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 THIRRJE PËR APLIKIM  
 

Pagesa Direkte – Blegtori  
Pagesa Direkte - Vreshtari  
Pagesa Direkte - Material fidanor 
  

Pagesat Direkte - Blegtori: 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural edhe këtë vit do të vazhdoj të mbështes 

sektorin e blegtorisë përmes pagesave direkte. Në kuadër të sektorit të blegtorisë do të 

mbështeten fermerët që mbarështojnë: lopë qumështore, buallica, dele dhe dhi, dosa, bletë, pula 

vojse, qumësht sipas cilësisë TM1 (tremujori i parë 2015) dhe therrjet e raportuara të gjedhit 

TM1 (tremujori i parë 2015). Niveli i mbështetjes do të jetë: 

 

Lopë qumështore...................................................................................... 70 € për krerë 
Buallica qumështore................................................................................ 70 € për krerë 
Dele dhe dhi qumështore....................................................................... 15 € për krerë 

Bletë ........................................................................................................... 10 € për koshere     

Dosa për riprodhim ................................................................................ 20 € për krerë 

Pula vojse, 2,000-10,000 pula...................................................................0.50 € për krerë 

                    Mbi 10,000 pula..................................................................... 0.40 € për krerë 

Qumësht sipas cilësisë............................................................................ Ekstra klasa 0.06 €/litër 

                                                                 Klasa e Parë 0.04 €/litër 

                                                                                                                       Klasa e dytë 0.02 €/litër 

Therjet e kafshëve ................................................................................... 30 € për krerë 

  

 

 

 



Kriteret që duhet t’i plotësojnë aplikuesit për Pagesa Direkte-Blegtori: 

 Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 

 Të kenë minimum 5 krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore ose gjithsej 5 
krerë lopë qumështore dhe buallica qumështore së bashku në prodhimtarinë aktive 
të qumështit; 

 Të kenë minimum 30 krerë dele në prodhimtarinë aktive të qumështit; 

 Të kenë minimum 20 krerë dhi në prodhimtarinë aktive të qumështit; 

 Të kenë minimum 30 shoqëri bletësh (koshere); 

 Të kenë minimum 2 krerë dosa për riprodhim; 

 Të kenë minimum 2,000 krerë pula vojse; 

 Mbështeten zogëzat nga 18 (tetëmbëdhjetë) javë dhe pulat vojse në të gjitha fazat e 
prodhimtarisë së vezëve; 

 Të dorëzojnë minimum 1,500 litra qumësht për çdo tre muaj; 

 Kafshët duhet të jenë të matrikuluara me matrikul të Republikës së Kosovës ose me 
matrikul të vendeve anëtare të BE-së; 

 Fermeri bletarë mund t’i ketë të vendosura shoqëritë e bletëve (kosheret) më së 
shumti në tri (3) bletishte; 

 Kosheret duhet të jenë të shënjuara me numër identifikues të pronës, sipas një 
rregullimi të brendshëm nga MBPZHR-ja (lidhur me këtë, fermerët do të njoftohen 
në momentin e aplikimit); 

 Të jenë të regjistruar në regjistrin e fermës; 

 Per Pagesa Direkte për therrjet e raportuara të gjedhit mund të aplikojnë therrtoret e 
licencuara nga AUV (kategoritë: A, B, C dhe D). 

 
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim për Pagesa Direkte-Blegtori: 

 Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës; 

 Kopjen e xhirollogarisë bankare personale, e vlefshme në ndonjërën nga bankat që 
operojnë në Republikën e Kosovës; 

 Regjistrin e kafshëve për: lopët qumështore, buallicat qumështore, delet dhe dhitë 
qumështore dhe dosat të lëshuar nga Sektori i Identifikimit dhe Regjistrimit të 
Kafshëve/AUV; 

 Kopjen e certifikatës për prodhimin organik të mjaltit. Certifikata duhet të jetë e lëshuar 
nga trupa certifikues (vetëm për fermerët e certifikuar për prodhimin organik të mjaltit); 

 Fermerët e certifikuar për prodhimin organik të mjaltit, kopjen e certifikatës duhet t'ia 
bashkëngjesin dokumentacionit jo më larg se 10 ditë nga data e certifikimit; 

 Dëshminë që është i regjistruar në regjistrin e fermës; 

 Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë; 

 Kopjen e dëshmisë për numrin dhe origjinën e pulave, fatura e furnizimit nga 
importuesi dhe prodhuesi; 

 Certifikata veterinare-shëndetësore e lëshuar nga Praktikat Veterinare të licencuara nga   
AUV-ja; 

 Dëshminë për sasinë e qumështit të dorëzuar në qumështore sipas cilësisë; 

 Dëshminë për pjesëmarrjen në projektin “Transparenca dhe neutraliteti i marrjes së    
mostrave të qumështit”; 



 Ta kenë kontratën për shitjen e qumështit me ndonjërën nga qumështoret e licencuara në 
Kosovë;  

 Të ofrojë dëshmi të lëshuar nga laboratori i AUV-së për cilësinë e qumështit të dorëzuar 
në qumështore, i pranueshëm është qumështi i kategorive: Ekstra, Klasi i Parë dhe i 
Klasi i Dytë; 

 Regjistrin e kafshëve të therrura, të lëshuar nga baza e të dhënave të sektorit të 
Identifikimit dhe Regjistrimit - AUV, të dëshmuar me pasaportën e kafshës së therrur; 

 Dëshminë/fletëpagesën, me të cilën vërtetohet se është realizuar pagesa nga thertorja 
tek fermeri, në vlerë prej 20 €/krer gjedhe të therur.  
 

 

Pagesat Direkte - Vreshtari: 
Fermerët që aplikojnë për Pagesa Direkte-Vreshta duhet të plotësojnë këto kritere: 

 Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;  

 Të kenë të mbjellë së paku 0.10/ ha (10 ari) më vresht; 

 Sipërfaqja e vreshtit e marrë me qira duhet të jetë e kontraktuar së paku për një vit; 

 Sipërfaqja e vreshtit e marrë me qira duhet të jetë minimum 0.10 ha (10 ari) e pandarë.  
 
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim për Pagesa Direkte - Vreshta: 

 Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës; 

 Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit; 

 Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit për personat juridik; 

 Dëshminë nga kadastra e vreshtarisë mbi sipërfaqen e vreshtit - certifikata e vreshtit (ky 
dokument merret në Departamentin e vreshtarisë dhe verërave në Rahovec);  

 Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur dhe 
e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;  

 Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.  
 

 

Mënyra e subvencionimit për Pagesa Direkte - Vreshta: 
Fermerët që kanë të mbjellë (kultivojnë) vresht nga 0.10 ha deri 100 ha do të subvencionohen në 
vlerë prej 1,000 €/ha; 

Fermerët që kanë të mbjellë (kultivojnë) vresht mbi 100 hektarë do të subvencionohen në vlerë 
prej 300 €/ha.  
 

 

Pagesat Direkte për prodhimin e materialit fidanor të pemëve drufrutore 
dhe hardhisë së rrushit të prodhuara mbi nënshartesa vegjetative  
Fermerët që aplikojnë për Pagesa Direkte - material fidanor duhet të plotësojnë këto kritere: 

  Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 

  Të posedojnë minimum 0.50 hektarë tokë bujqësore (në pronësi të tyre ose të marrë me 
qira);  

  Sipërfaqja e tokës bujqësore e marrë me qira, duhet të jetë e kontraktuar së paku për 2 (dy) 
vite; 



  Fermeri, gjatë vitit kalendarik 2015, duhet të prodhojë minimum 5,000 fidanë të pemëve 
drufrutore ose hardhisë së rrushit mbi nënshartesa vegjetative.  

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim për Pagesa Direkte - material fidanor: 

 Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës; 

 Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të subjektit; 

 Kopjen e certifikatës së biznesit dhe informatën mbi biznesin; 

 Kopjen e certifikatës së numrit fiskal; 

 Dëshminë – vërtetimin për obligimet e kryera ndaj ATK-së; 

 Kopjen e Licencës së MBPZHR-së për prodhimin e materialit fidanor të pemëve;  

 Kopjen e Licencës së MBPZHR-së për prodhimin e materialit fidanor të hardhisë së rrushit; 

 Kopjen e deklarimit të sasisë së prodhuar të fidanëve për vitin kalendarik 2015 të vërtetuar 
nga Inspektori Fitosanitar (ky dokument merret në DPBT-MBPZHR); 

 Kopjen e certifikatës fitosanitare mbi gjendjen shëndetësore të fidanëve të prodhuar (ky 
dokument sillet pas kryerjes së analizave të fidanëve për gjendjen shëndetësore); 

 Dëshminë – procesverbalin nga Inspektori Fitosanitar për posedimin e pemishtes amë të 
nënshartesave vegjetative;  

 Dëshminë – procesverbalin nga Inspektori Fitosanitar për posedimin e vreshtit amë të 
nënshartesave vegjetative;  

 Për nënshartesat vegjetative të pemëve drufrutore dhe hardhisë së rrushit të sjella nga 
importi, fermeri duhet t'i posedojë këto dokumentacione: certifikatën fitosanitare për 
gjendjen shëndetësore të nënshartesave vegjetative të lëshuar nga vendi-shteti prej të cilit 
janë importuar nënshartesat vegjetative dhe dokumentin unik doganor (DUD) që dëshmon 
se nënshartesat janë futur në Kosovë në mënyrë të rregullt përmes doganës; 

 Dëshminë nga kadastra mbi sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e 
kontratës që dëshmon disponueshmërinë e tokës bujqësore; 

 Kontratën për sipërfaqen e tokës bujqësore të marrë me qira e cila duhet të jetë e lidhur së 
paku për 2 (dy) vite dhe e nënshkruar në mes të dy palëve – qiradhënësit dhe qiramarrësit;  

 Dëshminë për pagesën e tatimit mbi pronë.  
 
Mënyra e subvencionimit për Pagesa Direkte - material fidanor: 

 Subvencionimi do të bëhet për fidanë; 

 Subvencionimi do të bëhet vetëm për fidanët njëvjeçar; 

 Përfitues do të jenë fermerët të cilët gjatë vitit 2015 prodhojnë mbi 5,000 fidanë të pemëve 
drufrutore ose hardhisë së rrushit mbi nënshartesa vegjetative; 

 Fermerët që prodhojnë minimum 5,000 deri 40,000 fidanë të pemëve drufrutore mbi 
nënshartesa vegjetative do të subvencionohen në vlerë prej 0.20 €/fidan; 

 Fermerët që prodhojnë mbi 40,000 fidanë të pemëve drufrutore mbi nënshartesa vegjetative 
do të subvencionohen në vlerë prej 0.15 €/fidan; 

 Fermerët që prodhojnë mbi 5,000 fidanë të hardhisë së rrushit do të subvencionohen në 
vlerë prej 0.10 €/fidan; 

 

Periudha e aplikimit: 

 



Aplikimi zgjatë 45 ditë kalendarike dhe fillon prej momentit të shpalljes publike (fillon me 

datë 22.04.2015 dhe përfundon me datë 05.06.2015).  

Aplikimi duhet të bëhet në zyrat e Drejtorive Komunale për Bujqësi. 

 

Sqarim: 

Dokumentacioni për aplikim duhet të dorëzohet në dy kopje brenda periudhës së aplikimit.  

Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar nuk do të pranohet për 

shqyrtim. 

Gjatë procedurës së inspektimit në fermë, në rast të gjetjes së shkeljeve do të aplikohen masa 

ndëshkimore, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ për pagesat direkte në lëmin e 

bujqësisë.  

Regjistrin e kafshëve fermerët mund ta marrin në stacionet e autorizuara nga AUV sipas tabelës 

në vijim: 

 

Nr. Emri dhe Mbiemri Komuna Subjekti veterinar Adresa  

1 Besjan Canhasi Deçan OV "Qerim Pepshi" Deçan 

2 Albert Hasanaj Gjakovë A.V. "Dardani" Gjakovë 

3 Sefedin Heta Drenas N.SH.A.V "VETERINA" Drenas 

4 Shqipton Selimi Gjilan NTSH "Fauna" Gjilan 

5 Dragan Paunoviq Partesh VS "KosVet" Partesh 

6 Rexhep Shala Dragash S.V. "R" Dragash 

7 Mentor Llullaku Istog A.V "M&G" Istog 

8 Isamedin Sopa Kaçanik A.V "Kujdesi" Kaqanik 

9 Josip Toplanaj Klinë A.V. "Sipi" Klinë 

10 Shefki Ajdini F.Kosovë NSH "Veterina" Prishtine 

11 Arben Sinani Kamenicë AV "Veterina" Kamenicë 

12 Lubisha Ristiq Ranilug AV "VetKos" Ranilug 

13 Avni Kadriu Mitrovicë A.V. "Veterinaria" Mitrovicë 

14 Qerim Sadiku Novobërdë AV "Berati" Llabjan 

15 Uran Rexhepi Obiliq NSH "Medical" Obiliq 

16 Sali Thaqi Rahovec AV "Joni" Rahovec 

17 Taulant Kastrati Pejë AV "Kosova Nor" Pejë 

18 Blerim Vershevci Podujevë AV "Beli" Podujeve 

19 Shefki Ajdini Prishtinë NSH "Veterina" Prishtinë 

20 Januz Duraj Prizren AV "J&R" Prizren 

21 Istref Gashi Skenderaj AV  " Fauna " Skenderaj 

22 Hyzri Ymeri Shtërpcë AV "Veterina Med" Shtërpcë 

23 Arsim Ademi Viti AV "Simental" Viti 

24 Safet Osmani Vushtrri SV "Veterina" Vushtrri 

26 Avni Robaj Malishevë S.V. "Enkeli - Med-Vet" Malishevë 

27 Florik Haxhikadrija Junik D.T.Sh. "As - Vet" Junik 



28 Arsim Himbeqa Mamushë A.V. "Praxis Veterina" Mamushë 

29 Bujar Ejupi Graqanicë A.V "Veterina" Lipjan 

30 Sadat Bajrami H.Elezit A.V "Medica" Hani i Elezit 

31 Arsim Ademi Kllokot A.V "Simental" Kllokot 

32 Kreshnik Rogova Suharekë A.V. " Theranda Vets " Suharekë 

33 Avdullah Thaqi Lipjan N.P.SH "VETFARM"  Lipjan 

 


