeteve për atë qëllim.
Nëse gjatë kontrolleve në terren konstatohet se madhësia e kapaciteteve është:
- Më e madhe nga madhësia e kapaciteteve të shënuara në kërkesë, shuma e përkrahjes financiare do të
përllogaritet sipas kapaciteteve të paraqitura,
- Më e vogël deri në 5% nga madhësia e kapaciteteve të shënuara në kërkesë, shuma e përkrahjes financiare
do të përllogaritet sipas kapaciteteve të konstatuara gjatë kontrollit në terren, e zvogëluar për shumën
e diferencës së konstatuar,
- Më e vogël, midis 5%-20% ose për 2 ha, nga madhësia e sipërfaqes së shënuar në kërkesë, shuma e
përkrahjes financiare do të përllogaritet sipas kapaciteteve të konstatuara gjatë kontrollit, e zvogëluar
për shumën e dallimit të konstatuar dhe e rritur dy herë,
- Më e vogël më shumë se 20% nga madhësia e kapaciteteve të shënuara në kërkesë, kërkuesi tërësisht
përjashtohet nga e drejta për përdorim të mjeteve të programit.
Nëse kapacitete prodhuese gjenden në rajone me kushte të vështira për prodhim, kriteret minimale
për përkrahje financiare, të vërtetuara në program, zvogëlohen për 50% dhe paguhet shuma e plotë
e përkrahjes financiare, pa e reduktuar shumën e përkrahjes lidhur me sipërfaqen e paraqitur dhe me
numrin e bagëtive.

V. Përkrahje financiare plotësuese
Përkrahje financiare plotësuese mund të fitojnë ekonomitë bujqësore familjare, të cilat i plotësojnë
kushtet në vijim:
1. Ekonomitë bujqësore familjare që gjenden në rajone me kushte të vështira për prodhim, të
cilat mund ta realizojnë të drejtën e përdorimit të përkrahjes plotësuese prej 15% të shumës
së përcaktuar.
2. Për kapacitetet prodhuese në pronësi të udhëheqësit të ekonomisë bujqësore familjare deri
në moshën 40-vjeçare ose të udhëheqësve të gjinisë femërore, mund të realizohet e drejta
e përdorimit të përkrahjes plotësuese prej 10% të shumës së përcaktuar.
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3. Përdoruesit e regjistruar në regjistrin për ushtrim të veprimtarive bujqësore, në përputhje
me Ligjin për ushtrim të veprimtarisë bujqësore ose bujqit e siguruar në përputhje me
Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, të cilët deri në ditën e parashtrimit të kërkesës
nuk kanë detyrime lidhur me kontributet për sigurim pensional, invalidor dhe shëndetësor,
mund ta realizojnë të drejtën e përdorimit të përkrahjes plotësuese prej 5% nga shuma
e përcaktuar. Për realizimin e të drejtës së përkrahjes plotësuese, përveç dokumenteve
bazë, duhet parashtruar edhe dëshmi për kontribute të paguara për sigurim pensional dhe
invalidor, e cila lëshohet nga FSPIM si dhe dëshmi për kontribute të paguara për sigurim
shëndetësor, e cila lëshohet nga FSSHM.
ME RËNDËSI për personat që ruajnë bagëti të trasha, dele dhe dhi!!!
Kontrollimi i saktësisë së të dhënave të shënuara në kërkesë do të bëhet duke i krahasuar të
njëjtat me të dhënat e regjistrave zyrtare të kafshëve, të cilët mbahen në Ministrinë e bujqësisë,
pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave – Drejtoria veterinare.
Detyrimi juaj është që çdo ndryshim në numrin e bagëtive ta paraqisni në stacionet veterinare.
Para dorëzimit të kërkesës kontrollojeni numrin e bagëtive tuaja të evidentuara në stacionet
veterinare, e cila është përgjegjëse për evidentimin e tyre.
Paraqitini vetëm bagëtitë që planifikoni t’i mbani deri në fund të afatit të paraparë për ruajtje të
bagëtive.
Mos i paraqitni bagëtitë për rinovim të tufës ose bagëtitë që planifikoni t’i shisni për arsye të
ndryshme.
Nëse numri i bagëtive do të zvogëlohet si rezultat të fatkeqësive natyrore, jeni të detyruar që
zvogëlimin e numrit të bagëtive ta paraqisni me shkrim në Agjenci, brenda 7 ditëve nga dita e
ndryshimit dhe njëkohësisht të parashtroni dëshmi relevante.
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B. PRODHIMTARIA BIMORE
Për përdorim të mjeteve për prodhimtari bimore, përveç dokumenteve të tjera, duhet parashtruar
dëshmi me të cilën do të vërtetohet pronësia e tokës bujqësore ose mënyra e përdorimit të saj.
Si dëshmi për tokën bujqësore parashtrohet një nga dokumentet në vijim:
1. Fletë pronësie, jo më e vjetër se 6 muaj,
2. Fletë posedimi, jo më e vjetër se 6 muaj,
3. Fotokopje e Kontratës për marrje me qira të tokës bujqësore shtetërore, me Proçesverbal
për marrje të tokës në përdorim,
4. Kontratë për marrje me qira të tokës bujqësore private, të vërtetuar në noter. Përveç
Kontratës duhet dorëzuar edhe një nga dokumentet e shënuara nën pikat 1 ose 2, të cilat
duhet të jenë në emër të qiradhënësit,
5. Kontratë për përdorimin e tokës së mbjellë bujqësore që është në pronësi të shtetit, me
Procesverbal për marrjen në përdorim të tokës,
6. Kontratë për përdorimin e tokës së mbjellë bujqësore që është në pronësi private, e
vërtetuar në noter. Përveç Kontratës duhet dorëzuar edhe një nga dokumentet e shënuara
nën pikat 1 ose 2, të cilat duhet të jenë në emër të pronarit të tokës së mbjellë bujqësore.

I. Bujqësia
1.1 Përkrahje financiare sipas sipërfaqeve që punohen me kultura bujqësore
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
gjatë vitit 2009/2010 sipërfaqet bujqësore i kanë mbjellë me kulturat në vijim: grurë, elb, misër,
thekër, tërshërë, oriz, thjerrëz, kikirik, sojë, luledielli, rrepë vaji, afion, panxhar sheqeri, jonxhe,
groshëz, esparzeta, bizele për bagëti, leblebi etj.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,3 ha të mbjella me drithëra, gjatë vitit 2009/2010.
Minimum i sipërfaqeve të mbjella vlen për secilën kulturë bujqësore në veçanti.
Përkrahje financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 8.000,00 denarë për ha, për çdo kulturë në veçanti, duke e
reduktuar shumën e përkrahjes me rritjen e sipërfaqeve të paraqitura:
1.
2.
3.
4.

nga 0,3 deri në 20 ha
nga 20,1 deri në 100 ha
nga 100,1 deri në 300 ha
mbi 300 ha
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100%
60%
30%
10%
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Shembull:
Nëse keni mbjellë 325 ha grurë dhe 85 ha elb, përllogaritja e shumës së përkrahjes financiare
që do ta fitoni do të bëhet në mënyrën në vijim:
Grurë: 325 ha
20 ha
8.000 den. = 160.000 den.
80 ha
4.800 den. = 384.000 den.
200 ha
2.400 den. = 480.000 den.
25 ha
800 den. = 20.000 den.
Sipas përllogaritjes, për grurin do të fitoni 1.044.000,00 denarë.
Elb: 85 ha
20 ha
65 ha

8.000 den. = 160.000 den.
4.800 den. = 312.000 den.

Sipas përllogaritjes, për elbin do të fitoni 472.000,00 denarë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë për kultivimin e afionit

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë për kultivimin e afionit
1.2 Përkrahje financiare plotësuese për sipërfaqe të mbjella me drithëra nga nënpika
1.1. me farë të certifikuar
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
gjatë vitit 2009/2010 kanë mbjellë sipërfaqe me drithëra sipas nënpikës 1.1, me farë të certifikuar.

Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,3 ha sipërfaqe të mbjella me drithëra, gjatë vitit 2009/2010.
Minimum i sipërfaqeve të mbjella vlen për secilën kulturë bujqësore në veçanti.
Sasitë e pranueshme të farave për mbjellje mesatare për hektar janë si në vijim:
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Tabela 6. Sasitë mesatare të farës për hektarë

Lloji
Grurë
Elb
Tritikale
Thekër
Tërshërë
Oriz
Misër
Sirak

Masa e 1000
kokrrave
40-45
35-40
45-55
40-50
30-35
37-44
300-500
20-30

Norma për mbjellje
Numri i kokrrave
për m2
600-700
450-500
450-550
450-500
400-450
450-500
6,5-8,0
6,0-12,0

Mesatarisht kg/ha
Kg/ha
250-300
160-200
240-300
180-250
120-160
170-220
20-40
10-30

270
180
250
200
140
200
30
20

Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 2.500,00 denarë për ha, për çdo kulturë në veçanti, duke e
reduktuar shumën e përkrahjes me rritjen e sipërfaqeve të paraqitura:

1.
2.
3.
4.

nga 0,3 deri në 20 ha
nga 20,1 deri në 100 ha
nga 100,1 deri në 300 ha
mbi 300 ha

100%
60%
30%
10%

Dokumentet e nevojshme
Krahas dokumenteve të përmendura në nënpikën 1.1, duhen dorëzuar edhe dokumentet në vijim:
- Llogari fiskale me dokument shoqërues për identifikim të personit që i përket llogaria fiskale
(mandat arkëtimi, fletëdërgesë, faturë e paguar me kesh) ose faturë me fletëdërgesë për
blerjen e farës, duke e përfshirë edhe dëshminë për pagimin sipas faturave (ekstrakt bankar
nga pagimi i rregullt, kompensim me ekstrakt bankar nga kompensimi i mëparshëm).
Sasia e farës duhet shprehur në kilogram.
Në rastet kur fara prodhohet nga vet përdoruesi, duhen parashtruar edhe:
- Certifikatë e lëshuar nga institucioni kompetent dhe
- Fletëdërgesë në të cilën duhet shënuar sasia e farës së shprehur në kilogram

II. Kopshtaria
1.3 Përkrahje financiare plotësuese për sipërfaqe të mbjella me kultura të kopshtarisë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
sipërfaqet e tyre i kanë mbjellë kulturat në vijim: domate, piperka, shalqinj, pjepër, fasule, bishtaje,
bizele, patate, trungje, kërpudha, lakër, qep, hudhër, presh, kungulleshka, kunguj, sallatë e gjelbër,
brokoli, spinaq, lule lakër, karota, selino, rrepë e kuqe, asparagus, repëza, lule dhe bimë aromatike
dhe erëza. Lista e bimëve aromatike, mjekësore dhe erëzave që janë objekt të përkrahjes financiare
të kësaj mase është dhënë në Shtojcën 1.
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Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të mbjella me kultura të kopshtarisë.
Minimum i sipërfaqeve të mbjella vlen për të gjitha kulturat.
Përkrahja financiare
Për sipërfaqet e mbjella sipas kësaj mase, shuma e përkrahjes financiare arrin në 20.000,00 denarë
për ha.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
1.4 Përkrahje financiare plotësuese për prodhimtari nën kushte të kontrolluara (domate,
piperka, trungje dhe lule të krasitura) nga nënpika 1.3, në vitin 2010
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
prodhojnë domate, piperka, trungje dhe lule të krasitura në hapësira të mbyllura dhe nën kushte të
kontrolluara dhe të cilët kanë parashtruar kërkesë në vitin 2010 për nënpikën 1.3.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të mbjella në sera, prodhimtari e realizuar për vitin 2010 dhe e njëjta të
jetë shitur në tregun vendas ose të jetë eksportuar më së voni deri në 15.05.2010.
Përkrahja financiare
Për sipërfaqet e mbjella sipas kësaj mase, shuma e përkrahjes financiare arrin në 80.000,00 denarë
për hektarë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
-

Kërkesë
FotoFotokopje e letërnjoftimit
FotoFotokopje e llogarisë transaksione
Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore (serrës) ose dëshmi për të
drejtën e përdorimit të oranzherisë
Shënim për prodhimin e shitur në tregun vendas deri në 15.05.2010.
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Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore (serrës) ose dëshmi për të
drejtën e përdorimit të oranzherisë
- Faturë me fletëpranim të vërtetuara nga person i autorizuar për prodhimet e shitura në
tregun vendas deri në 15.05.2010 ose deklaratë doganore për eksportin e realizuar deri në
15.05.2010.
1.5 Përkrahje plotësuese financiare për prodhimet e kopshtarisë që në vitin 2010 janë
dhënë në ndonjë nga kapacitetet përpunuese sipas nënpikës 1.3
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë mbjellë sipërfaqe me prodhime të kopshtarisë dhe kanë parashtruar kërkesë në vitin 2010 për
nënpikën 1.3.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të mbjella me prodhime të kopshtarisë sipas nënpikës 1.3 në vitin 2010
dhe të njëjtat të jenë shitur në industrinë e përpunimit të perimeve, më së voni deri në 31.10.2010.
Përkrahja financiare
Për sipërfaqet e mbjella dhe për prodhimtarinë e realizuar sipas kësaj mase, shuma e përkrahjes
financiare arrin në 1,5 denarë për kilogram.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë me industrinë e përpunimit të perimeve
- Dokument për blerjen e realizuar, e vërtetuar nga person i autorizuar, për sasitë e shitura në
industrinë e përpunimit të perimeve deri në 31.10.2010.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë me industrinë e përpunimit të perimeve
- Faturë me fletëpranim, të vërtetuara nga person i autorizuar, për sasitë e shitura në industrinë
e përpunimit të perimeve deri në 31.10.2010.
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III. Vreshtari dhe Pemëtari
Kusht për përdorim të mjeteve financiare nga masat për vreshtarinë është që sipërfaqet e mbjella
me vreshta të evidentohen në Regjistrin e vreshtave, i cili mbahet në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë
dhe ekonomisë së ujërave në njësitë rajonale në vijim: Manastir, Valandovë, Negotinë, Kavadrcë,
Sveti Nikole dhe Kisela Voda. Pasqyra e komunave dhe përkatësia e tyre sipas njësive rajonale të
përfshira me kadastrën e vreshtarisë është paraqitur në Shtojcën 3.
1.6. Përkrahje financiare sipas sipërfaqeve për mirëmbajtje të vreshtave ekzistuese, të
evidentuara në regjistrin e vreshtave deri në 30.11.2010
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë mbjellë sipërfaqe me vreshta.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe me vreshta, të evidentuara në regjistrin e vreshtave deri më 31.11.2010.
Përkrahja financiare paguhet pas vitit të dytë nga mbjellja e sipërfaqeve me vreshta.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 40.000,00 denarë për hektarë, me reduktim të shumës së
përkrahjes, me rritje të sipërfaqeve të paraqitura.
1.
2.
3.
4.

nga 0,2 deri në 5 ha
nga 5,1 deri në 30 ha
nga 30,1 deri në 50 ha
mbi 50 ha

100%
60%
30%
10%

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vërtetim për vreshtat e evidentuara në regjistrin e vreshtave, i cili lëshohet nga njësia
rajonale e ministrisë.

Personat juridik:
-

Kërkesë
Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
FotoFotokopje e llogarisë transaksione
Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
Vërtetim për vreshtat e evidentuara në regjistrin e vreshtave, i cili lëshohet nga njësia
rajonale e ministrisë.
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1.7. Përkrahje financiare sipas sipërfaqes për mirëmbajtje të pemishteve ekzistuese
(përveç për sipërfaqet e paraqitura që janë mbjellë me mollë sipas nënpikës 1.15)
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë mbjellë sipërfaqe me pemë të këtyre llojeve: molla, dardha, ftonj, mushmolle, kumbulla,
pjeshka, kajsi, qershi, vishnja, ara, bajame, lajthi, gështenja me maja të mprehta, aktinidi, rrush
serezi/stafidhe, mjedra, manaferra, lule trëndafili, luleshtrydhe, ullinj, shega, hurma, aroni dhe fiq.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,3 ha sipërfaqe me pemishte.
Përkrahja financiare paguhet pas vitit të dytë nga mbjellja e sipërfaqeve me pemë.
Nuk parashtrohet kërkesë për këtë masë, për sipërfaqet me mollë të cilët janë paraqitur sipas 1.15.
Numri i pranueshëm i sipërfaqeve të mbjella për hektar duhet të jetë:
Tabela 7. Numri i pemëve të mbjella për hektar sipas llojet e pemëve

Lloji i pemës

Mollë

Dendësia e
bazamentit

Sistemi i
kultivimit

Distanca midis
pemëve (në metro)

Numri i
pemëve për
hektar

E dendur dhe
mesatare

E lirë

6-8 х 5-7

178-333

Mesatare

Mbjellje gjysmë të
dendura

4-5 х 2.5-4

500-1000

3.5-4 х 1.5-2.5
4-6 х 3-5

1000-1905
333-833

3-4 х 1.3-2

1250-2564

4-5 х 3.5-4
4-4.5 х 3-4

500-714
555-833

5-6 х 4-5

333-500

5-6 х 4-5

277-500

5-6 х 4-5
4-4.5 х 3-3.5

333-500
635-833

4-4.5 х 1.7-2

470-1111

5-6 х 3.5-4

416-571

6-7х5-6
5 х 3.5-4
4-5х3-4
4 х 2.5-3
10-12х8-12
5-6х4-5
5х3-4
4-5х3-3.5

238-332
500-571
500-833
833-1000
69-125
333-500
500-666
571-833

Pak të dendura
Të dendura
Dardhë
Ftua
Mushmollë
Kumbull

Pjeshkë

Kajsi
Qershi
Vishnja
Arra
Bajame
Lajthi

E lirë
Palmetë jo e
Pak të dendura rregullt dhe
mbjellje të dendura
Ftua
E lirë
Ftua
E lirë
Kumblla
E lirë
gjatore
Kumblla
E lirë
gjatore
Pjeshkë e egër
Gotë
Pjeshkë e egër
Palmetë
E
dendur, e
Pjeshkë e egër
dredhur
Kajsi dhe
kumblla
Gjysmë të dendura
gjatore
Margivë
E lirë
Margive
Kacube e lirë
Margive
Piramidale
E madhe
Kacube e lirë
Arra
Të lira
Bajame
Gotë e lirë
Kacube
Ne forme druri
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Aktinidi
Rrush serezi/
stafidhe
Mjedër
Manaferrë
Lule trëndafili
Luleshtrydhe
Ullinj
Shegë
Aroni
Fik
Hurmë
Geshtenje

Pergola

4-4.5 х 3-4

555-833

2.5-3 х 0.5-1

3333-8000

2-2.5 х 0.3-0.5
3-4 х 1.2-2
3-4х1-1.5
0.6-0.8 х 0.2-0.4
4-5х5-6
4х3-4
1,5х2,5
3-4х4-5
4-5х5-6
8x6

8000-16666
1250-2777
1666-3333
31250-83333
333-500
625-833
2666
500-833
333-500
208

Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 18.000,00 denarë për hektarë, me reduktim të shumës së
përkrahjes, me rritje të sipërfaqeve të paraqitura.
1.
2.
3.
4.

nga 0,3 deri në 5 ha
nga 5,1 deri në 30 ha
nga 30,1 deri në 50 ha
mbi 50 ha

100%
60%
30%
10%

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore

Personat juridik:
-

Kërkesë
Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
FotoFotokopje e llogarisë transaksione
Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore

1.8 Përkrahje financiare për mbjelljet e reja të vreshtave të evidentuara në regjistrin e
vreshtave deri më 30.11.2010
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë mbjellë sipërfaqe të reja me vreshta në vjeshtën e vitit 2009 dhe pranverën e vitit 2010, me
lloje rrushi tavoline ose të varura.
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Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të reja të mbjella me vreshta, të evidentuara në regjistrin e vreshtave deri
më 30.11.2010.
Llojet e rrushit të varur duhet të jenë në përputhje me listën e llojeve të rrushit të aprovuara dhe të
rekomanduara.
Lista e llojeve të rrushit të aprovuara dhe të rekomanduara, si dhe llojet e rrushit të tavolinës të cilët
janë objekt i përkrahjes financiare janë prezantuar në Shtojcën 2.
Kusht obligues për kërkuesin e përkrahjes financiare është që i njëjti të ketë realizuar analizë
agrokimike të tokës.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 140.000,00 denarë për hektarë.
Numri i pranueshëm i kalemave për mbjellje është:
Tabela 8. Numri i hardhive për hektar, në varësi të distancës midis rreshtave dhe distancës midis
hardhive që ndodhen në të njëjtin rresht

Distanca midis
rreshtave e
shprehur në (m)
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

Distanca midis hardhive që ndodhen në të njëjtin rresht, e shprehur në
(metra)
0.7
0.9
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.7.
1.9.
2.0.
11.905 9.259 7.576 6.944 6.410 5.556 4.902 4.386 4.167
10.204 7.936 6.494 5.952 5.495 4.762 4.202 3.760 3.571
8.929 6.944 5.682 5.208 4.808 4.167 3.676 3.289 3.125
7.936 6.173 5.051 4.630 4.274 3.704 3.268 2.924 2.778
7.143 5.556 4.545 4.167 3.846 3.333 2.941 2.632 2.500
6.494 5.050 4.132 3.788 3.497 3.030 2.674 2.392 2.273
5.952 4.629 3.788 3.472 3.205 2.778 2.451 2.193 2.083
5.494 2.778 3496 3.205 2.959 2.564 2.262 2.024 1.923
5.102 3.968 3.247 2.976 2.747 2.381 2.101 1.880 1.786
4.762 3.704 3.030 2.778 2.564 2.222 1.961 1.754 1.667
4.464 3.472 2.841 2.604 2.404 2.083 1.838 1.645 1.562
4.202 3.268 2.674 2.451 2.262 1.961 1.730 1.548 1.471
3.968 3.086 2.525 2.315 2.137 1.852 1.634 1.462 1.389

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për prejardhjen e materialit që përdorej për mbjellje (për materialin e mbjellë, të
siguruar nëpërmjet importit)
- Fitosertifikat (për materialin e mbjellë, të siguruar nëpërmjet importit)
- Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
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-

Llogari fiskale me fletëdërgesë ose faturë me fletëdërgesë për materialin e blerë për mbjellje,
si dhe dëshmi për pagesën e realizuar sipas faturës
Raport nga analiza agrokimike
Vërtetim për vreshtat e mbjella të evidentuara në regjistrin e vreshtave, i lëshuar nga njësia
rajonale e ministrisë.

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për prejardhjen e materialit që përdorej për mbjellje (për materialin e mbjellë, të
siguruar nëpërmjet importit)
- Fitosertifikat (për materialin e mbjellë, të siguruar nëpërmjet importit)
- Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
- Faturë me fletëdërgesë për materialin e blerë për mbjellje, si dhe dëshmi për pagesën e
realizuar sipas faturës
- Raport nga analiza agrokimike
- Vërtetim për vreshtat e mbjella të evidentuara në regjistrin e vreshtave, i lëshuar nga njësia
rajonale e ministrisë.
1.9. Përkrahje financiare për mbjellje të sipërfaqeve të reja me pemë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë mbjellë sipërfaqe të reja me pemishte në vjeshtën e vitit 2009 dhe pranverën e vitit 2010, me
këto lloje të pemëve: molla, dardha, ftonj, mushmolle, kumbulla, pjeshka, kajsi, qershi, vishnja, ara,
bajame, lajthi, aktinidi, rrush serezi/stafidhe, mjedra, manaferra, lule trëndafili, luleshtrydhe, ullinj,
shega, hurma, aroni dhe fiq.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,2 ha sipërfaqe të reja të mbjella me pemishte.
Kusht obligues për kërkuesin e përkrahjes financiare është që i njëjti të ketë realizuar analizë
agrokimike të tokës.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 90.000,00 denarë për hektarë.
Numri i pranueshëm i kalemave të certifikuara për mbjellje për çdo hektar është i njëjtë si atë të
paraparë me masën 1.8, Tabela 8.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për prejardhjen e materialit që përdorej për mbjellje (për materialin e mbjellë, të
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-

siguruar nëpërmjet importit)
Fitosertifikat (për materialin e mbjellë, të siguruar nëpërmjet importit)
Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
Vërtetim për gjendjen shëndetësore (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
Llogari fiskale me fletëdërgesë ose faturë me fletëdërgesë për materialin e blerë për mbjellje,
si dhe dëshmi për pagesën e realizuar sipas faturës
Raport nga analiza agrokimike

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për prejardhjen e materialit që përdorej për mbjellje (për materialin e mbjellë, të
siguruar nëpërmjet importit)
- Fitosertifikat (për materialin e mbjellë, të siguruar nëpërmjet importit)
- Vërtetim për pastërtinë e llojit (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore (për materialin e mbjellë që ka prejardhje vendase)
- Faturë me fletëdërgesë për materialin e blerë për mbjellje, si dhe dëshmi për pagesën e
realizuar sipas faturës
- Raport nga analiza agrokimike

IV. Prodhim të materialeve për mbjellje dhe të farave
1.11 Përkrahje financiare për prodhim të farave të certifikuara vendase për drithëra,
kultura industriale (përveç duhanit) dhe të kopshtarisë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
janë regjistruar në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe të cilët në vitin 2010 kanë prodhuar fara.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Minimum 0,3 ha sipërfaqe të mbjella për çdo kulturë në veçanti.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 14.000,00 denarë për hektarë.
Dokumentet e nevojshme
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vendim nga regjistrimi në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe të materialeve për mbjellje,
i lëshuar nga ana e MBPEU-Drejtoria për fara dhe materiale për mbjellje
- Certifikatë për sasitë e prodhuara të farave.
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1.12 Përkrahje financiare për prodhim të kalemit shtëpiak për vreshta dhe fidanë pemësh
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
janë regjistruar në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe materialeve për mbjellje dhe të cilët në
vitin 2010 kanë prodhuar material të certifikuar për mbjellje për vreshta dhe/ose për pemishte.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Kalema shtëpiak për vreshta dhe fidanë pemësh të prodhuara në vitin 2010 nga prodhues të
regjistruar.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 15,00 denarë për çdo kalem/fidan.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vendim nga regjistrimi në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe të materialeve për mbjellje,
i lëshuar nga ana e MBPEU-Drejtoria për fara dhe materiale për mbjellje
- Certifikatë për sasitë e prodhuara të farave dhe materialeve për mbjellje.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vendim nga regjistrimi në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe të materialeve për mbjellje,
i lëshuar nga ana e MBPEU-Drejtoria për fara dhe materiale për mbjellje
- Certifikatë për sasitë e prodhuara të farave dhe materialeve për mbjellje.
1.13 Përkrahje financiare për prodhim dhe përpunim të farës shtëpiake dhe të certifikuar
të duhanit
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
janë regjistruar në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe materialeve për mbjellje dhe të cilët në
vitin 2010 kanë prodhuar dhe shitur material për mbjellje.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Material i certifikuar për mbjellje, i prodhuar dhe i shitur në vitin 2010 nga ana e prodhuesve të
regjistruar për prodhim të farës së duhanit.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare arrin në 60.000,00 denarë për çdo hektar.
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Dokumentet e nevojshme
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vendim nga regjistrimi në Regjistrin e prodhuesve të farave dhe të materialeve për mbjellje,
i lëshuar nga ana e MBPEU-Drejtoria për fara dhe materiale për mbjellje
- Vërtetim nga profesionistë për kontrollin e realizuar të farave dhe materialeve për mbjellje
për vitin 2009, i lëshuar nga institucion kompetent
- Certifikatë për sasitë e prodhuara të farave dhe materialeve për mbjellje.

V. Pagesa të veçanta
1.14. Përkrahje financiare për analizat agrokimike dhe pedologjike të tokës, të realizuara
në vitin 2010
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
në vitin 2010 kanë realizuar analiza agrokimike ose pedologjike.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Analizat agrokimike dhe pedologjike të jenë të realizuara në vitin 2010.

Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 70% e shpenzimeve për çdo analizë, por jo më shumë se
9.000,00 denarë për çdo kërkues të përkrahjes financiare.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Raport nga realizimi i analizës agrokimike
- Dokument financiar për analizën agrokimike të realizuar.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Raport nga realizimi i analizës agrokimike
- Dokument financiar për analizën agrokimike të realizuar.
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1.15. Përkrahje financiare sipas sipërfaqes për mirëmbajtje të sipërfaqeve me mollë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë sipërfaqe me mollë.
Kushte për përdorim të mjeteve financiare
Sipërfaqe minimale prej 0,3 ha.
Numri i pranueshëm i fidanëve duhet të jetë së paku 800 fidanë për hektar.
Sipërfaqet e mbjella të jenë pjellore dhe të jenë mbjellë të paktën në vjeshtën e vitit 2005/pranverën
e vitit 2006, por të mos jenë më të vjetra se 15 vjet.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 43.700,00 denarë për hektarë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
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C. PRODHIMTARIA BLEGTORALE
I. Rritje gjedhesh
2.1 Përkrahje financiare për kokët e bagëtive të evidentuara
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët merren me rritjen e gjedheve dhe të cilët e kanë shënuar dhe evidentuar numrin e kokëve të
gjedheve në Regjistrin e gjedheve, i cili mbahet në Drejtorinë veterinare.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’i paguhet atyre fermave të cilat posedojnë gjedhe të evidentuara në
Regjistrin e gjedheve, i cili mbahet në Drejtorinë veterinare, të dhënat për të cilët ruhen së paku
deri në 31.10.2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 2.500,00 denarë për kokë bagëti. Lidhur me numrin e gjedheve
të evidentuara, përkrahja financiare përllogaritet si në vijim:
1.
nga 1 deri në 80 kokë bagëti
100%
2.
nga 81 deri në 150 kokë bagëti
60%
3.
nga 151 deri në 300 kokë bagëti
40%
4.
mbi 301 kokë bagëti
20%
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
2.2 Përkrahje financiare për qumështin e lopëve të prodhuar dhe të shitur
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridikprodhuesit e qumështit të lopëve, të regjistruara si mbajtës të gjedheve në Regjistrin e gjedheve, i cili
mbahet në Drejtorinë veterinare dhe prodhimin e tyre ua kanë dorëzuar kapaciteteve përpunuese,
të regjistruara në Regjistrin e objekteve të lejuara për prodhim të ushqimeve me prejardhje shtazore,
për periudhën nga tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Përkrahja financiare
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Shuma e përkrahjes financiare do të jetë 2,5 denarë për çdo litër qumësht të prodhuar dhe të
shitur në kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të lejuara për prodhim të
ushqimeve me prejardhje shtazore. Parashtrimi i kërkesave dhe pagimi i mjeteve financiare do të
realizohet periodikisht.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
- Dokument i vërtetuar nga person i autorizuar për sasitë e shitura të qumështit të lopëve në
ndonjë nga kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të lejuara për
prodhim të ushqimeve me prejardhje shtazore.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
- Faturë me dokument i vërtetuar nga person i autorizuar për sasitë e shitura të qumështit të
lopëve në ndonjë nga kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të
lejuara për prodhim të ushqimeve me prejardhje shtazore.
2.3 Përkrahje financiare për gjedhet e ruajtura dhe të therura në ndonjë nga kapacitet
therëse të regjistruara
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë rritur dhe i kanë shitur gjedhet e tyre në ndonjë nga kapacitetet përpunuese të regjistruara në
Regjistrin e objekteve të lejuara për prodhim të ushqimeve me prejardhje shtazore, për periudhën
nga tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Gjedhe të rritura dhe të shitura në ndonjë nga kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin
e objekteve të lejuara për prodhim të ushqimeve me prejardhje shtazore, për periudhën nga tetor i
vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 1.500,00 denarë për kokë bagëti e shitur në ndonjë nga
kapacitetet përpunuese të regjistruara në Regjistrin e objekteve të lejuara për prodhim të ushqimeve
me prejardhje shtazore, për periudhën nga tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
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-

FotoFotokopje e llogarisë transaksione
FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
Dokument për numrin e gjedheve të therura.

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
- Dokument për numrin e gjedheve të therura.
2.4 Përkrahje financiare për çdo viç të fituar me anë të P/A
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
merren me ruajtjen dhe rritjen e gjedheve të regjistruara.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Lopë e pllenuar me P/A dhe viç i fituar dhe i regjistruar në periudhën nga tetor i vitit 2009 deri në
shtator të vitit 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 1.200,00 denarë për çdo viç i fituar dhe i regjistruar në
periudhën nga tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për P/A të gjedheve.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për P/A të gjedheve.
- Në rastet kur personi juridik e realizon vet P/A, atëherë dorëzohet dokument financiar për
farën e blerë.

2.5 Përkrahje financiare për blerje të mëshqerrave pjellore, me prejardhje të njohur dhe
me potencial të madh gjenetik
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
kanë blerë mëshqerrë pjellore të pedigruar, në periudhën janar-shtator të vitit 2010.
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Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Janë blerë maksimum 5 mëshqerrë pjellore të pedigruar, në periudhën janar-shtator të vitit 2010. Blerja
e mëshqerrave pjellore duhet të bëhet nga ferma të regjistruara me bagëti pjellore.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 35% nga vlera e bagëtive të blera, por jo më shumë se 30.000,00
denarë për çdo kokë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
- Vërtetim për transportin e bagëtive
- Dokument financiar për bagëtitë e blera
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
- Vërtetim për transportin e bagëtive
- Dokument financiar për bagëtitë e blera
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar

II. Blegtori
2.6 Përkrahje financiare për numrin e deleve të evidentuara nga të gjitha kategoritë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët
merren me ruajtjen dhe rritjen e deleve.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’i paguhet atyre fermave të cilat kanë minimum 30 dele nga të gjitha kategoritë
e evidentuara në Regjistrin e deleve, i cili mbahet pranë Drejtorisë veterinare dhe të njëjtat do t’i
mbajnë së paku deri më 31.12.2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 900,00 denarë për çdo kokë nga të gjitha kategoritë.
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Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
2.7 Përkrahje financiare për blerje të bagëtive pjellore-origjinale dhe për shumim
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët
kanë blerë bagëti pjellorë nga janari deri në dhjetor të vitit 2010, nga ferma të regjistruara për
bagëti pjellore.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Nevojitet që bagëtitë pjellorë dhe riprodhuesit të jenë blerë nga janari deri në dhjetor të vitit 2010,
nga persona që merren me ruajtjen dhe rritjen e deleve. Dashet duhen blerë nga ferma të
regjistruara për bagëti pjellore.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 50% nga shuma e blerjes, por jo më shumë se 15.000,00
denarë për krerë dhe 5.000,00 denarë për riprodhuesit.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
- Vërtetim për transportin e bagëtive
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar
- Dokument financiar për bagëtitë e blera
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
- Vërtetim për transportin e bagëtive
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar
- Faturë dhe ekstrakt bankar për pagimin e shumës së bagëtive.
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III. Rritja dhe ruajtja e dhive
2.8 Përkrahje financiare për dhitë e evidentuara
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët
merren me rritjen dhe ruajtjen e dhive.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë të paktën 10 dhi nga të gjitha kategoritë e
evidentuara në Regjistrin e dhive, i cili mbahet pranë Drejtorisë veterinare dhe që do t’i mbajnë
të njëjtat së paku deri më 31.12.2010.

Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 800,00 denarë për çdo krerë nga të gjitha kategoritë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e legjitimacionit për fermën e regjistruar (RBO)
2.9 Përkrahje financiare për blerje të cjapeve për shumim
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët
kanë blerë cjape pjellorë nga janari deri në dhjetor të vitit 2010, nga ferma të regjistruara për bagëti
pjellore.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Nevojitet që dhitë pjellore të jenë blerë nga persona fizik ose juridik të regjistruara për rritjen dhe
ruajtjen e dhive.
Dhitë pjellore duhen blerë nga ferma të regjistruara për bagëti pjellore.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 50% nga shuma e blerjes, por jo më shumë se 4.500,00 denarë
për çdo krerë pjellor.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
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-

FotoFotokopje e letërnjoftimit
FotoFotokopje e llogarisë transaksione
Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
Vërtetim për transportin e bagëtive
Dokument financiar për bagëtitë e blera
FotoFotokopje e pedigresë
Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të bagëtive
- Vërtetim për transportin e bagëtive
- Faturë dhe dëshmi për pagimin e shumës së bagëtive
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar.

IV. Rritja dhe ruajtja e derrave
2.10 Përkrahje financiare sipas numrit të dosave
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që
merren me rritjen dhe ruajtjen e dosave.

Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë të paktën 2 dosa dhe që do t’i mbajnë të njëjtat së
paku deri më 31.10.2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 700,00 denarë për çdo dosë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e dosave, i lëshuar nga stacion veterinar i regjistruar
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e dosave, i lëshuar nga stacion veterinar i regjistruar
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2.11 Përkrahje financiare për derrat e ruajtur dhe të therur në ndonjë nga kapacitetet
therëse
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
ruajtur dhe kanë therur derra në ndonjë nga kapacitetet e regjistruara therëse.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë ruajtur dhe kanë shitur të paktën 5 krerë në ndonjë
nga kapacitetet e regjistruara therëse, me peshë minimale prej 90 kg për çdo derr e shitur nga
muaji tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 1.000,00 denarë për krerë. Kur bëhet fjalë për numrin e krerëve
të evidentuara, përkrahja financiare përllogaritet si në vijim:
1.
2.
3.
4.

nga 5 deri në 5 000 krerë
nga 5 000 deri në 10 000 krerë
nga 10 000 deri në 15 000 krerë
mbi 15 000 krerë

100%
80%
50%
30%

Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e derrave të therura

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e derrave të therura
2.12 Përkrahje financiare për blerje të dosave pjellore
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
blerë dosa pjellore nga ferma të regjistruara për bagëti.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Nevojitet që dosat pjellore të jenë blerë nga personat fizik ose juridik që merren me rritjen dhe ruajtjen
e dosave, nga muaji tetor i vitit 2009 deri në shtator të vitit 2010. Dosat pjellore duhen blerë nga
ferma të regjistruara për bagëti.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 50% nga shuma e blerjes, por jo më shumë se 20.000,00
denarë për krerë, pa e marrë parasysh shumën e blerjes së dosave pjellore origjinale dhe 50% nga
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shuma e blerjes, por jo më shumë se 5.000,00 denarë për krerë, pa e marrë parasysh shumën e
blerjes së hibridëve pjellorë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të dosave
- Vërtetim për transportin e dosave
- Dokument financiar për dosat e blera
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore të dosave
- Vërtetim për transportin e dosave
- Faturë dhe ekstrakt bankar për shumën e paguar për dosat e blera
- FotoFotokopje e pedigresë
- Vërtetim nga institucion i autorizuar për pedigrenë e lëshuar

V. Avikulturë
2.13 Përkrahje financiare për zogjtë e rritur dhe të therur në kapacitete të regjistruara
therëse
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
ruajtur dhe shitur zogj nga muaji tetor i vitit 2009 deri në muajin shtator të vitit 2010.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë ruajtur dhe therur zogj nga muaji tetor i vitit
2009 deri në muajin shtator të vitit 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 25,00 për një zog.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për blerjen e zogjve njëditore
- Vërtetim për numrin e zogjve/shpendëve të therura
- Fotokopje e procesverbalit nga veteriner oficial për zogjtë e therur
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Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për blerjen e zogjve njëditorë ose kontratë për bashkëpunim
- Vërtetim për numrin e shpendëve të therura
- Fotokopje e procesverbalit nga veteriner oficial për zogjtë e therur.
2.14 Përkrahja financiare për pula që nuk japin vezë, të therura në kapacitetet e regjistruara therëse
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
shitur pula që nuk japin vezë në kapacitetet e regjistruara therëse, nga muaji tetor i vitit 2009 deri
në muajin shtator të vitit 2010 dhe që kanë fermë me të paktën 2000 pula që japin vezë.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë ruajtur dhe therur në kapacitetet e regjistruara
therëse të paktën 2000 pula që nuk japin vezë.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 22,00 për një pulë që jep vezë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për blerjen e pulave që japin vezë
- Vërtetim për numrin e pulave të therura
- Fotokopje e procesverbalit nga veteriner oficial për pulat e therura
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për blerjen e pulave që japin vezë
- Vërtetim për numrin e pulave të therura
- Fotokopje e procesverbalit nga veteriner oficial për pulat e therura
2.15 Përkrahje financiare për zogjtë njëditorë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
rritur dhe shitur zogj njëditor, nga muaji tetor i vitit 2009 deri në muajin shtator të vitit 2010.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë rritur dhe shitur zogj njëditor.
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Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 3,00 denarë për një zog.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për numrin e shitur të zogjve njëditor
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për numrin e shitur të zogjve njëditor
2.16 Përkrahje financiare për zogjtë femra njëditorë nga hibridët që japin vezë
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
rritur dhe shitur zogj femra njëditor nga hibridë që japin vezë, nga muaji tetor i vitit 2009 deri në
muajin shtator të vitit 2010.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë rritur dhe shitur zogj femra njëditor nga
hibridë që japin vezë.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 3,00 denarë për një zog.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për numrin e shitur të zogjve njëditor nga hibridë që japin vezë.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për numrin e shitur të zogjve njëditor nga hibridë që japin vezë.

VI. Bletari
2.17 Përkrahje financiare për familjet e regjistruara të bletëve që e kanë kaluar dimrin
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
të paktën 35 familje bletësh, të cilat e kanë kaluar dimrin.
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Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermave që kanë të paktën 35 familje bletësh, të cilat e kanë
kaluar dimrin.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 500,00 denarë për një familje bletësh.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin.
2.18 Përkrahje financiare për blerje të mbretëreshave
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
të paktën 15 familje bletësh-nukleuse dhe të cilët në vitin 2010 kanë blerë mbretëresha.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet bletarëve që kanë familje bletësh, të cilat e kanë kaluar
dimrin dhe që kanë blerë deri në 10 mbretëresha nga stacione të regjistruara për material bletësh
reproduktiv.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 350,00 denarë për çdo mbretëreshë të blerë, pa dallim të
çmimit blerës të mbretëreshës.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin.
- Dokument financiar për mbretëreshat e blera
- Vërtetim për transportin
- Vërtetim për gjendjen shëndetësore
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
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-

FotoFotokopje e llogarisë transaksione
Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin
Dokument financiar për mbretëreshat e blera
Vërtetim për transportin
Vërtetim për gjendjen shëndetësore

2.19 Përkrahje financiare për hapje të sipërfaqeve të reja në vende ku mund të grumbullohet mjalti (vende me barëra që japin shumë mjaltë, rogoveckë )
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që kanë
35 familje bletësh të cilat e kanë kaluar dimrin dhe që kanë mbjell sipërfaqe me barëra që japin
shumë mjaltë, rogoveckë etj.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet bletarëve që kanë të paktën 35 familje bletësh të cilat e kanë
kaluar dimrin dhe që kanë mbjell të paktën 0,2 ha sipërfaqe me barëra që japin shumë mjaltë,
rogoveckë etj.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 2.500,00 denarë për hektarë dhe 8,00 denarë për çdo bimë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vërtetim për numrin e familjeve të bletëve që e kanë kaluar dimrin.

VII. Blegtoria alternative
2.20 Përkrahje financiare për ruajtje të strucëve në ferma
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që
merren me rritjen dhe ruajtjen e strucëve dhe që kanë ferma të regjistruara
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermerëve që ruajnë të paktën 4 strucë të rritur.
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Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 1.700,00 denarë për çdo struc.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e strucëve të rritur, i lëshuar nga stacion veterinar i regjistruar.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Vërtetim për numrin e strucëve të rritur, i lëshuar nga stacion veterinar i regjistruar.
2.21 Përkrahje financiare për rritjen e kërmijve në ferma
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik që
merren me rritjen dhe ruajtjen e kërmijve dhe që kanë ferma të regjistruara.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet fermerëve që merren me rritjen dhe ruajtjen e kërmijve në të
paktën 0.2 ha tokë prodhuese të fermës.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 90.000,00 denarë për hektarë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vërtetim për pikën stacionare ku realizohet rritja e kërmijve, i lëshuar nga stacion veterinar i
regjistruar.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Vërtetim për pikën stacionare ku realizohet rritja e kërmijve, i lëshuar nga stacion veterinar
i regjistruar.
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D. STANDARDE PËR SIGURI DHE KUALITET
I. Regjistrim dhe fitim i të drejtës për shenjë gjeografike (SHGJ), shenjë për
prejardhjen (SHP) dhe shenjë për specialitet tradicional (ST)
3.1 Përkrahje financiare për kompensim të shpenzimeve prodhuese sipas prodhimeve të
mbrojtura me prejardhje shtazore dhe bimore
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët janë të regjistruara në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë
gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që përdoruesi i mjeteve të jetë prodhues të
prodhimeve bujqësore ose ushqimore me prejardhje bimore ose shtazore dhe në vitin 2010 të jetë
i regjistruar në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë gjeografike
ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale, i cili mbahet në Entin shtetëror për
pronësi industriale.
Përkrahja financiare është e dedikuar për vitin e parë pas regjistrimit në Regjistër, ndërsa për
periudhën tjetër përkrahja financiare do t’u jepet sipas nënpikës 3.2.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 250.000,00 denarë pas regjistrimit në Regjistrin e përdoruesve
me të drejtë përdorimi të prodhimeve të mbrojtura sipas SHGJ, SHP dhe ST me prejardhje shtazore
dhe 300.000,00 denarë për ato me prejardhje bimore.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike të
mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale në vitin 2010.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike
të mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale në vitin 2010.

39

Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2010

3.2 Përkrahje financiare për përdoruesit e emrit të mbrojtur gjeografik
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët janë të regjistruara në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë
gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që përdoruesi i mjeteve të jetë prodhues i
ndonjë prodhimi bujqësor ose ushqimor me prejardhje bimore ose shtazore dhe më së voni deri
në vitin 2009 të jetë i regjistruar në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike
(shenjë gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale, i cili mbahet në
Entin shtetëror për pronësi industriale.
Përkrahja financiare fillon nga viti i dytë pas regjistrimit në Regjistër.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 5% nga vlera e prodhimit të shitur, por jo më shumë se
150.000,00 denarë për çdo përdorues.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike të
mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale, deri në vitin 2009.
- Dokument financiar për shumën e përgjithshme të prodhimeve me emër të mbrojtur gjeografik
në ESHPI, të shitura në vitin 2010.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike
të mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale, deri në vitin 2009.
- Dokument financiar për shumën e përgjithshme të prodhimeve me emër të mbrojtur
gjeografik në ESHPI, të shitura në vitin 2010.
3.3 Përkrahje plotësuese financiare për prodhim të lëndës së parë për prodhime bujqësore ushqimore me emër të mbrojtur gjeografik
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
prodhojnë/kultivojnë dhe shesin lëndë të parë për prodhime bujqësore ushqimore me emër të
mbrojtur gjeografik.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet të prodhohen/kultivohen dhe shiten prodhime
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bujqësore primare, të cilët shërbejnë si lëndë e parë për prodhimet bujqësore ushqimore me emër
të mbrojtur gjeografik, të shitura në kapacitetet përpunuese.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 0,5 denarë/kg/litro plotësuese për shitjen e lëndëve të para
për nënpikat e pikave 1 dhe 2.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike
të mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale (Vendimi nevojitet për
përpunuesin)
- Dokument financiar për shumën e përgjithshme të prodhimeve të shitura (në rastet kur
prodhuesi në të njëjtën kohë është edhe përpunues parashtrohen fletëpranim dhe fletëdërgesë).
- Deklaratë nga përpunuesi, me të cilën deklaron se lëndët e para që i ka blerë do t’i përdor për
prodhimin e prodhime bujqësore ushqimore me emër të mbrojtur gjeografik.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike
të mbrojtura, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale (Vendimi nevojitet
për përpunuesin)
- Dokument financiar për shumën e përgjithshme të prodhimeve të shitura (në rastet
kur prodhuesi në të njëjtën kohë është edhe përpunues parashtrohen fletëpranim dhe
fletëdërgesë).
- Deklaratë nga përpunuesi, me të cilën deklaron se lëndët e para që i ka blerë do t’i përdor
për prodhimin e prodhime bujqësore ushqimore me emër të mbrojtur gjeografik.
3.4 Përkrahje financiare për përgatitje të elaboratit për mbrojtje të emrit gjeografik të
prodhimeve dhe përpunimeve të caktuara bujqësore
Përdorues
Përdorues të kësaj mase janë institucionet të cilët i plotësojnë kushtet për përgatitje të elaboratit
për mbrojtje të emrit gjeografik në përputhje me nenin 241 të Ligjit për pronësi industriale.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet elaborat i gatshëm dhe produkt me emër të
mbrojtur gjeografik (djathë i fortë, djathë delesh i bardhë, djathë lopësh i bardhë, kaçkavall delesh,
qengj maqedonas, domate të Shkupit, mollë të Prespës), i regjistruar në Entin shtetëror për pronësi
industriale në vitin 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 200.000,00 për elaborat (produkt).
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Dokumentet e nevojshme
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e elaboratit
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave gjeografike
të mbrojtura, i lëshuar në vitin 2010
3.5 Përkrahje financiare për kontroll dhe certifikim të emrit të mbrojtur gjeografik të prodhimeve dhe përpunimeve të caktuara gjeografike
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët janë të regjistruara në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë
gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që përdoruesi i mjeteve të jetë prodhues i
prodhimeve bujqësor ose ushqimore me prejardhje bimore ose shtazore dhe të jetë i regjistruar
në vitin 2010 në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë gjeografike
ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale, i cili mbahet në Entin shtetëror për
pronësi industriale.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 50% nga shuma e shpenzimeve për kontroll dhe certifikim për
çdo prodhim të mbrojtur.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për shpenzimet e realizuara për ta fituar të drejtën për t’u regjistruar në
Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale në vitin 2010.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për shpenzimet e realizuara për ta fituar të drejtën për t’u regjistruar në
Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale në vitin 2010.
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3.6 Përkrahje financiare për regjistrim në regjistrin ndërkombëtar për mbrojtje të emrit
gjeografik
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të cilët
janë të regjistruara në Regjistrin ndërkombëtar të përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike,
në përputhje me kontratën e Lisbonit.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që të jetë realizuar regjistrimi në Regjistrin
ndërkombëtar të përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike, në përputhje me kontratën e
Lisbonit.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 100% nga shuma e shpenzimeve për regjistrim në Regjistrin
ndërkombëtar të përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike, në përputhje me kontratën e
Lisbonit.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e bujqve individual ose Vendim nga
SPIM
- Dëshmi për regjistrimin e realizuar në regjistrin ndërkombëtar sipas kontratës së Lisbonit
- Dokument financiar për shpenzimet rreth paraqitjes për mbrojtje të prodhimit me emër të
mbrojtur gjeografik në Regjistrin ndërkombëtar sipas kontratës së Lisbonit.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për regjistrimin e realizuar në regjistrin ndërkombëtar sipas kontratës së Lisbonit
- Dokument financiar për shpenzimet rreth paraqitjes për mbrojtje të prodhimit me emër të
mbrojtur gjeografik

3.7 Përkrahje financiare për realizim të fushatës për promovim të prodhimeve bujqësoreushqimore maqedonase, duke e mbrojtur emrin e tyre gjeografik në tregun vendas dhe të huaj
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët janë të regjistruara në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë
gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale.
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Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që përdoruesi të jetë prodhues i prodhimeve
bujqësore ose ushqimore me prejardhje bimore ose shtazore dhe të jetë i regjistruar në Regjistrin
e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë gjeografike ose shenjë për prejardhjen)
dhe të specialiteteve tradicionale, i cili mbahet në Entin shtetëror për pronësi industriale. Përdoruesi
gjithashtu duhet të ketë realizuar fushatë për promovim në vitin 2010.
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 70% nga shuma e shpenzimeve të pranueshme për një fushatë,
por jo më shumë se 500.000,00 denarë.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Plan dhe aktivitete për realizimin e fushatës (me implikime financiare)
- Mendim pozitiv nga ana e MBPEU për planin dhe aktivitetet për realizimin e fushatës
- Dokument financiar për shpenzimet e realizuara për fushatën
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Plan dhe aktivitete për realizimin e fushatës (me implikime financiare)
- Mendim pozitiv nga ana e MBPEU për planin dhe aktivitetet për realizimin e fushatës (me
implikime financiare)
- Dokument financiar për shpenzimet e realizuara për fushatën
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale.
3.8 Përkrahje financiare për etiketim dhe shënim të prodhimeve me emër të mbrojtur
gjeografik dhe të specialiteteve tradicionale
Përdorues
Përdorues të kësaj mase mund të jenë ekonomitë bujqësore familjare dhe personat juridik, të
cilët janë të regjistruara në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë
gjeografike ose shenjë për prejardhjen) dhe të specialiteteve tradicionale.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që përdoruesi të jetë prodhues i prodhimeve
bujqësore ose ushqimore me prejardhje bimore ose shtazore dhe të jetë i regjistruar në Regjistrin
e përdoruesve të emrave të mbrojtura gjeografike (shenjë gjeografike ose shenjë për prejardhjen)
dhe të specialiteteve tradicionale, i cili mbahet në Entin shtetëror për pronësi industriale.
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Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 70% nga shuma e shpenzimeve për zgjidhje ideore të etiketës
dhe nga shuma e shpenzimeve për punim të etiketave, por jo më shumë se 200.000,00 denarë për
çdo përdorues.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale
- Faturë dhe dëshmi për faturën e paguar të shpenzimeve për punimin e zgjidhjes ideore
(dizajnin) për etiketën e prodhimeve me emra të mbrojtura gjeografike dhe të specialiteteve
tradicionale
- Faturë dhe dëshmi për faturën e paguar të shpenzimeve për punimin e etiketave të prodhimeve
me emra të mbrojtura gjeografike dhe të specialiteteve tradicionale
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- FotoFotokopje e Vendimit nga regjistrimi në Regjistrin e përdoruesve të emrave të mbrojtura
gjeografike, i lëshuar nga ana e Entit shtetëror për pronësi industriale
- Faturë dhe dëshmi për faturën e paguar të shpenzimeve për punimin e zgjidhjes ideore
(dizajnin) për etiketat e prodhimeve me emra të mbrojtura gjeografike dhe të specialiteteve
tradicionale
- Faturë dhe dëshmi për faturën e paguar të shpenzimeve për punimin e etiketave të
prodhimeve me emra të mbrojtura gjeografike dhe të specialiteteve tradicionale

II. Standarde për siguri në prodhimtarinë bujqësore dhe kontroll të kualitetit
3.9 Përkrahje plotësuese financiare për standardet e implementuara të sigurisë në prodhimtarinë primare
Përdorues
Përdorues të mjeteve financiare që mundësohen nëpërmjet kësaj mase janë ekonomitë bujqësore
familjare dhe personat juridik të cilët posedojnë certifikatë për standarde të sigurisë (GLOBALGAP),
të zbatuara në vitin 2010.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që në vitin 2010 të jenë zbatuar standardet e
sigurisë (GLOBALGAP) gjatë prodhimit të prodhimeve të freskëta dhe prodhimeve që shërbejnë si
lëndë të para për kapacitetet përpunuese, të cilët e kanë implementuar sistemin HASAP.
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Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare shënon rritje prej 20% krahasuar me përkrahjen financiare që jepet
për nënpikat e pikave 1 dhe 2.
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për zbatimin e standardeve të sigurisë në prodhimtarinë primare (GLOBALGAP), për
vitin 2010
- Dokument financiar për prodhimet e shitura në kapacitetet përpunuese, të cilët e kanë
implementuar sistemin HASAP (i dedikuar për prodhimet që shërbejnë si lëndë të para për
kapacitetet përpunuese)
- FotoFotokopje e siguruar nga ana e kapaciteteve përpunuese si dëshmi për implementimin e
sistemit HASAP.
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Certifikatë për zbatimin e standardeve të sigurisë në prodhimtarinë primare (GLOBALGAP),
për vitin 2010
- Dokument financiar për prodhimet e shitura në kapacitetet përpunuese, të cilët e kanë
implementuar sistemin HASAP (i dedikuar për prodhimet që shërbejnë si lëndë të para për
kapacitetet përpunuese)
- FotoFotokopje e siguruar nga ana e kapaciteteve përpunuese si dëshmi për implementimin
e sistemit HASAP.
3.10 Kompensim të një pjese të shpenzimeve për analiza laboratorike dhe certifikim, gjatë
zbatimit të standardeve të sigurisë në prodhimtarinë primare
Përdorues
Përdorues të mjeteve financiare, të cilët mundësohen nëpërmjet kësaj mase, janë ekonomitë
bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët posedojnë certifikatë për standarde të zbatuara të
sigurisë (GLOBALGAP).
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që në vitin 2010 të jenë zbatuar standardet e
sigurisë në prodhimtarinë bujqësore primare (GLOBALGAP)
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare është 20% nga shuma e shpenzimeve të realizuara dhe të pranueshme.
Shpenzime të pranueshme janë shpenzimet për: analizë laboratorike të tokës, ujë, prodhime të
freskëta dhe të përpunuara, konsultime për të fituar certifikim për herë të parë, si dhe shpenzimet
për certifikim.
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Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për pagesat e realizuara për analizat laboratorike, konsultimet dhe për
certifikimin
- Certifikatë për zbatimin e standardeve të sigurisë në prodhimtarinë primare GLOBALGAP
Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dokument financiar për pagesat e realizuara për analizat laboratorike, konsultimet dhe për
certifikimin
- Certifikatë për zbatimin e standardeve të sigurisë në prodhimtarinë primare GLOBALGAP
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DH. PRODHIMTARI BUJQËSORE ORGANIKE
I. Prodhimtari primare e certifikuar ose prodhimtari kalimtare
4.1 Përkrahje plotësuese financiare prej 30% për nënpikat e pikave 1 dhe 2, të certifikuara si
prodhimtari organike bimore dhe blegtorale dhe prodhimtari kalimtare, përveç për nënpikat e pikave 1 dhe 2 që kanë të bëjnë me përkrahjen e përfshirë me nënpikat 4.2 dhe 4.3
Përdorues
Përdorues të mjeteve financiare, të cilët mundësohen nëpërmjet kësaj mase, janë ekonomitë
bujqësore familjare dhe personat juridik të cilët kanë prodhimtari organike të certifikuar, bimore
dhe shtazore, si dhe prodhimtari e përmendur në nënpikat e pikave 1 dhe 2 të programit.
Kushte për përdorimin e mjeteve financiare
Përkrahja financiare do t’u paguhet prodhuesve të cilët kanë prodhimtari organike të certifikuar,
bimore dhe shtazore, si dhe prodhimtari e përmendur në nënpikat e pikave 1 dhe 2 të programit.
Përkrahja financiare për prodhimtarinë e vreshtave dhe të pemishteve do t’u paguhet prodhuesve
të cilët nuk kanë përdorur mjete financiare për nënpikat 1.8 dhe 1.9
Për t’i përdorur mjetet financiare të kësaj mase duhet që në vitin 2010 të jenë zbatuar standardet e
sigurisë në prodhimtarinë bujqësore primar
Përkrahja financiare
Shuma e përkrahjes financiare paraqet rritje prej 30% krahasuar me përkrahjen financiare që
është paraparë për nënpikat e pikave 1 dhe 2. Shuma e përkrahjes financiare për prodhimtarinë e
vreshtave dhe të pemishteve do të llogaritet si më poshtë:
1.
2.
3.
4.

nga 0,1 deri në 10 ha
nga 11 deri në 20 ha
nga 21 deri në 30 ha
mbi 30 ha

100%
60%
30%
10%

Shuma e përkrahjes financiare për prodhimtarinë e kopshtarisë do të llogaritet si më poshtë, me rritje
prej 10.000,00 denarë/ha për sa i përket nënpikës 1.3:
1.
nga 0,1 deri në 5 ha
100%
2.
nga 5,1 deri në 10 ha
60%
3.
nga 10,1 deri në 20 ha
30%
4.
mbi 20 ha
10%
Dokumentet e nevojshme
Ekonomi bujqësore familjare:
- Kërkesë
- FotoFotokopje e letërnjoftimit
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë me trup të akredituar dhe të autorizuar për realizim të kontrollit profesional në
prodhimtarinë bujqësore organike
- FotoFotokopje e certifikatit për kontrollin e realizuar nga ana e trupit të akredituar dhe të
autorizuar
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-

FotoFotokopje e legjitimacionit të pikës stacionare për rritje dhe ruajtje të gjedheve (për
gjedhe)
Vërtetim për numrin e familjeve me bleta që e kanë kaluar dimrin.

Personat juridik:
- Kërkesë
- Gjendja aktuale e personit juridik, e lëshuar nga Regjistri qendror, jo më e vjetër se 6 muaj
- FotoFotokopje e llogarisë transaksione
- Dëshmi për pronësinë ose marrjen me qira të tokës bujqësore
- Kontratë me trup të akredituar dhe të autorizuar për realizim të kontrollit profesional në
prodhimtarinë bujqësore organike
- FotoFotokopje e Certifikatit për kontrollin e realizuar nga ana e trupit të akredituar dhe të
autorizuar
- FotoFotokopje e legjitimacionit të pikës stacionare për rritje dhe ruajtje të gjedheve (për
gjedhe)
- Vërtetim për numrin e familjeve me bleta që e kanë kaluar dimrin.
4.2 Përkrahje financiare për përcaktimin e hapësirave për plehërim të gjelbër ose ugar në
bimë frytdhënëse
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik të cilët kanë
sipërfaqe të përcaktuara për plehërimin e gjelbër ose ugar në bimët frytdhënëse
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare paguhet për hapësira në të cilën kultivohen përzierje të barnishtave të cilat
shërbejnë si plehërim i gjelbër ose hapësirat nuk shfrytëzohen për prodhimtari bujqësore (lihen si
ugar në bimët frytdhënëse)
Përkrahja financiare nuk paguhet derisa ugari përdoret më shumë se një vit në hapësirën e njëjtë.
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 3.500.00 denar/he
Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
- Kërkesë
- Fotokopje të letërnjoftimit
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Dëshmi për posedim ose dispozicion me tokë bujqësore
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar.
Person juridik:
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj.
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-

Fotokopje te llogarisë transaksionale
Dëshmi për posedim ose dispozicion të tokës bujqësore.
Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar.
4.3 Përkrahje financiare plotësuese për blegtori

Shfrytëzues:
Shfrytëzues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik kultivues të
deleve dhe dhive,
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare paguhet për ata ferma të cilët posedojnë dele dhe dhi prej të gjithë kategorive
të evidentuar në sistemin e kryesisë të veterinës dhe të njëjtit do ti kultivojnë më se paku deri më
31.12.2010
Përkrahja financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin zmadhim prej 800.00 denar\frymë dele dhe 700.00 denar\
fryme dhi
Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
- Kërkesë
- Fotokopje të letërnjoftimit
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Fotokopje të regjistrimit të fermës
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana trupit akreditiv të
autorizuar.
Person juridik
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Fotokopje të legjitimacionit të fermës së regjistruar
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimit
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
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II. Punim, përpunim dhe shitje të prodhimeve organike me prejardhje
vendore
4.4 Përkrahje financiare për përpunimin e prodhimeve organike dhe prodhime organike
në kalim prej prejardhjes vendore (të përfshirë për punim dhe paketim të llojeve që kanë
mbijë vet me prejardhje organike)
Shfrytëzues:
Shfrytëzues të kësaj mase janë persona juridik –përpunues të prodhimeve bujqësore dhe persona
juridik që kryejnë mbarimin dhe paketimin e llojeve që kanë mbijë vet.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve:
Përkrahja financiare u paguhet atyre kërkuesve të cilët kanë prodhuar përpunime prej prodhimeve
primare organike ose prodhime në kalim prej prejardhjes vendore ose kanë kryer mbarim dhe
paketim te llojeve që kanë mbijë vet me prejardhje organike dhe i kanë të shitura.
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 2% të vlerës të prodhimit dhe prodhimeve të shitura por jo më
shumë se 150.00,00 denar për operator
Dokumentet e nevojshme
Person juridik
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj.
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional të prodhimit
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për përpunimi për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit
akreditiv të autorizuar
- Dokument financiar për shitjen e prodhimeve
4.5 Përkrahje financiare për shitje të prodhimeve organike dhe prodhimeve organike në
kalim prej prejardhjes vendore
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj mase janë persona juridik të cilët kryejnë shitje të prodhimeve organike
të përpunuara dhe të freskëta dhe prodhime organike në kalim prej prejardhjes vendore të
konsumuesve përfundimtar të Republikës së Maqedonisë ose kryejnë eksportim
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre kërkueseve-të cilët kryejnë tregti dhe eksportim të prodhimeve
të përpunuara të freskëta dhe prodhimeve organike në kalim prej prejardhjes vendore
Përkrahje financiare,
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 5% nga vlera e shitjes / prodhime të eksportuara por jo më
shumë së 150.00,00 denar për operator
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Dokumentet e nevojshme
Person juridik
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj.
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimit
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar për prodhimet që janë lëndë të shitjes
- Dokument financiar për shitjen e prodhimeve në Republikën e Maqedonisë ose deklarate
eksportuese doganore për prodhime të eksportuara

III. Masa të veçanta
4.6 Përkrahje financiare për kontroll profesional dhe certifikim
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik të cilët kanë
kryer kontroll profesional dhe certifikim në vitin 2010.
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre kërkuesve të cilët kanë marrë certifikatë nga trupi i autorizuar
ne vitin 2010
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 50% nga harxhimet për marrjen e certifikatës nga trupi i
autorizuar në vitin 2010
Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
- Kërkesë
- Fotokopje të letërnjoftimit
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimit
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
- Faturë dhe dëshmi për faturë të paguar për kontroll profesional dhe certifikim
Person juridik
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj.
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
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-

Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
Faturë dhe dëshmi për faturë të paguar për kontroll profesional dhe certifikim
4.7 Përkrahje financiare për analizë laboratorike të ujit dhe tokës dhe prodhimeve organike te fermat organike

Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj mase janë ekonomitë bujqësore familjare dhe persona juridik të cilët kanë
kryer analizë të tokës ,ujit dhe prodhimeve organike
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare u paguhet atyre kërkueseve të cilët kanë kryer analizë laboratorike të tokës
,ujit dhe prodhimeve organike në laboratori shtëpiake të autorizuara
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 50% te vlerës por jo më shumë se 9.000,00 denar për shfrytëzues
Dokumentet e nevojshme
Ekonomia bujqësore familjare:
- Kërkesë
- Fotokopje të letërnjoftimit
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv të
autorizuar
- Raport prej laboratorit për kryerje të analizës
- Dokument financiar për kryerje të analizës

Person juridik:
- Kërkesë
- Gjendja e llogarisë transaksionale të personit juridik i botuar nga regjistri qendror jo më i vjetër
se 6 muaj.
- Fotokopje të llogarisë transaksionale
- Kontratë me trupin akreditiv të autorizuar për kryerje të kontrollit profesional në prodhimin
organik bujqësor
- Fotokopje të certifikatës për kryerjen e kontrollit profesional nga ana e trupit akreditiv te
autorizuar
- Raport prej laboratorit për kryerje të analizës
- Dokument financiar për kryerjen e analizës
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E. MASA TË PËRGJITHSHME PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË
5.1 Kompensim të harxhimeve për regjistrimin në vitin 2010 të bujqve individual, bujq të
siguruar në fondin për sigurim pensional invalidor të Republikës së Maqedonisë dhe shoqatave tregtare me veprimtari të rëndësishme primare prodhimtari bujqësore
Shfrytëzues
Shfrytëzues të kësaj mase janë bujqit individual të regjistruar, bujq të siguruar në FSPIM dhe shoqata
tregtare me veprimtari të rëndësishme primare prodhimtari bujqësore
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Përkrahja financiare paguhet atyre kërkuesve të cilët janë regjistruar në vitin 2010 sipas projektit
vijues
1. Ligj për kryerje të veprimtarisë bujqësore
2. Bujq të siguruar në FSPIM
3. Ligj për shoqata tregtare me veprimtari të rëndësishme primare prodhimtari bujqësore
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 2.00,00 për kërkues
Dokumentet e nevojshme
- Kërkesë
- Vendim prej FSPIM,vendim për regjistrim sipas ligjit për kryerje të veprimtarive
bujqësore ose dëshmi i botuar nga regjistri qendror për datën e regjistrimit dhe
veprimtarinë e rëndësishme
5.2 Kompensim për sigurimin e prodhimeve primare bimore bujqësore prej rreziqeve
themelore
Shfrytëzues
Shfrytëzues janë ekonomitë bujqësore të cilët i kanë plotësuar kriteret e programit dhe disponojnë
me kapacitete maksimale që vijojnë:
a) Të mbillura vreshtore dhe frutore deri më 5ha
b) kulturë kopshtore deri më 2ha
c) duhan deri më 1ha
d) kulturë drithore deri më 10ha
Kushtet për shfrytëzimin e mjeteve
Mënyrat për fitimin e përkrahjes financiare për ketë masë janë:
1. Kërkesë për shfrytëzimin e mjeteve të kësaj mase me dokumentacione të përshkruara
parashtrohet në njësitë territoriale të ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë ujore
deri më 30.08.2010
2. Njësia territoriale mbi baze të të dhënave prej regjistrit unik të ekonomive
bujqësore,dokumenteve të shtuara dhe kritereve të vërtetuara në program, boton vërtetim
për plotësimin e kushteve për shfrytëzimin e mjeteve dhe të njëjtën e dërgon deri te
kërkuesi.
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3. Kërkuesi vërtetimin e dërgon deri te kompania e sigurimit.
4. Kompania e sigurimit boton policë për sigurim me çka e obligon ekonominë bujqësore
me 40% prej vlerës të policës dhe për 60% e obligon agjencinë për përkrahje financiare në
bujqësi dhe zhvillimin rural.
5. Një ekzemplar të policës (origjinal ose Fotokopje) kërkuesi e kthen në njësinë territoriale me
çka e plotëson dosjen e tij .
6. Njësia territoriale deri te agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural i
dorëzon dokumentet e kompletuara të kërkuesit.
7. Kompania e sigurimit deri te agjencia për përkrahje financiare ne bujqësi dhe zhvillim rural
dorëzon:
-

Një ekzemplar të policës(origjinal)

-

Faturat e përmbledhura me rekapitular të faturave me paraqitje te qarte për lartësinë
e premisë, pjesën me të cilën është i obliguar kërkuesi dhe pjesën me të cilën është
i obliguar agjencioni për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural

-

Deklaratë prej personit të autorizuar të kompanisë së sigurimit që me kalimin e
mjeteve prej agjencionit të kompanisë së sigurimit në emër të kërkuesit.

8. Agjencioni për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural pas vërtetimit të
plotshmëris së kritereve të vërtetuara në programin do të kryejnë pagesë me mjete sipas
faturës së llogarisë së kompanisë së sigurimit në dobi të kërkuesit edhe atë deri më 60%
prej vlerës së përgjithshme të policës
Kërkuesi i përkrahjes financiare prej kësaj mase kapacitetet e prodhuara bujqësore mund ti siguron
në kompanine e sigurimit që don
Përkrahje financiare
Lartësia e përkrahjes financiare arrin 60% prej vlerës të polices së sigurimit
Dokumentet e nevojshme
- Kërkesë
- Policë për sigurim të të mbjellurave të vitit 2010.
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SHTOJCA 1
LISTAE BIMËVE TE KULTIVUARA MJEKUESE AROMATIKE DHE BIMË AROMATIKE PËR
PRODHIMIN BUJQËSOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Valeriana officinalis –haraqina mjekësore,valerian
Inula Helenium L. Asteraceae –Omani helen.omani
Ocimum basilicum L ( laminaceae ) –Borziloku
Trigonella foenum graecum L ( legumenosae) –Trëndetina yzerlike
Angelica archangelica L. (Umbeliferae) –Angjelika
Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) –Luletokëza leshatake
Chamomilla recutita L. (или Matricaria chamomilla) –Kamomila
Centaurea cyanus L. –Kokoçeli ngjyrë qielli
Lavandula angustifolia L. –Lavanda
Linum usitatissimum L. –-Li
Silybum marianum L. (Asteraceae) –Gjëmbori qumështor
Melissa officinalis L. –Bari i bletës
Papaver somnuferum –Afion
Petroselinum crispum –Majdanozi
Mentha piperitae L –nenexhiku
Calendula officialis L. –Kalendula mjekësore
Salvia officinalis L. –Sherbela
Achilea millefolium L. –Bari mijëfletësh
Echinacea purpurea ( angustiflia ) –Kapelë dielli
Plangato lanceolata L. –Gjethedelli heshtor
Hissopus officinalis L. –Hisopi mjekësor
Pimpinella anisum L. –Anisi.anasoni
Arnica montana* - Kaliboba
Urtica dioica L. (Urticaseae)* - Hithra diotike
Gentiana lutea L. (Gentianacea)* - Bar zemre,Sanëz
Hipericum perforatum L. ( Hyperiaceae) * - Kantarion
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum –Lëpushkë
Malva silvestris L. –Mëllaga pyjore
Althaea officinalis L. ( Malvaceae) –Mëllaga mjekësore
Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) –Trumëza
Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - Kopra
Artemisia dracunculus (Asteraceae) –Estragon
Foeniculum vulgare , var. dulce –Maraja
Humilus lupulus L. –Sumbullarja
Coriandrum sativum L. –Koriandri
Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. –Manxurana
Sinapsis alba L. –Mustardë
Thymus vilgaris L. –Lisën
Artemisia absinthium L. –Pelini
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A. BIMË MJEKUESE:
 BIME TË KULTIVUARA
 BIMË TË VETMBINURA
BIMË TË KULTIVUARA MJEKUESE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Valeriana officinalis –haraqina mjekësore,valerian
Inula helenium L. Asteraceae –Omani helen.omani
Ocimum basilicum L ( Laminaceae ) –Borziloku
Trigonella foenum graecum L ( legumenosae) –Trëndetina yzerlike
Angelica archangelica L. (Umbeliferae) –Angjelika
Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) –Luletokëzë leshatake
Chamomilla recutita L. –Kamomili
Centaurea cyanus L. –kokoçeli ngjyrë qielli, kokoçeli I kaltër
Lavandula angustifolia L. –Lavanda
Linum usitatissimum L. –li
Silybum marianum L. - Gjëmbaç qumështor
Melissa officinalis L. –bari i bletës
Papaver somnuferum –Afion
Petroselinum crispum –Majdanoz
Mentha piperitae L –Nenexhiku
Calendula officialis L. –Kalendula mjekësore
Salvia officinalis L. –Sherbelë
Achilea millefolium L. –Bari mijëfletësh
Echinacea purpurea ( angustiflia ) –Kapel dielli
Plangato lancepolata L. –Gjethedelli heshtor
Hissopus officinalis L. –Hisopi mjekësor
Pimpinella anisum L. –.Anisi,anasoni

BIMË TË KULTIVUARA DHE TË VETMBINURA MJEKUESE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arnica montana* - Kaliboba
Urtica dioica L. (Urticaseae)* - Hithera diotike
Gentiana lutea L. (Gentianacea)* - Bar zemre,Sanëz
Hypericum perforatum L. ( Hyperycaceae, Clusiaceae) * - Kantarion
Chamomila vulgaris L. - Kamomili
Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum –Lëpushke
Malva silvestris L. –Mëllaga pyjore
Achilea millefolium L. –Bari mijëfletësh
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum Lëpushke
Althaea officinalis L. ( malvaceae) Mëllaga mjekësore
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B.

BIMË ERËZA TË KULTIVUARA:
1. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) –Trumëza
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - Kopra
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) –Estragon
4. Foeniculum vulgare , var. dulce –Maraja
5. Humilus lupulus L –Sumbullarja
6. Coriandrum sativum L. –Korianderi
7. Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. –Manxuran
8. Petroselinum crispum –Majdanozi
9. Sinapsis alba L. –Mustardë
10. Thimus vilgaris L. –Lisën
11. Artemisia absinthium L. –Pelini
12. Carum carvi –Qimonon ,qimron

SHTOJCA 2
REGULLORE PËR KLASIFIKIMIN E LLOJEVE TË RUSHIT PËR PRODHIM TË VERËS
LISTA E LLOJEVE TË REKOMANDUARA DHE TË LEJUARA PËR PRODHIM TË VERËS QË MUND
TË KULTIVOHEN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alikan bushe(b)
Beglerka e bardhë(b)
Beglerka e zezë(c)
Belen(b)
Burgundec i bardhë(b)
Burgundec i hirtë(b)
Burgundec i zi(c)
Kaberne frank(c)
Kaberne sovinjob(c)
Shardone(b)
Fiano(b)
Frankovka(c)
Game bojadiser(c)
Game i zi(c)
Grenash i zi(c)
Zhillavka(b)
Zhuplanka(b)
Zhupski bojadiser(c)
Kadarka(b)
Karinjan(b)
Karinski bojadiser
Kratoshija(c)
Malvazija aromatike(b)
Merlo(c)
Montepulçiano(c)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Muskat Hamburg(c)
Muskat i kuq(c)
Muskat otonel(b)
Nebiolo(c)
Nikodinka(c)
Ohridsko e bardhe(b)
Ohridsko e zezë(c)
Plavec i vogel(c)
Plovdina(b)
Prokupec(c)
Refoshko(c)
Rajne Rizling(b)
Rizling Italian(b)
Rkacateli (b)
Sanxhoveze(c)
Sovinjon i bardhë(b)
Semijon (b)
Smedervkë(b)
Stanushina(c)
Sirah(c)
Temjanika(b)
Tempranilo(c)
Teran(c)
Traminec aromatic(p)
Traminec i bardh(b)
Traminec I kuq(p)
Juni blan (b)
Verdo e vogël(c)
Vranec(c)

LISAT E LLOJEVE TRYEZORE QË JANË LËNDË TË PËRKRAHJES FINANCIARE (LISTA E
LLOJEVE NACIONALE, KRYESIA PËR FARA DHE MATERIAL TË MBJELLUR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kardinal
Super ran afasuli
Mretresha e vreshtave
Demir Kapi
Julski muskat
Blek mexhik
Sërbia
Viktoria
Matilda
Çaush i bardhë
Çaush i trendafilt
Shasla e bardhe
Shasla e kuqe
Muskat Hamburg
Palieri
Afusali
Italija
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Muskat Aleksandrije
Agadaj
E bardhë e Manastirit
Konçanka
Drenok i kuq i Valandovës
Drenok i zi i Valandovës
Don Marijano
E bardhë dimërore
Moldavija
Sultanina
Flem sidles
Rusalka-3

SHTOJCA 3
NJËSITE TERRITORIALE DHE KOMUNA QË PËRFSHIJNË KADASTRIN E VRESHTAVE
1. NT pranë MBPEU në Kisela Vodë i përfshin komunat në vijim për regjistrimin në regjistrin e të
mbjellurave vreshtore: Staro, Nagoriçanë, Kumanovë, Likovë, Çuçer Sandevë, Haraçinë, Ilinden,
Petrovec, Veles, Zelenikovë, Studeniçanë, Sopishtë, Shkup, Jegunovcë, Zheline, Tearcë, Tetovë,
Bogovinë dhe Vrapçisht.
2. NT pranë MBPEU në Shën Nikollë i përfshin komunat në vijim për regjistrimin në regjistrin e të
mbjellurave vreshtore: Shën Nikollë, Kriva Pallankë, Kratovë,P robishtip, Koçanë, Makedonska
Kamenicë, Dellçevë, Vinicë, Shtip, Radovish, Berovë dhe Pehçevë.
3. NT pranë MBPEU në Kavadarë i përfshin komunat :Kavadarë, Rosoman dhe Prilep për regjistrim
të të mbjellurave vreshtore në regjistrin e kadastrit vreshtor.
4. NT pranë MBPEU në Negotinë i përfshin komunat në vijim: Negotinë dhe Demir Kapië.
5. NT pranë MBPEU ne Valandovë i përfshin komunat në vijim: Valandovë, Gjevgjeli, Bogdancë,
Dojran dhe Strumicë.
6. NT pranë MBPEU në Manastir i përfshin komunat që vijojnë: Manastir, Ohër, Resnjë, Novaci.
Mogillë, Demir Hisar, Krushevë, Debarcë, Strugë, Qendër Zhupë, Vevçan, Drugov, Pllasnic,
Vraneshtic, Kërçovë, Osllomej, Zajaz, Dibër, Mavrovë, Rostush dhe Gostivar.
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SHTOJCA 4
LISTA E NJËSIVE ME KUSHTE TË VËSHTIRA PËR PRODHIM

KOMUNA

Berovё

Manastir

Teritor rural nën 700m l.m.
KODRINO-MALORE ( prej 700m
Me nr. minimal të banorëve
l.m dhe më shumë)
(deri 150)
Budinarc
Maçev
Mitrashinc
Berovё
Vladimirovё
Smoјmirovё
Ratevё
Rusinovё
Dvorishte
Graeshnic
Trn
Dragosh
Egri i epёrm
Krklin
Egri i poshtёm
Lisolaј
Kremenic
Strejev
Novo Zmirnov
Svinisht
Crnovec
Bukov
Kanin
Dolenc
Sekiran
Lavc
Dragarin
Lera
Gabalavc
Ramna
Bratin Dol
Brusnik
Dihov
Zmirnov e vjetёr
Gjavat
Kishavё
Metimir
Kajan
Srpc
Tёrnov
Capari
Ostrec
Zllakuqan
Orehov
Rotin
Oblakov
Magarev
Nizhepol
Snegov
Gopesh
Malovisht
Drevenik
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Bogovinё

Bosillovё
Bёrvenicё

Siniçan
Rakovec
Novaq
Palçishte e epёrme
Selc
Urviç
Јellovјan
Novo Sell
Hamzali
Stenç
Gradec
Shestev
Tatarli
Arazli
Gjulel
Veјsel
Terzeli
Aјranli
Bashali
Barakli
Baјrambos
Buluntuli
Plavush
Koçul
Prsten
Kazandol
Varvaric
Trebiçin

Gurgurnicё

Valandovё

Vasilev
Vevçan

Niviçin
Kushkuli
Vevçan

Orizar e poshtme
Novo Sell
Karabunjisht
Krush
Novaçan
Xhidimirc
Vetersk
Lugunci
Sopot
Beleshtevic
Rlevci
Oraovec
Kalaslari i epёrm
Rudnik
Sёlp
Kumarin
Viniçka Krshla
Crn Kamen
Krushev

Veles

Vinic
Vraneshtic

Trsino
Grqan
Kalimanc
Laki
Vraneshtic
Svetoraçe

Miokaz
Atisht
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Vrapçisht

Reçani-Qelopek
Orlanc
Karbunic
Dupјani
Rabetino
Koziçin
Krushic
Patec
Kalishte
Novo Selo
Gorјan
Vranovc
Pozharan
Lomnica
Gurxhevisht
Huma

Gjevgjeli

Gostivar

Gradsko

Xhonovica e poshtme
Leshnic
Srbinov
Vrutok
Reçan
Merdit
Simnic
Xhonovica e epёrme
Mitroј Krsti
Tёrnov
Zhelezna Reka
Padalisht
Kunov
Peçkov
Straјane
Јelovce e poshtme
Qafa
Јelovce e epёrme
Korit
Brodec
Dvorishte
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Miletkov
Novo Konjsko
Gabrov
Sermenin
Konsko
Sushic

Ulanc
Zgropolc
Ubogo
Koçilari
Kuridere
Qiçevo e poshtme
Grnçisht
Qiçevo e epёrme
Sveqan
Skaçinc
Podles
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Dibёr

Debarc

Delçevё

Xhepishte
Krivc
Raјçic
Hame
Banisht
Osoј
Mogorç
Kosovrast i epёrm
Gari
Tatar Elevc
Volin
Orovnik
Trebenisht
Gorenci
Klimeshtan
Izdeglav
Mesheisht
Belçisht
Botun
Sredoreçie e epёrme
Grko Pole
Sredoreçie e poshtme
Zlesti
Novo Sell
Pesoçan
Slatinski çiflik
Leshan
Ozdolen
Slatin
Arbinov
Velmeј
Soshani
Vёrbјan
Godivјe
Laktinje
Slivov
Brejan
Mramorec
Crvena Voda
Turјe
Vetren
Gabrovo
Grad
Zvegor
Razlovc
Çiflik
Dramçe
Kiselic
Virçe
Istevniku vjetёr
Stamer
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Bomov
Selokuqi
Konjare
Spas
Trnaniq

Kosovo Dabјe
Oçipal
Iliov
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Turiјa
Bigla
Istevniku ri
Selnik
Vratislavc
Çiflik
Klisur
Çelevec
Dren
Iberli
Besviva
Kosharka
Barovё
Draçevic
Koprishnic
Strmashev
Barakov
Sladuev
Graisht

Demir Kapi

Demir Hisar

Dolenc
Jvan
Jurçe
Zagoriç
Novo Sell
Rakitnic
Sopotnic
Strugovё
Suvo Grlo
Suvodol
Utovo
Rastoјca
Babino
Koçishte
Mrenoga
Obednik
Sloeshtica
Jeleznec
Boishte
Brezov
Virovo
Smilev
Cerov
Ilino e vogёl
Velmevc
Bazernik
Ilino e madhe
Leskovё
Radovё
Zashle

Gjorqe Petrov
Zhelinё

Graçan
Kuçkov
Cerov
Leshnica e epёrme
Merov

65

Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2010

Zaјaz

Lukovica
Sedlarev
Greshnic
Strogomishte e poshtme
Strogomishte e epёrme
Zaјaz
Leshnic
Reçan-Zaјaz
Dlapkin Dol
Midinc
Kollari
Baçisht
Bukoјçan
Taјmishte
Paligrad

Zelenikovё

Јegunovc

Kavadar

Karbinc

Belovisht
Vratnic
Јajince
Rogaçevo
Staro Sello
Bohula
Konopisht
Pravednik
Radnja
Klinov
Stragov
Galishte
Bunarçe
Maјden
Kumaniçev
Boјançisht
Rojden
R’janovo

Smesnic
Novo Sell
Gumalev
Vrajale
Dobrin
Gradovc
Deјkovec
Tisovic

Shivec
Brushani
Raec
Resava
Farish
Dabnisht
Koqan
Krnjev
Boshava e poshtme
Dobrotin
Dradnja
Mrejiçko
Boshava e epёrme
Dragojel
Kesendre
Garnikov
Sheshkov
Grbovec
Qemersko
Karaormani i ri
Batanje
Kozјak
Balvan i epёrm
Trogerci i poshtёm

Kurfaliј
Kalauzliјa
Kuçilat
Kuçica
Pripeçan
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Kёrçovё
Konçe

Koçan

Kratov

Kepekçeli
Ebepli
Јunuzli
Muratli
Vrteshka
Prnali
Miçak
Osoј
Rashtan
Knejin
Negrenovc
Lipoviq i epёrm

Crvulevo
Gaber i madh
Trogerci i epёrm
Gaber i vogёl
Rulak
Oxhali
Lazarovc
Radesh i poshtёm
Vrashtica e poshtme
Skorusha
Garvan
Zagorc
Gorna Vrashtica
Crvena Niva
Pripor
Vraninc

Niviçan
Raјçan
Bezikov
Panteleј
Gradçe i epёrm
Gradçe i poshtёm
Reçani
Novo Sell
Glavovic
Leshki
Kostin Dol
Preseka
Јastrebnik
Polaki
Neboјan
Pashaxhikov
Tatomir
Prikovc
Kratov e epёrm
Shlegov
Koјkovo
Stracin
Blizanci
Lukov
Mushkov
Kunov
Knejev
Kavrak
Emiric
Nejilov

Dimonc
Konjuh
Vakuf
Krilatic
Shopsko Rudare
Topoloviq
Kuklic
Talashmance
Pendak
Filipovc

Dёlga
Kutlibeg
Sushev
Kosmatac
Karabiçan

Kumanovё
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Likovё

Kokoshinje
Novoselane
Jivinje
Kёshanje
Pezov
Zubovc
Murgash
Beklakovc
Gabresh
Shupli Kamen
Kolicko
Vince
Brzak
Kuçkarev
Јaçinc
Vakёv
Dovezenc
Dumanovc
Runic
Allashevc

Glazhnja
Izvor
Rёnkovc
Bellanovc
Straja
Zllokuqan
Gushinc
Strim

Axhibegov
Bekirli
Kishin
Gjuzemelc
Axhimatov
Qoselari
Saramzalin

Lozov

Mavrovё dhe
Rostush

Јançe
Axhievc
Rostush
Velebrd
Prisoјnic
Cerov
Skudrinj
Boletin
Orqush
Novo Sell
Jirovnic
Bitush
Vidush
Rosoki
Sretkov
Tresonç
Trebisht
Niçpur
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Makedonska
Kamenica

Makedonski Brod

Grekaј
Selc
Volkovi
Ribnica
Nistrov
Nivisht
Sence
Duf
Tanush
Jujnje
Vrben
Leunov
Lazaropol
Hanet e Mavrovёs
Mavrovё
Nikiforov
Vrbјan
Bibaј
Galiçnik
Sushic
Beliçic
Kiçinic
Krakornic
Bogdevo
Kosevic
Moshtic
Dulic
Sasa
Kostin Dol
Cera
Vir
Manastirec i poshtёm
Rusјac
Slansk
Mogilec
Staro Sello
Kovaç
Lokvic
Inçe
Kosov
Creshnev
Drenov
Ramne
Tomino Sello
Rastesh
Trebovle
Lupsht
Tajev
Breznic
Brest
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Kovçe
Manastirec i epёrm
Zdunje
Dragov Dol
Greshnic
Sllatin
Topolnica
Blizansk
Modrisht
Kalugjerec
Ijishte
Latov
Deviç
Zrkle
Belic
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Sushic
Zagrad
Zveçan
Volçe
Botushe e poshtme
Krapa
Bençe
Bitov
Botushјe e epёrme
Krushјe e poshtme
Krushјe e epёrme
Moјno
Crniçan

Çarliјa e epёrme
Puturus
Novoselan
Podin
Alinci
Radobor
Xhidimirc
Јanoshev
Sheoba
Lipa
Peshternic
Kalanjev
Brusnik
Disan e epёrme
Veshјe
Dubrov
Bilanik
Novo Sell
Vranjevc
Baldovenc
Suvo Dol
Slivic
Dobroven
Skoçivir
Zoviq 1
Gneotin
Rapesh
Brod
Ribarci

Mogill

Negotinё

Novaci

Novo Sell

Makov
Armatush
Jivoјn
Velesel
Tepavc
Meglenc
Orehov e poshtme
Grunisht
Paralov
Budimirc
Staravin
Orle
Brnik
Gnilej
Gradeshnic
Iveni
Polog
Grumazi
Petalin
Soviq
Zoviq 2
Badolen
Stinik
Babarev

Baјkov
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Osllome

Rankovc

Jubrin
Osllome
Arangel
Shutov
Popovјan
Srbic
Premka
Јagol
Јagol Dolenci
Tuin
Garani
Berikov
Novo Sell
Papradisht
Milutinc
Petralic
Gulinci
Krivi Kamen
Stanç
Baratli
Pёklishte
German

Vrjogrinc
Vetunic
Otoshnic
Odren

Krushevic
Mrzen Oraovec
Ribarci
Kamen Dol
Debrisht

Rosoman

Resnjё

Perov e poshtme
Nakolec
Asamat
Pretor
Drmen
Ezeran
Konjsko
Carev Dvor
Bella Crk e e epёrme
Volkoder
Kozјak
Bella Crk e poshtme
Prelub
Gёrnçar
Dolno Dupeni
Podmoçan
Raјca
Resnjё
Gorno Dupeni
Oteshev
Stenje
Јankovec
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Saraј

Sopotsko
Shtёrbov
Slivnic
Bolno
Lavci
Stipona
Pokrvenik
Kriven
Shurlenc
Kurbinov
Arvat
Izbisht
Leva Reka
Luboјn
Braјçin
Zlatari
Evla
Gorno Krushјe
Krani
Leskoec
Ilino
Petrino
Rahoviq
Stroimanci

Gёrçec
Mezdra
Makresh
Arbasanc
Stanulovc
Gugjance e epёrme
Bogoslovec
Alakinc
Patetin
Delisinc
Burilovc
Meçkuevc
Krushic
Rançinc
Trstenik
Preod
Orel
Malin
Stanjevc
Pavleshenc
Kneje
Sopot
Crnilishte e poshtme
Barov
Govrlev
Јabolc

Shёn Nikolla

Sopisht

Sonje e epёrme
Shёn Petka
Nova Breznica
Drjilov
Patishka Rek
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Studeniçan

Nagoriçane e vjetёr

Strugё

Ramni Gaber
Kaldirec
Elov
Cvetov
Crni Vrv
Aldinc
Malotin
Mёglenc
Alinc
Kokin
Osiçe
Arbanashk
Dlaboçic
Ramno
Deјlovce
Bukovlan
Cvetishnic

Markova Sushica
Malçisht
Vrtekic
Osinçan
Umov
Crvena Voda
Karlovc
Breshko
Vraçevce
Drenok
Makresh
Cvilance
Puzaјka
Vragoturce
Jeluvino
Voјnik
Koince
Rugjince
Dobraça
Kanarevo
Jeglane
Stepance
Strnovac
Orah
Strezovc
Oblavc
Baјlovc
Dragomanc

Vranisht
Globoçic
Drasllaјc
Lukov
Novo Sell
Shum
Livada
Velesht
Piskupshtin
Tateshi i poshtёm
Belica e poshtme
Tateshi i epёrm
Xhepin
Zagraçan
Koroshisht
Radolisht
Radozhd
Dobovјan
Delogozhd
Bezov
Oktis
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Tashmarunisht
Frangov
Modriç
Nerez
Tosk
Labunisht
Podgorc
Boroec
Brçev
Bogoјc
Mislodejda
Јablanic
Mali Vlaј
Vishni
Poum
Prisovјani
Burinec
Zbajdi
Drenok
Selci
Rёjanov
Lokov
Lakavic
Belica e epёrme
Raborc
Tri Vodi
Belotin
Zleshev
Memeshli
Dorlombos
Çepeli
Ormanli
Pshevc

Strumic

Tearc

Tetovё

Qendra Zhup

Varvara
Јeloshnik
Brezno
Јedoarce
Lavce
Selc
Gaјre
Otunje
Brodec
Gjerm
Setole
7ipkovica
Veјc
Veshala
Lisec
Bozovc
Papradniku i vogёl
Osolnic

Vlasiq
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Udhëzim për shfrytëzuesit

Pralenik
Balanci
Melniçani i poshtёm
Gorenc
Dolgash
Breshtan
Crno Boci
Jitineni
Oxhovc
Pareshi
Baјramovc
Evla
Qendra Zhup
Koçisht
Melniçani i epёrm
Koxhaxhik
Elevci
Novak
Broshtica
Vranovci i epёrm
Plevenje
Popadia
Kapinov
Nejilov
Krnin
Oreshe
Creshnev
Јabolçisht i poshtёm
Јabolçishte i epёrm
Papradishte

Vitanci
Busilci
Golozinci
Otishtin
Voјnica
Banjica
Rakovec
Elovec
Vranovc i poshtёm
Stari Grad
Sogle
Omorani
Novo Sell
Smilovc
Pomenov
Vladilovc
Stepanc
Kriva Krusha
Kraјnici
Mokreni
Oraov Dol
Drenov
Gabrovnik
Bistrica
Vrbica
Lepopelci
Novo Sellani
Gornjane

Çashk

Çeshinov Obleshev

Çuçer Sandev

Bllac
Brodec
Brest
Tanushevc
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ShaShavarliјa
Koshev
Nikoman
Kalapetrovc
Poçivalo

Creshka
Skandalc
Testemelci
Dobroshan
Penush
Sofilar
Јamuјarci
Vrsakov
Krivi Dol
Edeklerc
Sudiq
Sarçiev
Haxhi-Seјdeli
Dragoev
Sushev
Lakavic
Haxhi-Hamzali
Balltaliјa
Dolani
Topliq
Puhçe
Novo Sell
Suvo Grllo
Haxhi-Rexhepli
Lipov Dol
Goraçino
Leskovica
Stepanci
Luboten
Piperovo
Shopur
Tanatarci
Brest
Çiflik
Gugjakov
Smolani
Vrpsko
Manastir
Rakle
Nikodin
Careviq
Dren
Mal Radobil
Troјaci
Kalen
Sheleverci
Staro Lagovo
Çanishte
Dunje
Troјkrsti

Shtip

Prilep

Peshtani
Toplica
Malo Ruvci
Marul
Krushevica
Selc
Vollkov
Veprçan
Bonçe
Vitolisht
Lenisht
Lopatica
Çumovo
Shtavica
Belovodica
Kokre
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Udhëzim për shfrytëzuesit

Kriva Pallank

Radovish

Oreovec
Prisad
Dabnica
Prilepec
Beshishte
Jivovo
Polçishte
Pletvar
Krstec
Kriva Pallank
Dlaboçica
Mojdivnjak
Konopnica
Gradec
Drenje
Varovishte
Koshari
Dobrovnica
Lozanov
Gabar
Kiselica
Trnov
Jidilov
Uzem
Duraçka Reka
Bashtevo
Kostur
Luke
Mla Crcoriјa
Ogut
Borovo
Krstov Dol
Osiçe
Podrji Konj
Martinica
Stanci
Krkla
Metejevo
Crcoriјa e madhe
Nerav
Bёs
Drenak
Drjani
Karalobosi
Karaxhalar
Hudaverliјa
Durutliјa
Papavnica
Qoseliјa
Shturovo

Veselçani
Radobili madh
Zagorani
Podmol

Tlminci

Sarigjoll
Pogulevo
Prnaliјa
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Ohёr

Ali Koç
Supurge
Smilanci
Koxhaliјa
Ali Lobasi
Çeshme Maale
Shaintash
Kozbunar
Novo Sell
Shipkovic
Lakoçereј i poshtёm
Lakoçereј i epёrm
Orman
Trpeјca
Llubanisht
Vapila
Vellgosht
Konjsko e poshtme
Kosel
Livoishta
Openica
Peshtan
Leskoec
Podmole
Rasino
Elshani
Shipokno
Ramne
Skrebatno
Reçica
Sirula
Zavoј
Konjsko
Velestovo
Kuratica
Svinishta
Plaqe

Lagadin

Letevci
Breznic
Kojle
Badar
Divle
Bllac
Gradmanci

Petrovec

Pehçev

Crnik
Robov
Pançarev
Umlena
Çiflik
Pehçev
Negrev
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Udhëzim për shfrytëzuesit

Plasnic

Preglov

Dvorci
Mirçe Acev
Korenica
Podvis
Miloshovo

Krivogashtan

Krushev

Borino
Vrboec
Јakrenovo
Norovo
Selce
Belushino
Divјaci i poshtёm
Ostrilci
Arilevo
Birino
Divјaci i epёrm
Pusta Reka
Krushevo

Xhumabos
Çaushçi
Sevendekli
Durutli
Organxhali
Kurtamzali
Dabјani
Kutleshovo
Slivјe
Mramorani i vogёl
Sredorek
Jabјani
Rilevo
Zabrçani
Sarandinovo
Kostinci
Vrançe
Novoselani

Doјran

Dolnen

Dolgaec
Koshin
Slepçe
Nebregov
Zrze
Gostirajni
Margari
Stroviјa
Gorno Sello
Drenovci

Drugov

Drugov
Manastirsko Dolenci
Svinjishte
Kozica
Dobrenoec i poshtёm
Belica
Dobrenoec i epёrm
Izvor
Popoljani
Podvis
Vidrani
Brjdani
Klenoec
Јudov
Popoec
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Probishtip

Lavçani
Kladnik
Dushegubica e poshtme
Јavorec
Crsko e vogёl
Prostranje
Cer
Crsko e madhe
Ivançishta
Ehlovec
Malkoec
Dushegubica e epёrme
Stuboll i epёrm
Dobrevo
Marçino
Kundino
Shtallkovica
Grizilevci
Lesnov
Јamishte
Zelengrad
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Pestrshino
Barbarev e poshtme
Zarepinci
Kukovo
Drenok
Guјnovci
Puzderci
Gaјranci
Barbarev e epёrme
Lezov
Troolo
Bunesh
Strisovc
Petrishin
Buçishte
Neokazi
Tripatanc

