
Nr.
Numri Identifikues i 

Fermerit (NIF)
Emri i Projektit Komuna Rajoni Vlerësimi

1 1073226 Ngritja e pemishtes me lejthi ne sip prej 10 ha Malishevë Prizren                                         98.00 

2 1074135 Pemishte me kulturen e arres dhe lajthise, 10ha me infrastrukture percjellese Shtime Ferizaj                                         98.00 

3 1075225
Ngritja e pemishtes me arra me siperfaqe 10 ha me infrastrukture komplete, 

investim dhe investimi ne paisjet efiqiente per prodhimin e energjise
Prishtinë Prishtina                                         98.00 

4 1075301
Ngritja e plantacionit me arra per 10 ha me infrastrukture komplete dhe 

energji te ripertritshme
Viti Gjilan                                         98.00 

5 1075246
Masa 101; investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i 

pemeve, arre 10 ha
Prishtinë Prishtina                                         98.00 

6 1075213
Ngritja e plantacionit me arra me infrastrukture percjellese me siperfaqe pre 

12 hektare
Suharekë Prizren                                         98.00 

7 1073390 Ngrijtja  e plantacionit me arra me infrastruktur percjellse me sip 9.9 ha Malishevë Prizren                                         97.92 

8 1073452
Ngritja e pemishtes me arrë/fidane  te importuar nga vendet e be-së ne 

siperfaqe prej 9.5 ha me infrastruktur percjellse
Skenderaj Mitrovica                                         97.60 

9 1075293 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         97.60 

10 1072780
Ngritja  e pemishtes 8.5 ha (4.5ha arra dhe 4 ha lajthia) me infrastrukturen 

percjellese dhe mekanizim
Graçanicë Prishtina                                         96.80 

11 1061173
Ngritja e plantacionit me lajthi me infrastrukture komplete dhe energji te 

ripertritshme 
Shtime Ferizaj                                         96.00 

12 1075292 Ngritja e pemishtes me lajthi ne istog Prishtinë Prishtina                                         96.00 

13 1075291 Ngritja e pemishtes me lajthi ne sip. 10 ha Prishtinë Prishtina                                         96.00 

14 1075247
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore,sektori i pemeve,arra 10 

ha 
Prishtinë Prishtina                                         96.00 

15 1075245
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, arre 10 

ha
Obiliq Prishtina                                         96.00 

16 1074291
Ngritja e plantacionit me lajthi me infrastruktur komplete dhe energji te 

ripertritshme
Ferizaj Ferizaj                                         95.51 

17 1072806
Ngritja e pemishtes me arra 4.0 ha me infrastukture percjellese dhe 

mekanizëm
Pejë Pejë                                         95.20 

18 1074482 Ngritja e plantacioni 4 ha me infrastrukturë përcjellëse dhe mekanizëm Prishtinë Prishtina                                         95.20 

19 1072602
Ngritja e pemishtes me 2 ha kumbull dhe 1.20 ha arrë me infrastrukturë 

komplete
Vushtrri Mitrovica                                         94.56 

20 1074954 Ngritja e pemishtes me kulturen e arres 3.2 ha Prishtinë Prishtina                                         94.56 

21 1073893
Ngritja e pemishtes me 1.6 ha kumbullë dhe 1.5 ha mollë me infrastrukturë 

komplet
Prishtinë Prishtina                                         94.48 

22 1061118 Ngritja e pemishtes se re me kulture molle 1.55 dhe kumbull 1.50 ha Mitrovicë Mitrovica                                         94.44 

23 1061651 Ngritja e pemishtes me arra 3 ha me infrastruktur percjellese Deçan Gjakova                                         94.40 

24 1074416
Ngritja e pemishtese me arra fidane te importura nga vendet e be me 

siperfaqe prej 3 ha me infrastruktur percjellse 
Malishevë Prizren                                         94.40 

25 1074314
Ngritja e pemishtese me lajthi me infrastruktur percjellese me siperfaqe prej 

3 ha 
Malishevë Prizren                                         94.40 

26 1075288 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         94.00 

27 1075189 Ngritje e pëmishte me arrë Prishtinë Prishtina                                         93.92 

28 1074334 Ngritja e pemishtes me lajthia Klinë Pejë                                         93.77 

29 1059480 Ngritja e pemishteve te reja me arre- me siperfaqe prej 46,700m2 Novobërdë Gjilan                                         93.74 

30 1073311
Iinvestimet në asetet fizike të ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, lajthi 

2.70 ha dhe arra 2.0 ha
Podujevë Prishtina                                         93.66 

31 1040860 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizem Ferizaj Ferizaj                                         93.60 

32 1062820
Ngritja e pemishtes 4.5 ha (arra  2.5 ha dhe 2 ha lajthi0 me infrastruktur 

percjellese
Prishtinë Prishtina                                         93.60 

33 1071314 Ngritja e pemishtës Prishtinë Prishtina                                         93.59 

34 1075087
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, lajthi 

4.38ha
Shtime Ferizaj                                         93.50 

35 1073015
Ngritja e siperfaqes se re moderne me kulturen e arres ne siperfaqe prej 

4.12ha
Prishtinë Prishtina                                         93.30 

36 1075239 Ngritja e pemishtes me lajthia dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         93.20 

37 1073772 Ngritja e pemishtes me sip 3.956 Prishtinë Prishtina                                         93.16 

38 1074490
Ngritja e pemishtes me arre me infrastrukture moderne dhe mekanizem 

adekuat
Vushtrri Mitrovica                                         92.88 

39 1075207 Ngritja e pemishtes me arra 3.60ha me infrastrukture dhe mekanizem Kamenicë Gjilan                                         92.88 
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40 1074646 Ngritja e pemishtes me arre ne gjilan Gjilan Gjilan                                         92.80 

41 1075176
Ngritja e pemishtes me arra 3.50ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Prishtinë Prishtina                                         92.80 

42 1075325
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore sektori i pemeve vishnje 

5.84 ha
Podujevë Prishtina                                         92.67 

43 1044661 Ngritja e pemishtës me arra Mitrovicë Mitrovica                                         92.64 

44 1073450 Ngritja e pemishtes me arre, molla dhe kumbulla me depo dhe mekanizem Skenderaj Mitrovica                                         92.64 

45 1072105 Ngritja e plantacionit me mollë dhe pjeshkë në sip 3.30 ha Klinë Pejë                                         92.64 

46 1070873 Ngritja e pemishtes me lejthi Pejë Pejë                                         92.56 

47 1028575
Investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore, sektori i pemëve, dardh 

3.5 ha dhe vishjne 2.2 ha
Prishtinë Prishtina                                         92.56 

48 1074445 Ngritja e pemishtes me arr molla depo dhe mekanizim Lipjan Prishtina                                         92.56 

49 1075112
Masa 101 investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore, sektori i 

pemëve, lajthi 3.12
Prishtinë Prishtina                                         92.50 

50 1071473
Ngritja e siperfaqes 3.10 ha me pem drufrutore moll dhe kumbull me 

infrastruktur komplete.
Skenderaj Mitrovica                                         92.48 

51 1074040
Ngritja e pemishtes me kulturën e arrës, dardhës dhe lajthijes në sipërfaqe 

3.10 ha me infrastrukturë komplete
Prishtinë Prishtina                                         92.48 

52 1074361 Ngritja e pemishtes me dardha Skenderaj Mitrovica                                         92.48 

53 1071166
Ngritja e pemishtes se re me siperfaqe  1.10 ha arra, 1 ha kumbulla dhe 1 ha 

dardha
Skenderaj Mitrovica                                         92.48 

54 1008924 Ngritja e pemishtes me arr dhe mekanizim Istog Pejë                                         92.46 

55 1008298 Ngritja e plantacionit me arre dhe mekanizem- arre ne siperfaqe prej 3.05ha Skenderaj Mitrovica                                         92.44 

56 1061222
Ngritja e pemishtes me dardhe me mekanizëm përcjellës - në siperfaqe prej 

3.0 ha
Prishtinë Prishtina                                         92.40 

57 1075090 Ngritje e pemishtes me arra Skenderaj Mitrovica                                         92.40 

58 1075284 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         92.12 

59 1072798
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, lajthi 

5.14 ha
Lipjan Prishtina                                         92.11 

60 1074564
Ngritja e plantacionit me kumbull me siperfaqe prej 5 ha me infrastrukture 

sistemi i ujitjes dhe energjia e ripertritshme
Shtime Ferizaj                                         92.00 

61 1062914
Investime në ngritjen e pemishtës me arrë në sipërfaqe 5 hame infrastuktur 

percjellëse dhe mekanizem bujqësor
Klinë Pejë                                         92.00 

62 1075059
Ngritja e pemishtës mekumbull në sip. 5 ha me infrastruktur percjellse dhe 

mekanizim
Klinë Pejë                                         92.00 

63 1059310
Ngritja e pemishtes me kulturen e qershise , molles dhe kumbulles ne 

siperfaqe 5 ha me infrastrukture komplete
Malishevë Prizren                                         92.00 

64 1055939 Ngritja e pemishtes me dardhe Gjilan Gjilan                                         92.00 

65 1073823 Ngritja e plantacionit me arra 5 ha Prizren Prizren                                         92.00 

66 1000223 Ngritja e pemishtes me molla, arra dhe kumbulla Lipjan Prishtina                                         91.76 

67 1075324 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         91.68 

68 1073717
Ngritja e pemishtes me kulturën e arrës, dardhës dhe ftonit në sipërfaqe 4.00 

ha me infrastrukturë komplete
Prishtinë Prishtina                                         91.20 

69 1075222
Ngritja e pemishtes me 2 ha me arra dhe 2 ha lajthi me infrastrukture 

komplete dhe depo per ruajtje
Prishtinë Prishtina                                         91.20 

70 1061502 Ngritja e plantacionit me molle 3.5 ha Malishevë Prizren                                         90.80 

71 1013373 Investime ne asete fizike te ekonomive bujqesore sektori i pemeve Vushtrri Mitrovica                                         90.78 

72 1039560 Ngritja e pemishtes me lajthia Podujevë Prishtina                                         90.77 

73 1075012 Ngritja e plantacionit me molle 3.43 ha Malishevë Prizren                                         90.74 

74 1061761 Ngritja e plantacionit me molle 3.40 ha Drenas Prishtina                                         90.72 

75 1024794 Ngritja e plantacionit me molle Suharekë Prizren                                         90.72 

76 1001385 Ngritja e plantacionit te ri te arrave Malishevë Prizren                                         90.72 

77 1039215 Ngritja e pemishtes me arra dhe depo Obiliq Prishtina                                         90.72 

78 1074228 Ngritja e pemishtes me kumbulla dhe ftua Istog Pejë                                         90.63 

79 1070128 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Drenas Prishtina                                         90.60 

80 1061555 Ngritja e plantacionit me molle 3.20ha Malishevë Prizren                                         90.56 

81 1071212
Ngritja e pemishtës me fton (ftu) 3.10 ha me infrastrukture  përcjellëse dhe 

mekanizëm 
Prishtinë Prishtina                                         90.48 

82 1073542 Ngritja e siperfaqese se re me arre 3,10 ha Malishevë Prizren                                         90.48 

83 1073368 Ngritja e pemishtes me molle, dardha dhe kumbulla Skenderaj Mitrovica                                         90.44 

84 1018513 Ngritja e pemishtes me kumbulla Istog Pejë                                         90.44 

85 1049278 Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore- sektori i pemeve Istog Pejë                                         90.43 

86 1062142
Ngritja e 3.01 ha me kulturen e ftonit me komplet infrastrukturen 

percjellse,traktor dhe depo per ruajtje,mekanizma bujqesor.
Skenderaj Mitrovica                                         90.41 

87 1074532 Ngritja e pemishts me arra dhe kumbulla Deçan Gjakova                                         90.41 

88 1002653 Ngritja e pemishtës me arrë në sipërf. 3 ha Pejë Pejë                                         90.40 

89 1074855 Ngritja e plantacionit te ri te vishnjes Malishevë Prizren                                         90.40 

90 1003721
Ngrtija e sistemit për mbrojtje nga breshëri në sipërfaqe 3.1 ha (pemishte me 

mollë) dhe investimi në paisje.
Prishtinë Prishtina                                         90.00 

91 1027219 Mekanizem dhe energji efiqiente per pemishten me sip. 3.2 ha Malishevë Prizren                                         90.00 

92 1059606
Investime në rehabilitimin e pemishtës egzistuese 3.05 ha dhe blerja e 

mekanizmit
Prishtinë Prishtina                                         90.00 

93 1063461 Renovimi i pemishtes me arra Prishtinë Prishtina                                         90.00 

94 1030055 Investime në pemishten ekzistuese Prishtinë Prishtina                                         90.00 

95 1075304 Ngritja e siperfaqeve te reja me molle ne hapsir prej 1.9 ha Junik Gjakova                                         88.52 

96 1073868 Ngritja e pemishtes me kulturën e arrës - 1.6 ha me infrastrukturë komplete Podujevë Prishtina                                         88.28 

97 1074324 Ngritja e pemishtes me arre 1.40ha Prizren Prizren                                         88.05 

98 1075056
Ngritja e pemishtes me arra 1.30ha me infrastrukture percjellese dhe 

makenizem
Gjilan Gjilan                                         88.04 

99 1059610 Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore , sektori i pemeve , arra Klinë Pejë                                         88.00 

100 1074413 Ngritja e pemishtes me kumbulla Pejë Pejë                                         87.96 

101 1075321 Ngritja e pemishtes me lajthi 1.2 ha Prishtinë Prishtina                                         87.96 

102 1061335
Ngritja e pemishtes me kulturen e arres 0.80 ha dhe kumbulles 0.35 ha ne 

siperfaqe 1.15 ha me infrastruktur komplete
Vushtrri Mitrovica                                         87.92 

103 1075264
Ngritja e pemishteve me arre dhe investime ne infrastruktur- me siperfaqe 

prej 1.13/ha
Gjilan Gjilan                                         87.90 

104 1074762 Ngritja e pemishtes me kumbull në siperfaqe prej 1.1 ha Istog Pejë                                         87.88 

105 1074289 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         87.86 

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 1 deri në Nr. 49 konsiderohen përfitues të mundshëm, bazuar në buxhetin e planifikuar për këtë nënmasë.



106 1072463
Ngritja e pemishtes me arrë/fidane te importuara nga vendet e be-së ne 

siperfaqe 1.05ha me infrastrukture percjellese 
Pejë Pejë                                         87.84 

107 1038342 Ngritja e pemishtes  1.04 ha kumbullë me infrastruktur komplet Istog Pejë                                         87.83 

108 1074210 Ngritja e pemishtes me kulturën e arrës 1.02 ha Prishtinë Prishtina                                         87.82 

109 1014579 Ngritja e pemishtës me arrë Pejë Pejë                                         87.80 

110 1074400 Investime në pemishtën egzistuese dhe zgjerim i sipërfaqës së re Pejë Pejë                                         87.80 

111 1073372 Renovimi i pemishtës me lajthia Prishtinë Prishtina                                         87.00 

112 1059208 Rehabilitimi i pemishtes egzistuese arre 2 ha dhe mekanizim Obiliq Prishtina                                         87.00 

113 1075097 Mekanizim bujqesor per pemishte Mitrovicë Mitrovica                                         87.00 

114 1074409 Pemishte me mollë Lipjan Prishtina                                         86.81 

115 1075188 Ngritja e plantacionit te ri te arrave Prishtinë Prishtina                                         86.73 

116 1073952
Ngritja e pemishtes me kulturën e molles, arrës dhe kumbulles në sipërfaqe 

2.00 ha me infrastrukturë komplete
Prishtinë Prishtina                                         86.60 

117 1074362
Ngritja e plantacionit me arre me siperfaq prej 2ha me infrastrukture dhe 

energji te ripertrishme
Ferizaj Ferizaj                                         86.60 

118 1072427 Ngritja e pemishtes me kulturen e arres në sip. 2 ha Prishtinë Prishtina                                         86.60 

119 1075154
Ngritja e pemishtes me arrë me siperfaqe prej 2 ha me infrastruktur 

percjellese
Zveqan Mitrovica                                         86.60 

120 1074871
Ngritja e pemishtes me kulturen e molles ne siperfaqe 2 ha me infrastrukture 

komplete
Prishtinë Prishtina                                         86.60 

121 1026819
Ngritja e pemishtes me arra 1.95 ha  me infrastruktur percjellese dhe 

mekanizem 
Deçan Gjakova                                         86.56 

122 1029253 Ngritja e pemishtes me arren 19 978 m2 me infrastrukture percjelles Lipjan Prishtina                                         86.52 

123 1075166
Ngritja e pemishtes me lajthi 1.80 ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizim
Podujevë Prishtina                                         86.44 

124 1074402 Ngritja e pemishtes me arrë Skenderaj Mitrovica                                         86.44 

125 1074426 Ngritja e pëmishtes me arra 1.75 /ha infrastrukturë dhe mekanizim Istog Pejë                                         86.40 

126 1073304 Ngritja e pemishtes me lajthi me sip. 1.5 ha Podujevë Prishtina                                         86.20 

127 1075123
Ngritja e pemishtes se kumbulles ne siperfaqe 1.35 ha me infrastrukture 

traktor me paisje percjellese
Prishtinë Prishtina                                         86.08 

128 1033635
Ngritje e pemishtes me lajthi me siperfaqe prej 1.35 ha me infrastruktur dhe 

mekanizim
Mitrovicë Mitrovica                                         86.08 

129 1062211
Ngritja e pemishtes me arra me infrastrukture percjellse  me siperfaqe  prej 

1.3 ha 
Suharekë Prizren                                         86.04 

130 1072914
Ngritja e pemishtes me kulturën e lejthis ne siperfaqe 1.1ha me infrastruktur 

komplete
Skenderaj Mitrovica                                         85.88 

131 1009009
Ngritja e pemishtes me pemë drufrutore , nfrastukture , energji e ripertritshme 

dhe mekanizim bujqësore
Istog Pejë                                         85.84 

132 1074206 Ngritja e pemishtës me arrë në sip.1.04 Istog Pejë                                         85.83 

133 1040374
Ngritja e pemishtes me arra 1 ha me infrastrukture komplete, investim dhe 

investimi ne paisjet efiqiente per prodhim te energjise
Lipjan Prishtina                                         85.80 

134 1002085
Ngritja e pemishtes me arra 1 ha me infrastrukture percjellese me 

mekanizem
Skenderaj Mitrovica                                         85.80 

135 1061242 Ngritja e plantacionit prej 1 hektaresh me molla Kamenicë Gjilan                                         85.80 

136 1061453 Ngritja e pemishtes me dardha dhe depo Drenas Prishtina                                         85.80 

137 1029426 Ngritja e pemishtes me molla dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         85.80 

138 1053819 Ngritja e pemishtes me lajthia dhe mekanizim Prishtinë Prishtina                                         85.80 

139 1075151 Ngritja e pemishtes me arra ne kukavicë Prishtinë Prishtina                                         85.80 

140 1003735 Renovimi i pemishtes me molla Deçan Gjakova                                         85.16 

141 1029226
Ngritja e sistemit kunder breshrit me siperfaqe prej 1.50 ha ne pemishten 

egzistuse prej 2.50 hame pem drufrutore
Mitrovicë Mitrovica                                         85.00 

142 1024666
Investim ne infrastukture te pemishtes aktuale , mekanizim bujqesor dhe 

energji solare
Istog Pejë                                         85.00 

143 1062459 Investim ne infrastrukture dhe  mekanizem Istog Pejë                                         85.00 

144 1074935 Infrastruktura ne pemishten me arre me siperfaqe 1.81ha Shtime Ferizaj                                         85.00 

145 1019361 Rivitalizimin e pemishtes me arra dhe mekanizim Istog Pejë                                         85.00 

146 1022448
Sistem kunder breshiret në pemishten aktuale, mekanizim bujqesor dhe 

energji solare
Istog Pejë                                         85.00 

147 1061168 Ngritja e pemishtes se re me siperfaqe 1.40 ha kumbull dhe 1 ha dardh Skenderaj Mitrovica                                         84.92 

148 1075211 Ngritja e pemishtës me arrë Pejë Pejë                                         84.60 

149 1023183 Ngritja e pemishtes me 1ha peme drufrutore molle Istog Pejë                                         83.80 

150 1072023 Ngritja e pemishtes me lajthi Podujevë Prishtina                                         81.36 

151 1037278 Ngritja e pemishtes me lajthi Prishtinë Prishtina                                         81.06 

152 1029585 Zgjerimi i plantacionit dhe mbeshtetja teknike Malishevë Prizren                                         80.90 

153 1049235 Ngritja e pemishtes se re- lajthia 1 ha Kamenicë Gjilan                                         80.80 

154 1038247
Ndertimi i dy dhomave te ftofjes ne depon egzistuese per ruajtjen e pemeve 

dhe perimeve pas vjeljes
Istog Pejë                                         78.00 

155 1029187 Sistemi kunder vbresherit energji efiqiente dhe rezervuar per uj Suharekë Prizren                                         78.00 

156 1015483 Investimi ne mekanizim dhe paisje te pemishtes me molla Istog Pejë                                         78.00 

157 1028337
Ngritje e pemishtes me lajthi dhe arre  me fidane nga be-ja me sip. 1.5 ha 

dhe mekanizim percjelles
Prishtinë Prishtina                                         76.20 

158 1062198 Investimi ne infrastrukturen e pemishtes dhe mekanizem Skenderaj Mitrovica                                         75.00 

159 1050753 Permiresimi i kushteve te punes te plantacionit me molle prej 2.52ha Malishevë Prizren                                         70.00 

160 1011447
Plotësimi i nevojave të pemishtes me arka të frutave dhe mekanizëm 

bujqësor 
Fushe Kosovë Prishtina                                         70.00 

161 1070887 Investimet ne infrastuktur percjellese ne pemishten me arre Novobërdë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

162 1040281 Investim ne kultivimin e arres dhe lajthis me mekanizem percjelles 3.10ha. Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

163 1072967 Ngritja e pemishtes me lajthija dhe arra Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

Shënim: Aplikantët nga Nr.50 deri në Nr. 160 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.



164 1062178 Ngritja e pemishtes me arra dhe lajthia Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

165 1073621
Ngritja e pemishtes me dardhë/fidane te importuar nga vendet be-sëne 

siperfaqe prej 5 ha me infrastrukturëpercjellëse
Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

166 1073437 Ngritja e pemishtes me molla,pjeshka,fton,vishnje,kumblla Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

167 1073520 Ngritja e pemishtes me moll,dardh dhe kumbell,arra Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

168 1070982 Pemishte me kulturën e arrës 1.3 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

169 107118
Investime ne infrastrukturen e  siperfaqeve egzistuese e arra ne siperfaqe 

prej 3.08
Viti Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

170 1062864 Pemishte me arrë Vushtrri Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

171 1061096
Investime ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve vishnje 

4.20ha
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

172 1071369
Invstimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore sektori i pemeve,lajthi 3.00 

ha
Deçan Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

173 1074436 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizem Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

174 1073373 Ngritja e pemishtes me arra Mitrovicë Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

175 1073037 Ngritja e pemishtes me molla,dardha,kumbulla,arra Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

176 1073624 Ngritja e pemishtes me 3.1 ha arra me infrastrukturë komplete Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

177 1061889 Pemishte me kulturën e arrës 1.3 ha me infrastrukturë përcjellëse Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

178 1030102
Vendosja e sistemit mbrojtes kunder bresherit ne sip.prej 1.80 ha dhe 

paisjeve tjera per kultivim te molles
Gjakovë Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

179 1071231 Ngritja e pemishtes me ftu dhe mekanizem, në siperfaqe prej 3.00 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

180 1074156 Ngritja e pemishtes 1.8 ha arre me infrastrukture komplete Mitrovicë Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

181 1073833
Ngritja e pemishteve te reja me arre- me siperfaqe prej 43.000m2 dhe depo 

per ruajte
Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

182 1024688
Ngritja e plantacionit 7 ha me infrastrukture percjellese (4ha molle dhe 3 ha 

dardhe
Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

183 1074381
Infra.përcjellse në pemishtën egzistuese,paisje për prodhim të enërgjisësë 

ripërtitshme dhe mekanizim për pemtari
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

184 1074493 Ngritja e pemishtes me arre, infrastruktur percjellese dhe mekanizem Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

185 1059568 Ngritja e pemishtes me lajthia dhe arra Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

186 1072922
Ngritja e plantacionit me arra me infrastrukture percjellese me siperfaqe prej 

3 hektar
Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

187 1073975 Ngritja e sip me arr prej 3.10 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



188 1042425 Ngritja e plantacionit me molle 2.18ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

189 1074803 Ngritja e plantacionit me siperfaqe 1.90 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

190 1074853 Ngritja e pemishtes me molle dhe kumbull ne siperfaqe prej 5ha Shtime Ferizaj

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

191 1073615
Ngritja e siperfaqes se re moderne me kulturen e ''kumbulles'' ne siperfaqe 

prej 2.0ha & investimi ne infrastrukture te pemishtes siperfaqe prej 1.0ha
Viti Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

192 1074104
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, lajthi 

6.00 ha
Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

193 1035604 Renovimi i pemishtes me molla dhe mekanizim Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

194 1000758 Pemishte me kumbull Graçanicë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

195 1074581
Ngritja e pemishtes me arre/fidane te importuara nga vendet be-se ne 

siperfaqe prej 5 ha me infrastrukture percjellese 
Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

196 1074384 Ngritja e pemishtes me arre dhe kumbulles ne sip.4 ha Deçan Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

197 1024692
Permirsimi i infrastruktures ne pemishtet drufrutore egzistuse 3.58 ha si dhe 

ngritjen e pemishtet te reja drufrutore 6.45 ha
Vushtrri Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

198 1073909
Mekanizim bujqesore, prodhimi i energjise nga burimet e ripertritshme dhe 

sigurim i ujit ne nivelin e pemishtes
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

199 1061233
Investimi ne makineri dhe paisje per rritjen e efikasitetit ne pemishten prej 3.1 

ha
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

200 1061090 Investimi ne asetet fizike ne ekomomi bujqesore Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

201 1074399 Ngritja e pemishtes me arra Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

202 1039478
Ngritja e plantacionit me molle me siperfaqe prej 2.ha, me infrastrukture, 

mekanize, sistemi i ujitjes dhe energji te ripertrishme
Viti Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

203 1073787
Diversifikimi i prodhimtarise se frutave permes ngritjes se pemishtes prej 

3.79 ha
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

204 1051187
Ngritja e pemishtes me arra ne siperfaqe 6 ha me infrastrukture komplete 

investim, dhe investimi ne paisjtet eficente per prodhimin e energjise
Drenas Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

205 1059344
Ngritja e pemishteve me arre dhe investime ne infrastrukture - me siperfaqe 

prej 4.06
Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

206 1073776
Diversifikimi i prodhimtaries se frutave permes ngritjes se pemishtes prej 

3.0577 ha
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

207 1036378 Arrat e marecit Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

208 1049158 Mekanizmi bujqesor per mirembajtjen e pemishtes me vishnje Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

209 1062823 Ngritja e pemishtes me arra Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

210 1074019 Ngritja e pemishtes me arra Drenas Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

211 1073313 Ngritja e pemishtes me lajthia Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



212 1075058

Investimi ne ngritjen e pemishtes me fton 0.41 ha dhe kumbulla 2.09 ha, 

gjithsejt ne siperfaqe prej 2.5 ha, investimi ne sistemin e ujitjes dhe paisje 

efiqiente

Graçanicë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

213 1074090
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore , sektori i pemeve ,arrë 

3.28 ha
Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

214 1059383 Pemishte me lajthi Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

215 1039186
Investimi ne makineri dhe ne pajisje per rritjen e efikasitetit ne pemishten prej 

5.62ha
Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

216 1075185
Ngritja e pemishtes me lajthi ne siperfaqe 1.50ha, me infrastrukture komplete 

dhe investimi ne paisjet efiqiente ne prodhim te energjise
Ferizaj Ferizaj

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

217 1072696 Ngritja e pemishtes me lajthi ne spi. 4ha Gjakovë Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

218 1008216
Investime ne kultivimin e arres me mekanizem percjelles - ne siperfaqe prej 

1.90 ha 
Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

219 1074141 Ngritja e pemishtes me arre, me siperfaqe 3.50 ha Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

220 1016986 Ngritja e plantacionit me lajthi me metoda bashkohore Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

221 1054371
Ngritja e pemishtes se re me kulturen e lajthise mer siperfaqe prej 1 ha me 

komplet infrastrukturen percjellese
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

222 1075167 Ngritja e pemishtes me qërshi,molla dhe kumbulla dhe mekanizum Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

223 1048976

Ngritja e pemishtes me arra dhe lajthia ne siperfaqe 3 hainvestimi ne 

mekanizim bujqesor modern me infrastrukture komplete dhe investimi ne 

paisjet efiqiente te energjise

Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

224 1071027
Permiresimi i infrastruktures ne pemishte, ngritja e siperfaqeve te reja me 

peme
Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

225 1074739
Investie ne  asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve , arre 

4.69ha
Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

226 1075089 Plantacioni i arres me siperfaqe prej 1.5ha Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

227 1074637
Ngritja e pemishtes me arra 3.10 ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

228 1073315
Ngritja e epemishtes se re per kumbull 3.5 ha me komplet infrastruktures 

percjellese dhe depo per ruajtje
Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

229 1063754 Mbështetja teknike e plantacionit Drenas Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

230 1024120
Ngritja e pemshtes 3.5ha (1.5ha arra dhe 2 ha lajdhia) me infrastrukture 

percjellese
Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

231 1050352 ,, zgjerimi i pemishtes me arra me siperfaqe prej 15 ha Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

232 1075133
Ngritja e pemishtes se arrës me infrastuktur ,hapja e puseve te ujit ,energji e 

ripertritshme dhe mekanizim bujqesore
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

233 1049238
Investimet ne infrstukture dhe mekanizem të pemishtes egzistuese me 

siperfaqe prej 1.85 ha
Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

234 1075173 Plantacioni i arrave kukleci - isniq Deçan Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

235 1075206 Ngritja e pemishtes me mollë me siperfaqe 1.10 Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



236 1075196
Ngritja e plantacionit me arre me infrastruktur komplete dhe mekanizem 

bujqesore
Gjakovë Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

237 1051313 Ngritja e pemishtës së re me paisje përcjellëse Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

238 1023624 Përmirësimi i infrastrukturës në pemishte Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

239 1038937 Investimet në asetet fizike në ekonomive Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

240 1075095 Pemishte me arra Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

241 1019737 Ngritja e pemishtes me arra 5 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

242 1074348
Ngritja e pemishtes se kumbulles me infrastruktur, pusi i ujit ,energji e 

ripertriteshme dhe mekanizem bujqesor
Deçan Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

243 1075055 Ngritja e pemishtes së re me kulturën e arrës në sipërfaqe prej 3.4 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

244 1075314 Ngritja e pemishtes per 2 ha lajthi dhe permiresimi i infrastruktures Ferizaj Ferizaj

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

245 1003062 Investimet ne ngritjen e pemishtes se arres ne sip.3.30 ha Junik Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

246 1039457 Ngritja e pemishtes me 2ha arra dhe modernizimi i pemishtes egzistuse Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

247 1073070
Ngritja e pemishtes së re me kulturen e kumbullës në siperfaq prej 2 ha me 

komplet infrastrukturen përcjellëse
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

248 1013654 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizum Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

249 1075228
Ngritja e siperfaqes se re me infrastrukture komplet dhe mekanizim ne 

kulturen e kumbulles ne siperfaqe prej 2.40 ha
Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

250 1000242
Masa 101. investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i 

pemeve lajthi 4.08 ha
Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

251 1051631 Kompletimi i plantacionit ne arre ne fshatin gmice komuna e kamenices Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

252 1051107 Permiresimi i lushteve te punes ne plantacionin ne siperfaqe prej 4.06 ha Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

253 1074440 Ngritja e pemishtes me molle ne siperfaqe 3.20 ha Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

254 1075268 Zhvillimi i plantacionit te arres Ferizaj Ferizaj

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

255 1070952

Rritja e kapaciteteve prodhuese dhe diversifikimi i pemishtes permes ngritjes 

se pemishtes se re/ modernizimi i pemishtes se vjeter sipas standarteve te 

be

Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

256 1075114
Ngritja e pemishtes me lajthia me infrastrukture percjellese me siperfaqe 1.3 

ha
Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

257 1075237
Ngritja e pemishtes me arra 8 ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Viti Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

258 1075283
Ngritja e pemishtes me arra 8ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Viti Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

259 1075263 Pemishte me arra Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



260 1075236 Pemishte me arre Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

261 1004000 Zhvillimi i pemtari- ritja dhe kultivimi i molleve Gjakovë Gjakova

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

262 1075300 Ngritja e pemishtës me arrë me infrastruktur përcjellse në sipërf. 1.10 ha Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

263 1060963 Ngritja e plantacionit me 35.02 ha arrë me infrastrukture dhe mekanizum Mitrovicë Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

264 1063193 Pemishte per arre Partesh Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

265 1070288 Arra gollaku Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

266 1075248 Ngritja e pemishtes me arra me siperfaqe prej 2.00 ha Mitrovicë Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

267 1039603
Ngritja e pemishtes 3ha me qershi me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

268 1039324 Ngritja e pemishtes me moll,kumbull dhe depo Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

269 1074953 Ngritja e pemishtes 1.1 ha  me arra Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

270 1001684 Ngritja e pemishtes me dardha Novobërdë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

271 1075260 Pemisht me arra Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

272 1075277 Ngritja e pemishtes me lajthi 1.85ha me infrastruktur percjellese Kamenicë Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

273 1075219 Ngritja e pemishtes me arre Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

274 1071102
Ngritja e pemishtes me arra 5 ha me infrastrukture percjellese dhe 

mekanizem
Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

275 1075229 Ngritja e pemishtes me dardha dhe depo Gjilan Gjilan

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

276 1035682
Investime në infrastruktur të pemishtës , mekanizem bujqësor dhe prodhim i 

energjisë
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

277 1010096 Investime ne asete fizike ne ekonomi bujqesore Vushtrri Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

278 1062783 Ringritja e pemishtës egzistuese me mollë 1.1 ha Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

279 1029352 Ngritja e pemishtes me lajthia dhe mekanizim Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

280 1074642 Ngritja e pemishtë re me kumbull në siperf1.75 Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

281 1075274
Ngritja e pemishtes me peme dru frutore molle me siperfaqe 6 ha me 

infrastrukture
Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

282 1036850 Plantacioni ekologjik  i arrave Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

283 1059578 Kompletimi i infrastruktures per pem pemishten e arrave me siperfaqe 1.5 ha Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



284 1075051 Ngritja e siperfaqes se re me kulturen e arres ne siperfaqe prej 3.11 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

285 1024660
Investime ne asetet fizike ne ekonomi bujqesore , sektori i pemeve , arre 1 

hektare
Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

286 1075082 Ngritja e pemishtes me dardhe dhe mekanizim Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

287 1013201
Ndertimi i nje aneks objekti për shumëzimin , vazimin dhe ekspozimin e 

produkteve fidanore të pemëve , luleve dhe drunjëve dekorativ
Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

288 1039790
Blerja e një paisje bujqesore multifunksionale me paisje përcjellëse dhe 

mekanizem i nevojshëm bujqësor
Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

289 1018011 Ngritja e pemishtës me kumbull dhe mekanizem Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

290 1075162 Ngritje e pemishtes me arre me sip. 2 ha dhe mekanizim percjelles Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

291 1075192 Ngritje e pemishtes me arre me sip 2 ha dhe mekaniziem percjelles Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

292 1060952
Ngritja e pemishtes me kulturen e arres dhe lajthise ne sip. 3 ha me 

infrastrukture komplete
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

293 1024416 Ngritja e pemishtes me kumbull Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

294 1071573 Ndertimi i kapaciteteve te permitaris -lejthi Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

295 1071837 Ngritja e   e sip me kumbull 1.84  dhe mekanizim Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

296 1038147 Ngritja e plantacionit me arre me siperfaqe 3.05 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

297 1062784 Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqesore Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

298 1070274 Ndertimi i depos dhe plantacionit per dardha per 3 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

299 1075240 Ngritja e plantacionit me lajthi Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

300 1070912 Ngritja e pemishtes me kulturen e mollës 3.90/ha me infrastruktureë Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

301 1020244 Sistemi i ujitjes per pemishten me molle Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

302 1075315 Permirsimi i inf. ne pemishten egzistues me arra Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

303 1003854
Zgjerimi i kapaciteteve te ruajtjes te molles dhe krijimi i kapaciteteve 

kalibruese
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

304 1075160 Ndertimi i depos për ruajtje te pemeve dhe shtimi i siperfaqes me lajdhi Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

305 1051570 Ngritja e siperf. me arrë nësiperfaqe prej 3.40 ha me infrastruktur përcjellse Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

306 1074894 Ngritja e pemishtes me qerrshi dhe mekanizim Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

307 1075279 Pemishte me arra Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



308 1075243 Ngritja e pemishtes me arra sistem intenziv ne siperfaqe 2 ha Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

309 1024654
Investime ne asete fizike ne ekonomi bujqesore, sektori i pemeve, arre 2 

hektare
Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

310 1075328 Fidane me lajthi Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

311 1026323 Mbeshtetja e plantacionit me molle 3.78 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

312 1075157
Ngritja e pemishtes se kumbullës me infrastukture , energji e ripertritshme 

dhe mekanizim bujqesore 
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

313 1074331 Ngritja e plantacionit të ri me arra Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

314 Mungon NIF-i
Masa 101. investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore , sektori i 

pemeve, lajthi 1.74 ha
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

315 Mungon NIF-i
Masa 101, investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i 

pemeve, lajthi 4.83 ha
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

316 1075183 Ngritja e pemishtes me kumbull Rahovec Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

317 1017765 Plantazhi me lajthi në sipërf. 8.5 ha Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

318 1051631 Ngritja e plantacionit te arres ne fshatin zajqec, komuna e kamenices Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

319 1053844 Plantacioni i arrës Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

320 1071172
Vendosja e sistemit pik pik rrethoja dhe energjija eficijente ne plantacionin 

egzistues te arrave
Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

321 1020560
Investime ne ngritjen e kapaciteteve ne pemishten egzistuese te arres me 

sip. 1.92
Fushe Kosovë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

322 1074857 Infrastrutura  ne pemishten me arre ne siperfaqe prej 3.90 ha dhe traktor Graçanicë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

323 1054268 Investim ne ngritjen e kapaciteteve te pemishtes me arra Fushe Kosovë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

324 1074267 Ngritja e pemishtes me arra ne sip.1.60 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

325 1075218 Ngritja e pemishtes me kulture te qershise ne siperfaqe 1 ha Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

326 1039219 Pemishte me arra Graçanicë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

327 Mungon NIF-i Podizanje plantaze lesnika k.o. prizreb musnikov Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

328 1075251 Ngritja e plantacionit me lajthi  prej 4.5 ha Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

329 1060851 Ngritja e pemishtes me arra ne sip prej 0.67 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

330 1074401
Investimet e mbjelljes se vishnjes me siperfaqe 2.90 ha me infrastruktur 

komplete
Prizren Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

331 1051148 Ngritja e pemishtes me kulturen e ftoit 2 ha dhe kumbull 1 ha Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.



332 1074038 Ngritja e plantacionit me arra me infrastrukture percjellese me sip. 9.9 ha Malishevë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

333 1040766
Ngritja e sistemit kunder breshretnë sip.1.12 ha në pemishten egzistuese prej 

3.50 ha me pemë drufrutore
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

334 1030538 Investim ne pemishte me lajthi 3 ha me mekanizum percjelles Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

335 1075241 Ngritja e pemishtes se re me kumbulla 2 ha dhe 1 ha me ftoj dhe mekanizem Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

336 1075263 Ngritja e pemishtes me arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

337 1036457 Kompletimi i pemishtes "shala" Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

338 1064322 Ngritja e pemishtes me arra Lipjan Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

339 1074311
Ngritja e pemishtës me kumbullnë sip. 1.10 ha me infrastruktur përcjellse dhe 

mekanizim
Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

340 1071647 Renovimi i pemishtes me molle dhe mekanizim Klinë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

341 1051030
Ngritja e 3.05 ha me pemishte me kumbulle dhe lajthi me infrastrukture, 

mekanizim adekuat dhe punesim
Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

342 1049016 Ngritja e pemishtes me fton, dardha dhe kumbulla Pejë Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

343 1061053
Investim ne pemishten egzistuese me arra, depo, energji solare dhe hapjen e 

pusave per ujitje
Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

344 Mungon NIF-i Ngritja e pemishtes me molla, arra dhe mekanizim Prishtinë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

345 1072099
Investimet ne asetet fizike te ekonomive bujqesore, sektori i pemeve, lajthi 

2,23 ha
Podujevë Prishtina 

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

346 1071968 Ngritja e pemishtes me arre dhe infrastrukture Skenderaj Mitrovica

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

347 1074253 Ngritja e pemishtes me molle, dardh, kumbull Istog Pejë

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

• 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 për Zbatimin e Programit te 

Vecanet" Zonat rurale me pak te zhvilluara, perkatesisht masa per infrastrukturen rurale 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.09/2018 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.

• 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 Zbatimin e Programit te Vecanet" Zonat rurale me 

pak te zhvilluara, perkatesisht masa per infrastrukturen rurale. 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.

SQARIME TË RËNDËSISHME: 

•  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. 

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 61 deri në Nr. 347  konsiderohen si aplikacione te refuzuara  për mos kalim te kritereve te pranueshmërisë sipas U/A 05/2018 për PZHR.     



•  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.


