
Nr.
Numri Identifikues i 

Fermerit (NIF)
Emri i Projektit Komuna Rajoni Vlerësimi

1 1036339

Blerja e paisjeve per rritjen e cilesis dhe higjienes se prodhimit permes 

permirsiit te bartjes se qumshtit nga prodhimi i tij ne perpunim si dhe instalimi 

i pastrimit qendror (cip) i ketij procesi

Kamenicë Gjilan 100

2 1038258
Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit , promovimi i prodhimeve 

bujqesore ne ekonomit familjare
Istog Pejë 100

3 1062284 Blerja e paisjeve per perpunimin e perimeve Istog Pejë 100

4 1049076
Perpunimi i prodhimeve bujqesore te kultivura ne ekonomin familjare -

perpunimi i qumshtit.
Dragash Prizren 98

5 1037098 Ndertimi i depos per perpunim te perimeve dhe paisje Skenderaj Mitrovica 98

6 1005635 Perpunimi i pemeve destinimi ne raki Istog Pejë 98

7 1029983 Diversifikimi i prodhimit ne ekonomine e fermes familjare Dragash Prizren 98

8 1051119 Perpunimi i qumshtit Dragash Prizren 98

9 1026847 Investime ne infrastrukture dhe paisje per prodhimin e djathit te lopeve Novobërdë Gjilan 95

10 1051037
Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve ( perpunimi i prodhimeve 

bujqesore ne ekonomi familjare)
Podujevë Prishtina 95

11 1075265 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve Podujevë Prishtina 95

12 1039090 Investimet ne aneks depo per tharse te perpunimit te kumbullave dhe paisje Podujevë Prishtina 93

13 1062521 Blerja  e paisjeve te reja per perpunimin dhe pjekjen e brumerave Hani i Elezit Ferizaj 93

14 1060816 Zgjerimi i kushteve per perpunimin e rrushit Suharekë Prizren 93

15 1074719

Përshkrimi i projektit: rritja e prodhimit dhe promovimin e shumëllojshmërisë/ 

diversitetit të prodhimit të brumrave/ jufka, pastave, ëmbëlsirat dhe bukë 

tradicionale

Drenas Prishtina 90

16 1065998 Investim ne tarese per fruta, prerese dhe makine paketuese Prishtinë Prishtina 90

17 1072851 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve Podujevë Prishtina 90

18 1075127
Rregullimi i lokalit dhe kompletimi i paisijeve te nevojshme per prodhimin e 

embelsirave
Suharekë Prizren 90

19 1050363 Invsetimi ne perpunimin e kumbullave dhe renovim i depos Istog Pejë 88

20 1074557 Blerje e furres se re dhe paisjeve per pepunimin dhe pjekjen e brumrave Kaçanik Ferizaj 88

21 1075074 Blerja e furres dhe paisjeve per pregaditjen dhe pjekjen e brumerave Hani i Elezit Ferizaj 88

22 1022909 Perpunim i erezave Podujevë Prishtina 88

23 1074437 Perpunim i brumërave Vushtrri Mitrovica 88

24 1075269 Proizvodnja hleba i peciva bez aditiva Graçanicë Prishtina 88

25 1062231 Perpunimi i prodhimeve bujqesore ne ekonomi familjare Prishtinë Prishtina 88

26 1074980 Masa 302 diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneve Graçanicë Prishtina 85

27 1025364 Ndertimi i objektit per aktivitete pas vjeljes Rahovec Prizren 83

28 1024139 Perpunimi i prodhimeve bujqesore ne ekonomi familjare/prodhimi i uthulles Prishtinë Prishtina 83

29 1009510
Blerja e paisjeve te nevojshme per prodhimin e djathit, gjizit dhe paketimi i 

ajranit
Prizren Prizren 83

30 1003697
Zgjerimi dhe modernizimi i ekonomis familjare  vija mbushese per prodhimin 

e veres
Rahovec Prizren 83

31 1015021 Perpunimi shtepiak i frutave dhe rakis,likerit dhe uthulles Prizren Prizren 83

32 1075180
Investime në blerjen e paisjeve për prodhimin e birrës tradicionale,100% 

natyrale dhe investimi në sistemin solar.
Klinë Pejë 83

33 1075202 Rindertimi i mullirit tradicional nga uji ne mollopolc Shtime Ferizaj 80

34 1021326 Montimi i frigoriferit brenda objektit Prizren Prizren 78

35 1075230 Rindertimi i mullirit me uje ne belinc Shtime Ferizaj
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

36 1050440 Investimi ne zgjerimin e kapaciteteve të prodhimeve bujqesore të kultivuara Pejë Pejë
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

NEN-MASA 302.2. : Përpunimi i prodhimeve bujqesore ne nivel te fermes 

Shënim: Aplikantët nga Nr.19 deri në Nr. 34 kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ, por pikët e fituara nuk janë të mjaftueshme për t’u kualifikuar si përfitues të mundshëm,

bazuar në buxhetin e miratuar për këtë nënmasë.

LISTA E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE PËR VITIN 2018

Kjo është listë e vlerësimeve preliminare të projekteve që kanë aplikuar për masën/nënmasën përkatës. Lista finale e projekteve të miratuara do të publikohet pas përfundimit të afatit 

të ankesave dhe kontrollit të parë në teren.

MASA 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2018

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 1 deri në Nr. 18 konsiderohen përfitues të mundshëm, bazuar në buxhetin e planifikuar për këtë nënmasë.

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë / Agencija za Razvoj Poljoprivrede / Agriculture Development Agency



37 1024579 Diversifikimi i prodhimtarise ne ferme mundesi per biznese te qendrushmeris Rahovec Prizren
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

38 1062139
Permisimi i konkurrentshmerise se sektorit te qumshtit permes prodhimeve 

tradicionale
Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

39 1075270 Ruralna farma zupski sampinjon Prizren Prizren
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

40 1075334 Prodhimi i brumerave dhe embelsirave Prizren Prizren
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

41 1061130
Rritja e kunkurrenshmerise se sektorit te perpunimit te qumshtit permes 

prodhimit te djatherave
Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

42 1059230 Ndertimi i objektit per perpunim te frutave Prishtinë Prishtina 
Aplikacion i refuzuar për mos kalim 

te kritereve te pranueshmerise.

•  Afati i ankesave, në pajtim me nenet 36  të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural për vitin 2018 është 15 ditë nga data e publikimit të listës preliminare të përfituesve të mundshëm të PZHR. Ankesat 

duhet ti drejtohen komisionit për shqyrtimin e ankesave. 

•  Aplikantët që dëshirojnë të marrim më shumë informata, mund të drejtohen në zyrat e AZHB-së, çdo ditë pune nga ora 13:00 deri në ora 
15:30.

• Lista e publikuar është vetem list preliminare, ndersa lista finale e projekteve të miratuara do të finalizohet dhe do të publikohet pas 

përfundimit të afatit të ankesave dhe pas kontrollit të parë në teren.

• Në këtë fazë, përfitues të mundshëm janë të gjithë ata aplikantë që pas vlerësimit kanë marrë numrin më të lartë të pikëve dhe kanë 

plotësuar gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë. 

• Në këtë fazë, nuk janë përfitues të mundshëm aplikantët që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme për t’u konsideruar përfitues të 
mundshëm, bazuar në buxhetin e miratuar për këtë sektorë. Në rastet kur aplikantët kanë pikë të barabarta, sipas Udhëzimit Administrativ 

(MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim 

Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë, përparësi në përzgjedhje ka aplikanti që ka aplikuar me herët.

SQARIME TË RËNDËSISHME: 

• Aplikantët që nuk e kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ janë të gjithë ata aplikantë që nuk i kanë plotësuar kriteret e 

pranueshmërisë , sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë.

• Aplikuesit e pakënaqur me rezultatin e vleresimit kanë te drejten e ankeses ndaj vendimeve të AZHB-së.

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 23 deri në Nr. 35  konsiderohen si aplikacione te refuzuara  për mos kalim te kritereve te pranueshmërisë sipas U/A 05/2018 për PZHR.     




