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 THIRRJE PËR APLIKIM  

 
 

Për Pagesa Direkte - Akuakulturë 
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kete vit per here te pare do te mbeshtes 

sektorin e mbareshtimit te peshqve ne hurdha permes Pagesave Direkte.  

 

Kriteret që duhet t'i plotësojnë fermerët / aplikuesit që aplikojnë për Pagesa Direkte – 
Akuakulture: 

• Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 
• Te shesin se paku 2500 kg peshk brenda gjashte (6) muajve ne Republiken e Kosoves.  
• Llojet e pranueshme te peshkut per subvencionim jane: Trofta dhe Krapi 
• Te jete i licencuar nga MBPZHR per zhvillimin e aktiviteteve ne Akuakulture 
• Te kete lejen e shfrytezimit te ujerave te leshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapesinor (MMPH) 
• Te kete pelqimin mjedisore per ndertimin e hurdhes 

 
 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

• Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës  
• Kopjen e çertifikates se biznesit 
• Kopjen e çertifikates se numrit fiskal 
• Konfirmimin nga banka për xhirollogarinë bankare të aplikuesit; 
• Kopjen e licences te leshuar nga MBPZHR-ja 
• Deshmi-vertetim per obligimet e kryera ndaj Administrates Tatimore te Kosoves  
• Çerifikaten veterinare-shendetesore te leshuar nga Praktikat Veterinare te licencuara nga 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterines (AUV) 
• Deshmine per sasine dhe vendin e origjines se ushqimit per peshk 
• Deshmine nga Administrata Tatimore e Kosoves per sasine e shitur te peshkut; 



• Deshmi mbi pagesen e tatimit ne prone. 
 

 

Mënyra subvencionimit: 
 
Subvencionimi do të bëhet për kg te peshkut te shitur ne vlere prej 0.20 € 
Do te mbeshteten (subvencionohen) te gjithe fermat-pronaret e hurdhave te peshkut qe shesin se 
paku 2500 kg/peshk brenda gjashte muajve, ne Republiken e Kosoves. 
 
 
 
 

Periudha e aplikimit: 

 

Aplikimi behet ne zyrat komunale per bujqesi. 

Afati i aplikimit zgjate 30 dite kalendarike dhe fillon nga data 15.07.2016 dhe perfundon me 

datë 15.08.2016 

 

 

 

 

 


