
Nr.
Numri Identifikues i 

Fermerit (NIF)
Emri i Projektit Komuna Rajoni Vlerësimi

1 1012747 Rregullimi i kanalit stup-budisavc-krusheve Klinë Pejë 85

2 1025067 Ujitja e tokave bujqësore Malishevë Prizren 82

3 1051584 Betonim i kanallit te llugave Istog Pejë 75

4 1000500

Ndertimi i sistemit te ujitjes, ndertimi i akumulimeve te 

ujit, pompa per thithjen e ujit, kullim dhe hapje te puseve 

(siperfaqe e planifikuar per tu mbuluar me sistem te 

ujitjes )

Istog Pejë 68

5 1015593 Ndertim i sistemit te uitjes penda rezervar dhe pompa Istog Pejë 66

6 1029870
Ndetimi i sistemit modern ,ndertimi i rezervarit te ujit 

per thithjen e ujit hapje te pusave 
Prizren Prizren 65

7 1051016 Sistemi u uitjes se tokave bujqesore Malishevë Prizren 55

8 1048752

Sistemi hidro ekonomik i dizajnuar per ndertimin e 

pendes betonike me akumulim per nevojat e tokave 

bujqesore

Junik Gjakova 54

9 1043905 Projekti per ujitjen e tokave "hani i riskut" Istog Pejë 43

10 1037626 Sistemi i ujitjes se tokave bujqesore zhitia Gjilan Gjilan 43

11 1003365 Paisje bujqesore per vreshta Rahovec Prizren 25

12 1010755 Perforcimi i kanalit te ujitjes ne lagjen gacafer Junik Gjakova

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

13 1051433 Kanali i ujitjes në hulaj Deçan Gjakova

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

14 1051642 Penda per ujitje  Leshan Pejë Pejë

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

15 1042908
Instalimi i sistemit te ujitjes pike pike ne plantacionin e 

mjedrave
Prishtinë Prishtina 

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

16 1028175 Investime ne ngritjen e sistemit te ujitjes per pemishten Podujevë Prishtina 

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

17 1051780 Projekt propozim per mpbzhr Prishtinë Prishtina 

Mos plotësim i 

kritereve të 

pranueshmerisë

LISTA E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE PËR VITIN 2016

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 për ujitjen e tokave bujqësore 

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 12 deri në Nr. 17 nuk e kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ, për shkak të dokumentacionit të pakompletuar. Mos 

plotësimit të kritereve te pranueshmërisë sipas U/A 02/2016 për PZHR.

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 1 deri në Nr. 8 konsiderohen përfitues të mundshëm, bazuar në buxhetin e planifikuar për këtë nënmasë. ( Sektorë)

Shënim: Aplikantët nga Nr.9 deri në Nr. 11 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.

SQARIME TË RËNDËSISHME: 

• Lista e publikuar është preliminare dhe nuk është finale. 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.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e 

Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për 

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



• 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.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë.

•  Afati i ankesave, në pajtim me nenet 33  të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e 
Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016 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 10:00 
deri në 12:00 dhe nga ora 13:00 deri në ora 15:00.

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

• Në këtë fazë, 

Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, 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.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë, përparësi në përzgjedhje ka aplikanti që ka aplikuar me 

herët.


