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A. HYRJE
I. Kushtet e përgjithshme
Të drejtë shfrytëzimi të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2018 kanë ekonomitë bujqësore të regjistruara në
regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore (në tekstin e mëtutjeshëm: RVEB) i cili udhëhiqet në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe
ekonomisë së ujërave (në tekstin e mëtutjeshëm Ministria).
Realizimi i masave për pagesat e drejtpërdrejta për sipërfaqe bëhet në bazë të kërkesave që duhet të përmbajnë të dhëna për sipërfaqen e parcelave
kadastrale të evidentuara në RVEB më së voni deri më 15 mars të vitit 2018. Sipërfaqja e lejuar maksimale e parcelave kadastrale për të cilat parashtrohet
kërkesa në mënyrë të plotësuar është kufizuar me sipërfaqen të evidentuar në sistemin për identifikim të parcelave të tokës (SIPT) me përdorim të
përcaktuar të tokës bujqësore të ekonomisë bujqësore me gjendje më 15 mars 2018. Gjatë kontrollimit të vendit përcaktimi i madhësisë së sipërfaqes të
kulturës së deklaruar i bëhet parcelës së tërësishme të evidentuar në SIPT dhe për të gjitha SIPT parcelat, të cilat si bazament tërësisht ose pjesërisht i kanë
parcelat kadastrale të evidentuara në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore dhe të cilat janë të theksuara në kërkesë.
Realizimi i masave të pagesave të drejtpërdrejta në aspektin e përcaktimit të gjendjes numerike të gjedheve, deleve, dhive dhe familjeve të bletëve bëhet
në bazë të të dhënave nga Regjistri për identifikim dhe regjistrim të kafshëve shtëpiake në ditën e parashtrimit të kërkesës.
Përcaktimi i gjendjes numerike të dosave bëhet në bazë të vërtetimeve të dhëna nga shoqëritë e regjistruara të veterinarëve.
Realizimi i pagesave plotësuese të drejtpërdrejta për kafshët shtëpiake nga rasat autoktone në aspekt të përcaktimit të gjendjes numerike të gjedhëve,
deleve, dhe dhive bëhen në bazë të të dhënave nga Libri i amzës së Organizatës së pranuar të ruajtësve, të përcaktuar nga Organizata e pranuar e ruajtësve,
ndërsa të vërtetuar nga kryesit e shërbimit publik për realizimin e masave dhe aktiviteteve nga Programi i Përbashkët Bazë për Ruajtjen e Gjedhëve
(PPBRGJ).
Shfrytëzuesi i mjeteve duhet të ketë të plotësuara edhe kushtet në vijim:
-

Kërkesën ta parashtrojë në afat të caktuar;

-

Të mundësojë kryerjen e kontrollit nga ana e kontrollorëve të Agjencisë të të gjitha sipërfaqeve bujqësore dhe të gjitha kafshëve
shtëpiake,

-

Të dorëzojë plotësim të dokumentacionit të kërkuar në afatin i cili është caktuar nga ana e Agjencisë,

-

Të përmbushë kërkesat e caktuara në Listën e kushteve të posaçme minimale për praktikë të mirë bujqësore dhe mbrojtje të mjedisit
jetësor,

-

Të respektojë obligimet të cilat dalin nga Urdhri për mbrojtje shëndetësore të kafshëve dhe Ligji për identifikimin dhe regjistrimin e
kafshëve.

Shfrytëzuesi i mjeteve duhet ti ketë të shlyera të gjitha obligimet financiare si në vijim kundrejt:
- Obligimet ndaj Agjencisë;
- Obligimet që dalin nga qiraja për shfrytëzim të tokës bujqësore të shtetit;
- Obligimet që dalin nga qiraja për shfrytëzimin e kullosave shtetërore;
- Obligimet që dalin nga kompensimi i ujit;
- Obligimet që dalin nga Koncesioni i peshqve për peshkim ekonomik dhe rekreativ;
- Obligimet që dalin nga koncesioni për dhënie të kafshës së egër në vendet e shfrytëzuara për gjueti;
- Obligimet që dalin nga marrëveshjet e lidhura për shfrytëzim të mjeteve nga fondet e kompensimit nga ndihma e jashtme për të cilat e
autorizuar është ministria dhe
- Obligime që dalin në bayë të taksave për të cilat perjegjës është Drejtoria për të hzra publike.
Shfrytëzimi dhe pagesa e mjeteve bëhet pasi të realizohet procedura e pagesës së obligimeve të papaguara dhe të parealizuara financiare të shfrytëzuesit
të mjeteve nga shuma e mbështetjes së lejuar financiare.
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II. Procedura për dorëzimin e kërkesës për pagesat direkte
1. Shqyrtimi para dorëzimit të kërkesës
Para dorëzimit të kërkesës bartësi i ekonomisë bujqësore duhet t'i kryejë kontrollet në vijim gjegjësisht azhurnimet në regjistrat përkatës:
- Kontroll të të dhënave personale të evidentuara në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore i cili udhëhiqet në njësitë rajonale të
Ministrisë
- Kontroll të të dhënave të evidentuara në Regjistrin për identifikim dhe regjistrim të kafshëve shtëpiake në shoqatën e veterinarisë me të
cilën blegtori ka lidh marrëveshje.
ME RËNDËSI!!!
Dorëzimi i kërkesave për masat për sipërfaqe kryhet në bazë të të dhënave në NJZHEB dhe
RVEB me gjendjen në 15 mars të vitit 2018. Për parcelat e regjistruara pas këtij afati nuk do të
paguhen pagesa direkte për vitin 2018.
Dorëzimi i kërkesave për gjedhe, dele dhe dhi bëhet në bazë të të dhënave në Regjistrin për
identifikim dhe regjistrim të kafshëve shtëpiake në ditën e dorëzimit të kërkesës.

2. Dorëzimi i Kërkesës për pagesat direkte
Kërkesa e vetme dorëzohet në mënyrë elektronike (e-kërkesa) nga ana e ekonomisë bujqësore. Që të dorëzohet kërkesë elektronike (ekërkesë) duhet të kryhen procedurat e mëposhtme:

1. Regjistrimi i kërkuesit në sistem nëpërmjet të ueb faqes së Agjencisë www.ipardpa.gov.mk duke zgjedhur pjesën "Pagesa direkte për
e-kërkesa". Regjistrimi bëhet duke hyrë me NRID për ekonomi bujqësore nga REVB, futjen e të dhënave NAPQ / NVT i ekonomisë
bujqësore, adresën e-mail dhe fjalëkalimin të cilën kërkuesit e formojnë sipas zgjedhjes së tyre gjatë regjistrimit.
2. Qasja në sistemin - pas regjistrimit të suksesshëm të e-mailit adresës së të paraqitur të ekonomisë bujqësore do tu dërgohet një link
me të cilën ekonomia bujqësore mund të qaset në sistemin me qëllim të krijimit dhe dorëzimit të kërkesës për pagesa të drejtpërdrejta.
ME RËNDËSI !!!
Pas qasjes së suksesshme në sistem, kërkuesit do ti jetë i disponueshëm udhëzimi elektronik me procedura të
përshkruara në detaje për krijimin dhe dorëzimin e kërkesës

3. Krijimi dhe dorëzimi i kërkesës elektronike (e-kërkesa) – gjatë dorëzimit të kërkesës elektronike (e-kërkesa) përdoren të dhënat për
parcelat bujqësore dhe kafshët (gjedhe, dele dhe dhi), që janë të maruna automatikisht nga regjistrat përkatës. Kërkuesi e regjistron
kulturën bujqësore për secilën parcelë veç e veç, duke krijuar një plan të prodhimit. Hapi tjetër është zgjedhja e masave dhe nën-masat
për të cilat kërkohet përkrahja financiare. Për masat për sipërfaqe kërkesa plotësohet me të dhëna për parcelat kadastrale të
regjistruar në RVEB me madhësinë maksimale të lejuar e cila është e regjistruar në SIZP dhe sipas të një të drejte të definuar të
pronësisë/përdorimit dhe sipas llojit të përdorimit të tokës bujqësore.
Për masat për gjedhe, dhen e dhi kërkesa plotësohet me të dhëna të numrit të markave(pullave) të veshit të shënuara në Regjistrin për
identifikim dhe regjistrim të kafshëve shtëpiake.
Numri i llogarisë së transaksionit të regjistrohen nga kërkuesit (e njëjta nuk tërhiqet me automatizëm) ku sistemi automatikisht kontrollon nëse
numri i llogarisë së transaksionit korrespondon me numrin amë/tatimor të kërkuesit. Nëse të dhënat nuk përputhen, sistemi do të lëshojë një
paralajmërim dhe një mundësi për të regjistruar një numër tjetër të llogarisë së transaksionit.

4

Pasi kërkesa elektronik (e-kërkesa) do të dorëzohet, e njëjta nga ana e kërkuesit duhet të nënshkruhet dhe të shtypet dhe të dorëzohet në
Agjencinë në adresën në vijim:
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
Rr. “Treta makedonska brigada” nr. 20
1000, Shkup.
ME RËNDËSI!!!
Për parashtrim të rregullt të kërkesës konsiderohet kërkesa e cila është përpiluar në mënyrë elektronike, e printuar, nënshkruar nga ana e
parashtruesit dhe e dorëzuar deri në Agjenci.
Për kërkesat e paparashtruara deri tek Agjencia nuk do të mbahet llogari.
Për masat për të cilat është përcaktuar nevoja e dorëzimit të dëshmive plotësuese, të njëjtat dorëzohen si shtojcë e kërkesës.

ME RËNDËSI !!!
Para nënshkrimit të kërkesës është e domosdoshme të lexohen të dhënat e futura. Tu kushtohet kujdes të gjitha të dhënave për parcelat bujqësore, numrin
e markave (pullave) të veshit për të gjitha kokat e kafshëve dhe masën /nën masën e zgjedhur.
Procesi i përpunimit realizohet vetëm për parcelat e evidentuara, numrat e markave (pullave) të veshit dhe masat/nën masat në kërkesë.
Për gabimet eventuale të të dhënave të futura përgjegjës është kërkuesi.
Kërkuesi është i obliguar ta ruajë tërë dokumentacionin për mbështetjen e shfrytëzuar financiare së paku pesë vjet.

4. Për ndihmë gjatë dorëzimit të kërkesës elektronike (e-kërkesë) - ekonomia bujqësore mund të drejtohet në njësinë rajonale të
ministrisë.
Paraqitja e kërkesave për qumësht të prodhuar dhe shitur, kërkesa për ndihmë në primet e sigurimit, kërkesa për shitjen e pemëve dhe
perimeve në kapacitetet përpunuese, kërkesa për prodhimin organik bëhet në mënyrë elektronike në në njësinë rajonale të ministrisë
ku është regjistruar ekonomia bujqësore.
Për nën-masës 1.2 Pagesat shtesë të drejtpërdrejta nga nën-masa 1.1. për sipërfaqen e tokës së punueshme bujqësore me madhësi nga
10 deri në 50 hektarë dhe nënmasën 1.19 Pagesa të drejtpërdrejta plotësuese nga nënmasat 1.5, 1.9, 1.12 për përkrahje për ndryshim
të llojit të prodhimit të kulturave të drithërave në kultura kopshtore, mbjellje pemishte dhe vreshtave, bëhet në mënyrë të shkruar ne
bazë të formulareve te përcaktuara, për nënmasën 2.15 Pagesa direkte për vezë bartëse të futura në kapacitet për prodhimin e vezëve dhe

nënmasa 9 pagesa direkte për ruajtjen e grurit nga prodhimi vendor nga rekolti i vitit 2018 kërkesat ddoryohen në formë të shkruar në Agencion.

3. Tërheqja, ndryshimi dhe plotësimi i kërkesës së dorëzuar
Kërkesa për pagesa direkte në përgjithësi apo pjesë pjesë mund të tërhiqet, ndryshohet apo të plotësohet më shkrim nga ana e dorëzuesit më
së voni në afat prej 30 ditë nga dorëzimi, përpos nëse bartësi i ekonomisë bujqësore është veç më i informuar për qëllimin e kryerjes së
kontrollit në vend, apo për ekzistimin e parregullsive në kërkesën.
Dërgesa me shkrim për tërheqje, ndryshim dhe/apo plotësim të kërkesës dorëzohet deri te Agjencia, ndërsa ndryshimet evidentohen në
mënyrë elektronike në njësinë rajonale ku është dorëzuar kërkesa.
ME RËNDËSI!!!
Krijimi dhe parashtrimi i plotësimit të kërkesës bëhet në të njëjtën mënyrë si krijimi dhe parashtrimi i kërkesës së parë
Dorëzimi me shkrim për tërheqje, ndryshim dhe/ose plotësim të kërkesës dorëzohet në Agjenci.

4. Gabimet më të shpeshta që i bëjnë kërkuesit
Nuk është plotësuar e dhënë për të gjitha masat për të cilat ka mundësi për të parashtruar kërkesë (më së shpeshti dështohet në zgjedhjen e masës për
pagesa shtesë).
Deklarimi i numrit të fidanëve që nuk është në pajtim me gjendjen e vetë vendit.
Deklarimi i kulturës bujqësore e cila nuk është në pajtim me gjendjen e vet vendit.
Deklarim i sipërfaqes me kulturë të caktuar bujqësore nën minimumin e caktuar të nevojshëm.
Mosrespektim i periudhës së ruajtjes së domosdoshme të: gjedhëve, deleve dhe dhive .
Deklarimi i numrit të kafshëve nën minimumin e caktuar të nevojshëm.
Mosdorëzim i lajmërimit deri te Agjencia për secilin ndryshim të bërë në numrin e kafshëve gjatë periudhës së ruajtjes së domosdoshme.
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Dorëzim i dokumenteve të plotësuara në mënyrë të parregullt për material të furnizuar të farës (dorëzohen mandat pagesa të paplotësuara, sasia për farë
të furnizuar nga misri nuk është shprehur në kilogram por me numër të paketimeve ose numër të thasëve).
Dorëzim të vërtetimeve për kafshë të prera dhe ruajtje të: dosave, strucëve, dhe kërmijve që nuk janë të plotësuara në mënyrë të rregullt dhe nuk
përmbajnë të dhënat e nevojshme që janë caktuar.
Shitja e pemëve dhe perimeve nuk është realizuar tek subjekti i regjistruar për blerje në pajtim me Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural .
Shitja e pemëve dhe perimeve nuk është realizuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në kapacitet përpunues ose përmes një subjekti të regjistruar për blerje,
shpeshherë paraqitet numër më i madh i ndërmjetësuesve.
Sasia e paraqitur e pemëve dhe perimeve nuk korrespondon me sipërfaqen e paraqitur për prodhim.
Dorëzim i të dhënave joqeveritare për numrin e llogarisë së transaksionit.
Dorëzim i kërkesës së nënshkruar në mënyrë të parregullt (kërkesa nuk është nënshkruar nga kërkuesi ose nuk është nënshkruar në të gjitha vendet e
parapara për nënshkrim) .
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5. Data të rëndësishme për vitin 2018
Afati

Aktivitete

Deri 15 mars

Azhurnimi i të dhënave në regjistra (NJZHEB, SIPB dhe Regjistri për
kafshë)
Dorëzimi i kërkesave unike (për të gjitha masat themelore dhe
plotësuese për sipërfaqe të tokës bujqësore dhe frymë të begatisë)
Dorëzimi i kërkesave për qumësht të prodhuar dhe shitur dhe pagesa
të drejtpërdrejta për bartëse të vezëve të futura në kapacitet për
prodhimin e vezëve në periudhë prej 1 tetor deri 31 dhjetor të vitit
2018
Periudha e ruajtjes së detyrueshme të kafshëve
Dorëzimi i kërkesave për ndihmë në premi për sigurime
Dorëzimi i kërkesave për ndihmë për mbrojtjen e tokave bujqësore
dhe ndihmë për kategori të veçanta bartës të ekonomisë bujqësore
Dorëzimi i kërkesave për qumësht të prodhuar dhe shitur dhe pagesa
të drejtpërdrejta për bartëse të vezëve për prodhim të vezëve në
periudhë prej 1 janar deri 30 prill të vitit 2018
Dorëzimi i kërkesave për ruajtjen e grurit nga prodhimi vendor nga
rekolti i vitit 2018
Dorëzimi i kërkesave për pemë dhe perime të shitura në kapacitete
përpunuese
Dorëzimi i kërkesave për prodhimtari organike (masa për përpunim,
tregti, kontroll profesionale dhe certifikim, analiza laboratorike)
Dorëzimi i kërkesave për qumësht të prodhuar dhe shitur dhe pagesa
të drejtpërdrejta për bartëse të vezëve për prodhim të vezëve në
periudhë prej 1 maj deri 30 shtator të vitit 2018

Deri 15 maj
Deri 16 maj

30 shtator
Deri 31 gusht
Deri 15 maj
Deri 15 qershor
Deri 15 shtator
Deri 25 dhjetor
Deri 25 dhjetor
Deri 5 nëntor
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III.Lartësia e përkrahjes
Masat për përkrahjen e të ardhurave nga ekonomitë bujqësore:
Tabela1. Lartësia e përkrahjes për pagesa direkte për prodhimin e bimëve

Numri Titulli i nën
i nën masave
masës
Pagesa
direkte sipas
sipërfaqes së
punueshme
bujqësore
për të gjitha
kulturat e
fushave
përveç
duhanit

Hapësira
minimale e
përcaktuar

Lartësia e përkrahjes

Dokumentet të cilat kërkuesi i parashtron si
shtojcë e kërkesës

0,3 ha për të
gjitha kulturat ne
përgjitsi,
0,15 ha për të
gjitha kulturat ne
përgjitsi përderisa
të
gjitha parcelat
gjinden
në lartësi
mbidetare më
të madhe se 700m
në përputhshmëri
me SIPT

- 6.000 den/ha ose 8.400den/ha për EFB me sipërfaqe nga 5 ha deri 50 Për kërkesë të parashtruar për sipërfaqen me afion duhet:
ha : grurë (me së paku 180kg/ha fara të përdorura), misër (me së paku
Fotokopje e marrëveshjes për kultivim të afionit.
15kg/ha farë të përdorur), elb (me së paku 160kg/ha farë të përdorur),
oriz (me së paku 170kg/ha farë të përdorur), tritikale (me së paku
Për kërkesë për sipërfaqe me përdorim të materialit të certifikuar
180kg/ha farë të përdorur), soja, luledielli, rrepë vajdhënëse, afion,
pambuk, graor, esparzeta, bizele për kafshët dhe jonxhë me përdorim të farës duhet:
Llogari fiskale me dokument shoqërues për identifikim
të domosdoshëm të materialit të certifikuar të farës në pajtim me
për përkatësinë e llogarisë fiskale (fletëpagesë,
sasinë e përdorur minimale të farës për hektar.
- 6.000 den/ha për: grurë, elb, misër, thekër, tërshërë, tritikale, helda,
fletëdërgesë, faturë e paguar në dorë) ose,
sirak, mel, lentë, kikirikë, soja, luledielli, rrepë vajdhënëse, rrepë për
Faturë me fletëdërgesë për material të furnizuar të farës
kafshë, afion, rrepë sheqeri, pambuk, graor, esparzeta, bizele për
duke përfshirë edhe dëshminë për pagesën e realizuar me
kafshë, naut (slnutok) dhe jonxhë pa përdorim të detyrueshëm të
faturë (certifikatë bankare.
materialit të certifikuar të farës.

Nga 10 deri 50 ha
gjithsej për
sipërfaqe të
mbjellura dhe
korrura me
material të
certifikuar të farës
për kulturat në
vijim:
elb, grurë, thekër,
tërshërë dhe
luledielli

5.760 den/ha për sipërfaqe të mbjellur me material të
Ekonomia familjare bujqësore:
certifikuar të farës nga elb, grurë, thekër, tërshërë dhe luledielli
Llogari fiskale me dokument shoqërues për identifikim

Prej 0,3 deri më 10 ha 100%
Prej 10 deri më 50 ha 60%
Prej 50 deri më 100 ha 30%
Mbi 100 ha 10%

Në rast kur materiali i certifikuar i farës është i prodhimit personal,
dorëzohet:
Vërtetim për farë përfundimtare të certifikuar dhe
Fletëdërgesë.

1.1

Pagesa
plotësuese
nga
Nën masa
1.1 për sipërfaqe
bujqësore të
punueshme
me madhësi
nga 5 deri 50
hektarë

Rendiment mesatr mbi:
4.000 kg/ha për grurë,
3.000 kg/ha për elb,
3.000 kg/ha për thekër,
3.000 kg/ha për tërshërë,
1.800 kg/ha për lulediell.

-

për përkatësinë e llogarisë fiskale (fletëpagesë,
fletëdërgesë, faturë e paguar në dorë).
Vërtetim për prodhimtarinë e dhënë në kapacitete
përpunuese për drithëra (Потврда за предадено
производство во преработувачки капацитет за жито
(elb, grurë, thekër, tërshërë dhe luledielli) të dhënë nga
përpunues i regjistruar.

Personi juridik:
- Fatura me një dërgese për farat e blera, duke përfshirë dëshmi
për pagesën e faturës nga (deklaratë bankare).
- Konfirmimi i prodhimit të arritur në kapacitetin e
përpunimit të grurit (elb, grurë, thekër, tërshërë dhe
luledielli) të lëshuara nga përpunuesit e regjistruar.
Në rast kur materiali i certifikuar i farës është e prodhimit të vet,
dorëzohet:
Vërtetim për farë përfundimtare të certifikuar dhe
Fletëdërgesë

1.2

1.3

Pagesa
plotësuese
të
drejtpërdrejt
a nga
Nën masa
1.1 për sipërfaqe
bujqësore të

- 1.000 den/ha ose 3.000den/ha për EFB me sipërfaqe nga 5 ha deri 50 Për kërkesë të parashtruar për sipërfaqen e mbjellur me material
ha për: elb, misër, thekër, tërshërë, tritikale, sirak, mel, lentë, soja,
të certifikuar të farës të misrit me aplikimin e sistemit për ujitje
rrepë vajdhënëse, rrepë për kafshë, graor, esparzeta, bizele për
është e nevojshme:
kafshë, lucerkë dhe misër me zbatimin e sistemit për ujitje
Ekonomia familjare bujqësore:
Llogari fiskale me dokument shoqërues për identifikim
për përkatësinë e llogarisë fiskale (fletëpagesë,
fletëdërgesë, faturë e paguar në dorë).
Vërtetim/marrëveshje nga ndërmarrja e autorizuar për
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punueshme
me ushqim
për kafshë

-

ekonomizim të ujërave se parcelat janë përfshirë me
sistem të ujitjes.
Vërtetim/dëshmi për pëlqimin nga Ministria e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor për gropim të pusit për
parcelën përkatëse .

Personi juridik:
Fatura me një dërgese për farat e blera, duke përfshirë
dëshmi për pagesën e faturës nga (deklaratë bankare).
Vërtetim nga ndërmarrja kompetente për ekonomizim të
ujërave se parcelat janë të përfshira me sistem të ujitjes.
Vërtetim/dëshmi për pëlqim nga Ministria e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor për gropim të pusit për
parcelën përkatëse.

1.4

1.5

1.6

Në rast kur materiali i farës është i prodhimit personal, dorëzohet:
Vërtetim për farë të certifikuar përfundimtare dhe
Fletëdërgesë
- 3.000 den/ha për mbjellje të sipërfaqes me material të certifikuar të Ekonomi familjare bujqësore:
farës të orizit, lulediellit dhe afionit.
Llogari fiskale me dokument shoqërues për identifikim
për përkatësinë e llogarisë fiskale (fletëpagesë,
- 6.000 den/ha për mbjellje të sipërfaqes me material të certifikuar të
fletëdërgesë, faturë e paguar në dorë).
farës të lulediellit me zbatimin e sistemit për ujitje
Vërtetim nga ndërmarrja kompetente për ekonomizim të
ujërave se parcelat janë të përfshira me sistem të ujitjes.
Vërtetim/dëshmi për pëlqim nga Ministria e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor për gropim të pusit për
parcelën përkatëse.

Pagesa
plotësuese
të
drejtpërdrejt
a nga nën
masa 1.1 për
sipërfaqe të
punueshme
bujqësore
me luledielli
dhe oriz

Personi juridik:
Fatura me një dërgese për farat e blera, duke përfshirë
dëshmi për pagesën e faturës nga (deklaratë bankare).
Vërtetim nga ndërmarrja kompetente për ekonomizim të
ujërave se parcelat janë të përfshira me sistem të ujitjes.
Vërtetim/dëshmi për pëlqim nga Ministria e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor për gropim të pusit për
parcelën përkatëse.

Pagesa të
drejtpërdrejt
a për
sipërfaqe të
punueshme
bujqësore
për
prodhimtari
kopshtarie
në vende të
hapura dhe
sera

0,2 ha për secilën
kulturë veç e veç,
0,1 ha për secilën
kulturë veç e veç
nëse të gjitha
parcelat gjenden në
lartësi mbidetare
më të madhe se
700m në pajtim me
SIPT

Pagesat
plotësuese
të
nënmasave
1.5 për
prodhim nën
kushte të
kontrolluara
të domateve,
specave,
kastravecave
dhe lule
prerë

Sasitë minimale: -99.000 den/ha
-për oranzheri të
cilat ngrohen:
Domate 40.000
kg/ha, Speca
20.000 kg/ha,
Krastaveca
80.000 kg/ ha
-për sera të cilat
ngrohen:
Domate 8.000
kg/ha,
Speca 4.000
kg/ha,
Krastaveca
16.000 kg/ ha

- 30.000 den/ha ose 36.000den/ha për EFB me sipërfaqe nga 0,7 ha
deri 5 ha për për secilën kultur veç e veç: domate, kastravecë, spec,
patate, Lule prerë, fasule, bishtaja, bizele, tranguj, lakër, kel, qepë ,
hudhër, lakër jeshile, presh, brokoli, spinaq, lulelakër, patëllxhan blu,
karrota, selino, panxhar, pastinak, asparagus,kungull i njomë rrepkë, të
mbjellura kultivuara shëruese,bimë aromatike dhe erëza dhe për
mirëmbajtjen e kulutrave shëruese shumë vjeçare, bimë aromatike
dhe erëza.

Në rast kur materiali i farës është i prodhimit personal, dorëzohet:
Vërtetim për farë të certifikuar përfundimtare dhe
Fletëdërgesë
Nuk dorëzohen dokumente.

- 6.000 den/ha ose 6.600den/ha për EFB me sipërfaqe nga 0,7 ha deri
5 ha për për secilën kultur veç e veç: për: shalqi, pjepër dhe trangull.
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Ekonomia familjare ekonomike:
Dëshmi për prodhimtari të shitur në tregun e vendit prej
01.01.2018 deri më 15.05.2018 (faturë me fletëdërgesë
dhe dëshmi për pagesën e realizuar me faturë (certifikatë
të bankës),nëse fatura paguhet në dorë dorëzohet llogari
fiskale dhe certifikatë bankare për pagesën e realizuar në
dorë nga tregu ditor).
Subjekti juridik:
Dëshmi për prodhimtari të shitur në tregun e vendit prej
më 01.01.2018 deri më 15.05.2018 (faturë me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën e realizuar me
faturë (certifikatë të bankës), nëse fatura është e paguar
në dorë dorëzohet llogari fiskale dhe certifikatë e bankës
për pagesë të realizuar në dorë nga tregu ditor) ose
Deklaracion eksportues të doganave për eksportin e realizuar prej

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Pagesat
plotësuese
të nën
masave 1.5
për kultura
të
kopshtarisë
të shitura në
kapacitete
përpunuese
Pagesa
plotësuese
direkt për
sipërfaqe
punuese
bujqësore
për prodhim
të fidanëve
dekorues që
rriten
shpejtë
Pagesat
direkte sipas
sipërfaqes
për
mirëmbajtje
n e fidanëve
ekzistuese të
pemëve

Pagesa
direkte
plotësuese
nga nënmasa 1.9 për
pemëtari të
dorëzuara në
kapacitetet
përpunuese
Pagesa
plotësuese
direkt për
rekonstruim
te
sipërfaqeve
me fidane
për
ndrishimin e
struktures së
variateteve
Pagesat
direkte për
sipërfaqes
punuese

01.01.2018 deri më 15.05.2018 (faturë me fletëdërgesë dhe dëshmi
për pagesën e realizuar me faturë (certifikatë e bankës)).

0.2 ha për \do
lloj të pemëve
posaçërisht, 0.1
ha për çdo lloj të
pemëve
posaçërisht,
përderisa të
gjitha parcelat
gjinden në
lartësi
mbidetare më të
madhe se 700m
në
përputhshmëri
me SIPT

- 3 den/kg

- Vërtetim për sasi të dhënë në industrinë përpunuese për perime

-6.000 den/ha

Nuk dorëzohen dokumente.

të dhënë nga përpunuesi i regjistruar.

- 99.000 den/ha për dredhëza, në kushte të kontrolluara, Nuk dorëzohen dokumente.
- 33.000 den/ha ose 39.600den/ha për EFB me sipërfaqe nga 1
ha deri 5 ha për për secilin lloj veç e veç për: dardhë, vishnje,
kajsi, pjeshkë, mollë, kajsi, qershi, kumbull, boronicë,
manaferrë, boronicë, dredhëz në ambient të hapur
25.000 den/ha ose 30.000den/ha për EFB me sipërfaqe nga 1
ha deri 5 ha për për secilin lloj veç e veç për:, aktinidija, ftua,
mushmollë, ulli, shegë, mollë japoni, fiq, aronija, rrush
frengu, goxhi beri, bajame, lajthi, trëndafil i egër
- 15.000 den/ha ose 18.000den/ha për EFB me sipërfaqe nga 1 ha
deri 5 ha për për secilin lloj veç e veç: për: arra, dhe gështenja të
buta
Prej 0.2 deri 5ha 100%
Prej 5 deri 30ha 60%
Prej 30 deri 50ha 30%
- Mbi 50ha 10%
- 3 den/kg

- Vërtetim për sasi të dorëzuar në industri përpunuese
për pemë.

-9.900 den/ha për rekonstruimin e variateteve të: mollës, - Deklaratë nga aplikanti për rekonstuimin e fidaneve për
dardhës, kumbullës, pjeshkës, vishnjës, kajsisë dhe
ndrrimin e variateteve në mënyrë të rimbjelljes.
qershisë.
-7.500 den/ha për rekonstruimin e variateteve të: Ftoit, - Dëshmi per blerjen e fidaneve.
mushmullës, ulli, shegës, mollë japoni, fiqit, bajamet dhe
lajthisë.
-4.500 den/ha për rekonstruimin e variateteve të: arra
dhe gështenja të buta

Numri i duhur
minimal i
fidaneve është
1.389 fidan/ha

-40.000 den/ha ose 48.000 den/ha per
EFB me siperfqe prej 1 ha deri në 10
ha.
Prej 0.2 deri 5 ha 100%
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Nuk dorëzohen dokumente.

bujqësore
për
mirëmbajtje
n e hardhive
ekzistuese

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17.

1.18.

Pagesa
plotësuese
direkt për
rekonstruim
te
sipërfaqeve
me hardhisë
për ndrrimin
e strukturës
se
variateteve
Pagesat
direkte për
prodhimin
dhe shitjen e
duhanit të
papërpunuar
nga
rendimenti i
vitit 2017
Pagesat
direkte për
prodhimin e
materialit
vendas farë
të drithit të
certifikuar
nga
gjenerata e
parë dhe e
dytë për
kulturat
drithërore ,
industriale
kultura
kopshtare
dhe patate
Pagesat
direkte për
prodhim
vendas të
pipave të
rrushit dhe
fidanëve
frutore për
mbjellje
Pagesa
direkte për
prodhim të
materialeve
për mbjellje
për
prodhime
kopshtare
Pagesa
direkte për

0.2 ha
Prej 5 deri 30 ha 60%
për 0.1 ha
Prej 30 deri 50 ha30%
përderisa të
Mbi 50 ha 10%
gjitha parcelat
gjinden në
lartësi
mbidetare më të
madhe se 700m
në
përputhshmëri
me SIPT
-12.000 den/ha për rekontruim të
hardhisë

- Deklaratë nga aplikanti për rekonstuimin e hardhisë për
ndrrimin e variateteve në mënyrë të rimbjelljes.
- Dëshmi per blerjen e hardhive të
rrushit.
- Vërtetim nga katastra e hardhive
për ndrimin e variatetit së hardhis me
rimbjellje.

Sasia minimale e
certifikuar e
pranuar për
kulturat
drithërore është
2.5 ton për ha të
sipërfaqes së
paraqitur

- 80 den/kg klasa e 1;
- 70 den/kg klasa e 2;
- 60 den/kg klasa e 1,2, 3 dhe e 4 nga llojet orientale
shtesë të duhanit:prilep, jaka, xhebel dhe basmak;
-

Nuk dorëzohen dokumente.

- 60.000 den/ha për duhan,
- 20.000 den/ha për gjeneraten e parë (C1) për kulturat
e tjera
- 5.000 den/ha për gjeneratën e dytë (C2) për kulturat e
tjera

Certifikatë për sasitë e prodhuara të
materialit të farës.
Dokument financiar për pagesë të realizuar
të materialit të certifikuar nga gjenerata

e parë dhe e dytë për kulturat
drithërore , industriale kultura
kopshtare dhe patate në vitin 2018

(faturë me fletëdërgesë dhe dëshmi për
pagesën e realizuar përmes faturës
(certifikata bankare)).

30 den/pip të vreshtave dhe fidan frutash nga kategorija
CAC (STANDARD) materijal mbjellës.
35 den/pip të vreshtave dhe fidan frutash nga kategorija
me e lartë

6 den/bimë,

-

Certifikatë për sasi të prodhuara të materialit të mbjellur.

- Dokument financiar për pagesë të realizuar të spirales së
certifikuar të vendit të prodhuar të vreshtave dhe materialit
mbjellës të pemëve më së voni deri më 31 mars 2019 (faturë me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën e realizuar përmes faturës
(certifikata bankare)).

-

Certifikatë për sasitë e prodhuara të materialit të farës.

- Dokument financiar për shitje të realizuar të
materialit prodhues të certifikuar të fidanëve për
prodhime kopshtore në vitin 2018 (fatura me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën e realizuar
me faturë (certifikatë bankare)).

- 20 den/kg për materiale para elementare për farë,
- 10 den/kg për materiale elementare për farë
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-

Certifikatë për sasitë e prodhuara të materialit të farës.

1.19.

prodhim të
materialeve
para
elementare
dhe
elementare
për farë të
kulturave
drithërore
Pagesa
plotësuese
direkte nga
nën masa
1.5., 1.9.,
dhe 1.12. për
përkrahje të
ndryshimit të
llojit të
prodhimit të
kulturave
drithërore
në kultura
kopshtare,
mbjellje
pemë dhe
hardhi për
sipërfaqe
bujqësore
më të vogla
se 5 hektar
për EFB.

- Dokument financiar për shitje të realizuar të materialit prodhues
para bazë dhe bazik të farës për kulturat drithore në vitin 2018
(fatura me fletëpagesë dhe dëshmi për pagesën e realizuar me
faturë (certifikatë bankare)).

- 30% nga përkrahja e siguruar nga nën masa 1.5., 1.9.
dhe 1.11.
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- Nuk dorëzohen dokumente.

Tabela 2. Lartësia e përkrahjes për pagesa direkte për prodhimtari blektorale

Numri
i
nënm
asës

Titulli i nënmasave

Numri minimal për kokë
kafshe

2.1

Pagesat direkte për koka të
shënuara kafshësh

2.2

Pagesa direkte shtesë nga
30 kokë,
nën-masa 2.1 për kope
themelore për prodhim të
mishit të lopës
Pagesat direkte për qumësht
të prodhuar dhe shitur të
lopës, dhenve dhe dhisë

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Dokumentet të cilat
kërkuesi i parashtron si
shtojcë e kërkesës

-

2.800 den /kokë ose
Nuk dorëzohen dokumente.
3.100 den/kokë për EFB
nga 5 deri në 20 kokë.
Prej 1 deri 100 koke 100%
Prej 101 deri 150 koke 70%
Prej151 deri 300 koke 40%
Mbi 300 koke 20%
1500 den për kokë femër ne
Nuk dorëzohen dokumente.
moshe prej 12 deri ne 24 muaj
më 30.09.2018
3.5 den/litër për qumsht të lopës Ekonomia bujqësore familjare:
4 den/litër për qumsht të
Shënim blerës për sasi të
dhenve dhe dhisë
dhënë të qumështit të
lopës/dhisë/deles në
kapacitet të regjistruar
përpunues të regjistruara
në Regjistrin e objekteve
të lejuara për prodhimin e
ushqimit me prejardhje
nga kafshët.
Subjekti juridik:
Faturë me shënim blerës për
qumësht të dhënë të
lopës/dhisë/deles në kapacitet të
regjistruar përpunues të regjistruar
në Regjistrin e objekteve të lejuara
për prodhimin e ushqimit me
prejardhje nga kafshët.

Pagesat direkte për kok
gjedhe të ruajtura dhe
therura në kapacitetin
therës të regjistruar
Pagesat direkte nga nën
masa 2.5 për kok gjedhe të
ruajtura dhe therura në
kapacitetin therës të
regjistruar për prodhim të
mishit
Pagesa direkte për viç të
marrë përmes V/O

Pagesat direkte për kokat e
shënuara të dhenve nga të
gjitha kategoritë

Lartësia e përkrahjes

1.500 den per kokë

Vërtetim për frymë të prera të
gjedhëve.

4.000 den/ viç në moshë prej 8 Vërtetim për frymë të prera të
deri 18 muaj nga racat:simental, gjedhëve.
oberintal, montafon, hereford,
shkrole, busha dhe melz

1.200 den/viç i marrë në
periudhën prej muajit maj 2017
deri në muajin prill 2018
2.500 den/viç femer i fituar ne
bazë te farës së paperacaktuar
(sex semen) në periudh nga maj
2017 deri ne prill te vitit 2018.

Ekonomia familjare bujqësore:
- Vërtetim për V/O të
realizuar të gjedhëve.

Subjekti juridik:
- Vërtetim për V/O të
realizuar të gjedhëve.
Në rast kur subjekti juridik vetë
realizon V/O dorëzohet
dokument financiar për farën e
furnizuar.
30 kokë
1.000 den/ kokë ose 1.100 den/
- Nuk dorëzohen
15 kokë nëse të gjitha fermat janë kokë për EFB nga 101 deri 500
dokumente.
të regjistruara në vendbanime me kokë.
lartësi mbidetare prej 700m ose
me numër të banorëve më të
vogël se 100
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2.8

Pagesat direkte plotësuese
nga nën masa 2.8 për qengj
të mbajtur femër

700 den/ kokë femër ne moshë
prej 6 deri 18 muaj më
30.09.2018.

2.9

Pagesat direkte për kokë të
dhive të shënuara

2.10

Pagesat direkte shtesë nga
nën masa 2.9 për edh të
mbajtur femër

1.000 den/ kokë ose 1.100 den/ Nuk dorëzohen dokumente.
10 kokë
5 kokë nëse te gjitha fermat kokë për EFB nga 101 deri 500
kokë.
janë te regjistruara nëpër
vendbanime ku lartësia
mbidetare është mbi 700m
ose ku numri i banorëve është
më pak se 100
700 den/kokë të edhit
Nuk dorëzohen dokumente.
femër të moshës prej 6
deri në 18 muaj më datë
30.09.2018

2.11

Pagesat direkte për kokë
femërore pjellore – dosa

2.12

Pagesat direkte plotësuese
nga nën masa 2.11 për kokë
të regjistruar- dosa

2.13

Pagesat direkte për kafshët 5 kokë
e ruajtura dhe të prera në
2 kokë nëse të gjitha kopetë janë të
kapacitete të regjistruara të regjistruara në vendbanime me lartësi
therrtoreve
mbidetare më të madhe se 700m ose

2 kokë

me numër të banorëve më të vogël se
100

Nuk dorëzohen dokumente.

Vërtetim për gjendjen e
1000 den/kokë ose 1.100
numrit të dosave të dhënë
den/kokë për EFB nga 6
nga stacioni i regjistruar i
deri 50 kokë
veterinarisë.
Nuk dorëzohen dokumente.
-20% për koëë të
regjistruar nga pagesa e
paraparë ne nënmasen
2.11
Vërtetim për derrkucë të
1000 den/kokë me masë
prerë.
nga 90 deri 120 kg
2000 den/kokë me masë
minimale prej 121 kg

Prej 5 deri në 5.000 kokë
100%
Prej 5001 deri në 15.000
kokë 80%
Mbi 15.000 kokë 40%
2.14

2.15.

Pagesat direkte për ruajtje
dhe prerje të zogjve në
kapacitetet e regjistruara të
thertoreve
Pagesa të direkte për vezë
bartëse të futura në
kapacitet për prodhimin e
vezëve

33 den/zog

- 100 den/vezë bartëse e blerë dhe
e futur në fermën e pulave vezë
bartëse për prodhimin e vezëve në
periudhën prej tetor 2017 deri në
shtator 2018, gjegjësisht për
vebartëse të futura që ruhen nga
zogjtë njëditor të vetë shoqërisë.

-
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-

Vërtetim për kafshë të
prera

- Dokument financiar për pula të
furnizuara për prodhimin e vezëve
(fatura me fletëdërgesë dhe dëshmi
për pagesë të realizuar me faturë
(certifikatë bankare nga pagesa e
rregullt, deklaratë për kompensim
me certifikatë bankare nga
kompensimi i skaduar, marrëveshje
për pagesë të anuluar)).
- Dëshmi për vend të regjistruar për
ruajtjen e pulave bartëse për
prodhimin e vezëve.
- Kopje të procesverbalit nga
veterinar i autorizuar për pula të
futura bartëse për prodhimin e
vezëve në periudhë prej muajit tetor
2017 deri në muajin shtator të vitit
2018, gjegjësisht të pulave të futura
të cilat kultivohen nga pula njëditore
të vet ekonomizimit.
- Dokument të futur hyrës të dhënë
nga veterinar zyrtar të vendkalimit
kufitar dhe certifikatë shëndetësore
veterinare të dhënë nga shërbimet
kompetente të vendit me prejardhje
gjatë importimit të pulave bartëse.
- Dokument për lëvizjen e kafshëve
të dhënë nga ana e shoqërisë së
autorizuar veterinare për pulat
bartëse të shitura në territorin e

2.16

2.17

Pagesat direkte për pula të
amortizuara të prera në
kapacitetet e regjistruara të
thertoreve
Pagesat direkte për pula të
prodhuara njëditore dhe për
zogj femra të prodhuara
njëditore nga hibride vezë
bartëse

25 den/ pulë

- 3 den/zog për nevojat
personale
- 5 den/zog i shitur

Republikës së Maqedonisë, si dhe për
pulat bartëse të kultivuara nga pulat
njëditore të vet ekonomizimit gjatë
transferimit të tyre prej objektit për
ruajte në kotece në objekt për ruajtje
të pulave bartëse.
- Vërtetim për kafshë të prera

Ekonomia familjare bujqësore:

-

Dokument financiar për zonjë
bojler njëditor (faturë me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën
e realizuar me faturë (certifikatë të
bankës), nëse fatura është e paguar
në dorë dorëzohet llogari fiskale dhe
certifikatë bankare për pagesën e
realizuar në dorë nga tregu ditor ose
faturë me deklaracion eksportues
doganor për eksport të realizuar me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën
e realizuar me faturë (certifikatë e
bankës)).
- Kopje të procesverbalit të
veterinarit zyrtar për zogj të
prodhuar brojler njëditor.

2.18

Pagesat direkte për familje
te regjistruara bletësh

2.19

Pagesa plotësuese direkte
nga nën masa 2.18 të kësaj
rregullore për familjet e
bletëve të përfshira në
përzgjedhjen për prodhim të
matricave të bletëve

2.20

35 familje bletësh
15 familje bletësh nëse të
gjitha vendet ku ruhen bletët
janë në vendbanime ku
lartësia mbidetare është mbi
700m ose ku ka më pak se
100
banorë

- 600 den/për familje të
regjistruar bletësh ose 800
den/ për familje të
regjistruar bletësh për EFB
nga 50 deri 100 familje
bletësh
-

- 1000 den/familje të

bletëve të përfshirë në
përzgjedhjen për prodhim të
matricave të bletëve

Subjekti juridik:
- Dokument financiar për pula të
shitur njëditor brojer (faturë me
fletëdërgesë dhe dëshmi për pagesën
e realizuar me faturë (certifikatë
bankare) ose deklaracion eksportues
doganor për eksport të realizuar
(faturë me fletëdërgesë dhe dëshmi
për pagesë të realizuar me faturë
(garanci bankare)).
- Kopje të procesverbalit të
veterinarit zyrtar për zogj të
prodhuar brojler njëditor.
- Nuk dorëzohen dokumente.

- Vendim për regjistrim në regjistrin
për vende ë lejuara për ruajtje të
amzave.
- Vërtetim për numrin e familjeve të
bletëve nën kontroll të dhënë nga
realizuesi i shërbimeve publike të
masave dhe aktiviteteve nga PTHRB
(FSHBU)

-

Pagesa plotësuese direkte
për rritjen e numrit te
kafshëve, pulave, bletave
nga numri për të cilën është
bërë pagesa nga viti i kaluar
kalendarik për nënmasat
2.1, 2.7, 2.9, 2.11, 2.15 dhe
2.18

30% nga përkrahja e siguruar Nuk dorëzohen dokumente.
nga nën masa kyesore2.1,
2.7, 2.9, 2.11, 2.15 dhe 2.15
dhe i referohet numrit në
rritje
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Masa për mbështetje plotësuese të zhvillimit të bujqësisë (mbështetja shtetërore në bujqësi)
Tabela 3. Shuma e mbështetjes për mbështetje shtetërore në bujqësi
Sipërfaqja maksimale e
Numri i
Emri i masës
përcaktuar
masës
3

Ndihmë për premi
për sigurime

4

5

Shuma maksimale e mbështetjes
prej 150.000 denarë për ekonomi
bujqësore

Shuma e mbështetjes

Dokumentet të cilat kërkuesi i
parashtron si shtojcë e kërkesës

- 60% nga vlera e premisë për sigurim

- Polica për sigurim prej 1 gushti 2017 deri 31 qershor
2018.

Ndihmë për mbrojte
të tokës bujqësore

- 70% e shpenzimeve për analizë pa TVSH, por jo më
shumë se 9.000 den/shfrytëzues

Ndihmë për kategori
të veçanta bartës të
ekonomive
bujqësore

- Raport prej analizës së kryer agrokimike
- Dokument financiar për kryerjen e analizës
agrokimike
- Dëshmi për pagesën e realizuar

- 5% për subjektin juridik të regjistruar në - Nuk dorëzohen dokumente
RVEB si ekonomi bujqësore që është e
themeluar nga bartësi ose anëtari i
ekonomisë bujqësore familjare me
pronën e tërësishme bujqësore të
ekonomisë bujqësore familjare përveç
objekteve për banim ose qëndrim të
prodhuesve bujqësor dhe ndahet më së
shumti për periudhë prej pesë vjet nga
regjistrimi i ndryshimit në RVEB,
- 10% për kategoritë e bujqve të rinj bartës
i ekonomisë bujqësore familjare dhe
ndahet më së shumti për periudhë prej
pesë vjet nga regjistrimi i ndryshimit në
RVEB,
- 20% bartësit të ekonomisë bujqësore
familjare që është realizues i regjistruar
i veprimtarisë bujqësore në pajtim me
Ligjin për kryerje të veprimtarisë
bujqësore ose është i regjistruar si bujk
individual në pajtim me Ligjin për
sigurim pensional dhe invalidor.
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Msat për zhvillim rural
Tabela 4. Shuma e mbështetjes për veprimtari bujqësore në rajone me mundësi të kufizuara për prodhimin dhe për prodhimtarinë organike
Numri i
nën
masës
211

214-1

214-2

Titulli i nën masave

Numri i nën masave Lartësia e përkrahjes
për të cilat vijon
përkrahje plotësuese
1.1., 1.1А, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
15% e pagesave të
1.7., 1.9., 1.10., 1.12., 2.1.,,
përcaktuara direkte për
2.4., 2.6., 2.7., 2.9., 2.11.,
sipërfaqe, kokë të bagëtisë
2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17.,
ose njësi prodhimi
2.18.

Ndihma për kryerjen e
veprimtarisë bujqësore në rajone
me mundësi të kufizuara për
veprimtari bujqësore (RMK)
Pagesa direkte për kokë kafshe
nga raca autoktone Busha

5 kokë e regjistruar
lope nga raca Busha

Pagesat direkte për kokë të
dhenve nga rasa autoktone
Pramenka (të Ovçepoles, Malit
Sharr dhe Karakaçanit)

50 kokë të
regjistruara të
dhenve të rasës
Pramenka (të
Ovçepoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit)
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2.000 den/ kokë e regjistruar

500 den/kokë të regjistruar

- Nuk dorëzohen dokumente

-

Dëshmi për frymë të
regjistruara të gjedheve
nga raca Busha.

-

Dëshmi se frymët e
regjistruara të gjedhëve të
racës Busha janë të
regjistruara në librin e
amzës të Organizatës së
njohur të ruajtësve të
gjedhëve të racës Busha në
ditën e parashtrimit të
kërkesës..

-

Dëshmi për gjendjen e
numëruar të frymëve të
gjedhëve të racës Busha në
pajtim me të dhënat e
Librit të amzës të
Organizatës së njohur të
ruajtësve të gjedhëve të
racës Busha, të vërtetuara
nga Organizata e njohur e
ruajtësve të gjedhëve të
rasës Busha, ndërsa të
vërtetuara nga kryerësi i
shërbimit publik për
realizimin e masave dhe
aktiviteteve nga Programi i
Përbashkët themelor për
Ruajtjen e Bagëtisë
(PPTHRB).

-

Dëshmi nga Organizata e
njohur e ruajtësve të
gjedhëve të rasës Busha se
kërkuesi është anëtar i
Organizatës së njohur e
ruajtësve të gjedhëve të
rasës Busha.

Dëshmi nga Organizata e njohur e
ruajtësve të gjedhëve të rasës Busha
se kërkuesi në vitin 2017 ka realizuar
masat dhe aktivitetet nga Programi
për ruajtje të Organizatës së njohur
të ruajtësve të gjedhëve të rasës
Busha.

-

Dëshmi për kokë të
regjistruar të dhenve
të rasës Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit)

-

Dëshmi se kokët e

regjistruara të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit) janë të
regjistruara në librin
e amzës së
Organizatës së njohur
të ruajtësve të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit) në ditën
e parashtrimit të
kërkesës.
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-

Dëshmi për gjendjen
e numrit të kokëve të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit) në
pajtim me të dhënat
e Librit të amzës të
Organizatës së njohur
të ruajtësve të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit), të
vërtetuara nga
Organizata e njohur e
ruajtësve të dhenve
të rasës Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit), ndërsa
të vulosura nga
kryerësi i shërbimit
publik për realizimin
e masave dhe
aktiviteteve nga
Programi i
Përbashkët Themelor
për Ruajtjen e
Bagëtive (PTHRB).

-

Dëshmi nga
Organizata e njohur e
ruajtësve të dhenve
të rasës Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit) se
kërkuesi është anëtar
i Organizatës së
njohur të ruajtësve të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit).

-

214-3

Pagesa direkte për kokë të dhive nga
rasa autoktone dhia ballkanike

50 kokë të regjistruara nga
rasa dhia ballkanike

- 550 den/koka e regjistruar

- Dëshmi për kokë të regjistruara të
dhive të rasës Dhia ballkanike.
-

-

-

-

214-4

214-5
215-1

Pagesat direkte për ruajtjen e
qenit të dobishëm ekonomik
autokton të barinjve të Sharrit

50 kokë dhen
dhe/ose dhi;
Numri maksimal
është 7 qenë të
paraqitur

Pagesa plotësuese direkte nga
nënmasa 2.1. për kokë të gjedheve të
racës Buall
Pagesa shtesë për nën masat prej

Për nënmasat 1.1А.; 1.3.;
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Dëshmi nga
Organizata e njohur
për ruajtjen e dhenve
të rasës Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit) se
kërkuesi në vitin 2017
ka realizuar masat
dhe aktivitetet nga
Programi i ruajtjes të
Organizatës së njohur
të ruajtësve të
dhenve të rasës
Pramenka
(Ovçopoles, Malit
Sharr dhe
Karakaçanit)

Dëshmi se kokët e
regjistruara të dhive të rasës
Dhia ballkanike janë të
regjistruara në librin e amzës
të Organizatës së ruajtësve
të dhive të rasës Dhia
ballkanike në ditën e
parashtrimit të
dokumenteve.
Dëshmi për gjendjen e
numrin e kokëve të dhive të
rasës Dhia ballkanike në
pajtim me të dhënat e Librit
të amzës së Organizatës së
ruajtësve të dhive të rasës
Dhia ballkanike, të
vërtetuara nga Organizata e
ruajtësve të dhive të rasës
Dhia ballkanike, ndërsa të
vërtetuara nga kryerësi i
shërbimit publik për
realizimin e masave dhe
aktiviteteve nga Programi i
Përbashkët Themelor për
Ruajtjen e Bagëtive (PTHRB).
Dëshmi nga Organizata e
ruajtësve të dhive të rasës
Dhia ballkanike se kërkuesi
është anëtar i Organizatës së
ruajtësve të dhive të rasës
Dhia ballkanike.
Dëshmi nga Organizata e
ruajtësve të dhive të rasës
Dhia ballkanike se kërkuesi
në vitin 2017 ka realizuar
masat dhe aktivitetet nga
Programi për ruajtje të
Organizatës së ruajtësve të
dhive të rasës Dhia
ballkanike

3.000 den/qen nga rasa e
- Kopje të pedigresë së qenit të
qenit të Sharrit i cili është ne dobishëm ekonomizues autokton të
barinjve Qeni i Sharrit të dhënë nga
moshë me të madhe se 6
Lidhja e Kinologëve të Republikës së
muaj ne 30.09.2018
Maqedonisë.

- 4.500 den/kokë

- Dëshmi për identifikim të realizuar
me mikroçip të ditës së parashtrimit të
kërkesës.
- Nuk dorëzohen dokumente.

- Mbështetja plotësuese prej 30% për:

- Kontratë me trup të autorizuar të

masës 1 dhe masës 2 të certifikuara si
prodhimtari organike bimore dhe
blegtorale dhe prodhimtari në
periudhë

1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.8.;
1.9.;1.10; 1.11.; 1.12. ;
1.13..;1.15.; 1.16.; 1.17.;
1.18. ; 2.1.; 2.4.; 2.7.;
2.9.;2.11.; 2.13.; 2.14.; 2.16.;
2.18.

1.3., 1.4., 1.8., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18.
- Mbështetja plotësuese prej 50% për:
1.1А, 2.1., 2.4., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13.,
2.14., 2.15., 2.16., 2.18.
- Mbështetje plotësuese prej 70% për:
1.9., 1.10., 1.11., 1.12, 1.11.

akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar

Për prodhimtari të pemëve dhe
vreshtave:
prej 0,1 deri 10ha 100%,
prej 10 deri 40 ha 60%,
prej 40 deri 60 ha 30%,
mbi 60 ha 10%
- Mbështetje plotësuese prej100% për:
1.5., 1.6

215-2

215-3

215-4

215-5

Pagesa direkte për sipërfaqe të
dedikuara për plehërim të
gjelbër/ugar në rresht

3.500 den/ha

Pagesa direkte për përpunimin e
prodhimeve organike dhe
prodhime organike në kalim me
prejardhje vendore (përfshirë edhe
përpunimin dhe paketimin e
llojeve të vetëmbira me prejardhje
organike)

2% nga vlera e prodhimeve
të prodhuara dhe shitura me
vlerë maksimale deri
150.000 denar për operator

Pagesa direkte për tregti apo
eksport të prodhimeve të
përpunuara të freskëta organike
dhe prodhime organike në kalim
me prejardhje vendore

5% nga vlera e prodhimeve
të shitura/eksportuara me
vlerë maksimale deri
150.000 denar për operator

Pagesa direkete të veçanta për
kontroll dhe certifikim profesional

50% nga shpenzimet për
certifikatë të marur është
nga trup i autorizuar në vitin
2018

- Kontratë me trup të autorizuar të
akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar
- Kontratë me trup të autorizuar të
akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar
- Dokument financiar për prodhimet e
shitura
- Kontratë me trup të autorizuar të
akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar
- Dokument financiar për prodhimet e
shitura në tregun vendor apo
deklaracion doganor për eksport të
realizuar
- Kontratë me trup të autorizuar të
akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar

-Faturë dhe dëshmi për pagesën e
215-6

Pagesa direkete të veçanta për
analizë të cilësisë së tokës dhe
prodhim të ekonomisë bujqësore
të cilat kanë të kryera analiza
agrokimike, pedologjike të
mbeturinave nga pesticide, metale
të rënda dhe materie tjera në vitin
2018

70% nga shpenzimet për
analiza pa TVSH, por jo më
shumë se 9.000 denar për
ekonomi bujqësore
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faturës për kontroll profesional dhe
certifikim
- Kontratë me trup të autorizuar të
akredituar për kryerjen e kontrollit
profesional në prodhimtarin bujqësore
organike
-Kopje të Certifikatës për kryerjen e
kontrollit profesional nga ana e trupit
të autorizuar të akredituar
- Raport nga laboratori për analizë të
kryer
-Dokument financiar për analizë të
kryer

IV. Kontrolli në teren

1. Çka është kontrolli në teren?
Në përqindje të caktuar nga Kërkesat e dorëzuara për pagesa direkte zbatohen edhe kontrolle në teren për arsye të vërtetimit të
përputhshmërisë të të dhënave nga kërkesa për pagesa direkte me gjendjen faktike në vend si dhe kushtet e caktuara për ndarjen e
pagesave direkte.
Gjithashtu përqindje e caktuar nga Kërkesat e dorëzuara për pagesa direkte zbatohen edhe kontrolle në teren për arsye të vërtetimit për
plotësimin e kërkesave të caktuara në pajtim me Rregulloren e Listës për kushtet e veçanta minimale për praktikë të mirë bujqësore dhe
mbrojtjen e mjedisit jetësor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 43/13).
ME RËNDËSI!!!

Nëse kërkuesi refuzon apo e bën të pamundshme zbatimin e kontrollit në vend, kërkesa për pagesë direkte refuzohet.

2. Kush e kryen kontrollin në vend?
Kontrollet e Kërkesave për pagesa direkte e kryen Agjencia për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimit Rural gjegjësisht kontrollor të
autorizuar nga ana e Agjencisë të cilët identifikohen me legjitimacion, ndërsa në bazë të nevojës edhe me letërnjoftim dhe zakonisht kryhen
pa paralajmërim të mëparshëm.

3. Si kontrollohen kulturat për sipërfaqe?
Kontrollet për pagesa direkte për kulturat e paraqitura për sipërfaqe përfshijnë vërtetim të lokacionit të parcelës bujqësore (SIPT parcela),
kufijtë e saj dhe vërtetimi i sipërfaqes për çdo kulturë veçanërisht e cekur në kërkesë si dhe vërtetimin e sipërfaqeve të papranueshme në
kuadër të SIPT parcelës. Nën sipërfaqe të papranueshme nënkuptohen sipërfaqe të cilat nuk përpunohen apo janë me kultura tjera, jo të
cekura në kërkesë.
Gjatë kontrollimit të vet vendit përcaktimi i madhësisë së sipërfaqes së kulturës së deklaruar bëhet në tërë SIPT parcelën dhe për të gjitha SIPT parcelat, të
cilat si bazament tërësisht ose pjesërisht i kanë parcelat katastrale të evidentuara në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore, dhe të cilat janë të
theksuara në kërkesë. SIPT parcelat tek të cilat do të përcaktohet se si bazament kanë parcela katastrale të cilat nuk janë të evidentuara në Regjistrin e
vetëm të ekonomive bujqësore sipërfaqet dhe kulturat të cilat do të konstatohen të të njëjtave do të konsiderohen si të papranuara.

Vërtetimi i sipërfaqeve (locimi dhe matja) mund të kryhet me ndihmën e GPS pajisjes apo me ndihmën e SIG-veglave (sistem informues
gjeografik) të integruara në zgjedhjen softuerike për pagesa direkte ku janë të integruara edhe incizime satelitore ose nëpërmjet
aeroplanëve.
Kontrollimet e vet vendit bëhen në dy mënyra.
Mënyra e parë është kontroll klasike e vet vendit ku bëhet vizita e të gjitha SIPT parcelave që janë pjesë e kërkesës, në prezencë të kërkuesit.
Mënyra e dytë e vet vendit është me fotointerpretim të incizimeve satelitore ose të avionit. Për rajone të caktuara bëhen incizime gjatë vitit
aktual, në bazë të incizimeve të bëra bëhet fotointerpretim dhe në mënyrë plotësuese ku ka nevojë bëhet edhe vizitë në terren pa prezencë
të kërkuesit ku përpilohen fotografi dhe nëse është e nevojshme matje me GPS pajisje.
Gjatë këtyre kontrolleve kërkuesit nuk informohen për kontrollin, përveç kërkuesve tek të cilët do të konstatohet dalim në sipërfaqe tek së
paku një kulturë, ftohen në takim, u prezantohen rezultatet nga kontrolli i realizues dhe pastaj marrin kopje të procesverbalit.
Nëse kërkuesi nuk mund të kontaktohet në kontakt telefonin e theksuar në kërkesë në atë rast procesverbali nga kontrolli i realizuar me
komandues dorëzohet përmes postës me mundësi kërkuesit të japin vërejte të të njëtit dhe të caktojnë takim me kontrollorët.
ME RËNDËSI!!!
Për masat 1.9 dhe 1.12 Pagesat e drejtpërdrejta për sipërfaqe të punuar për mirëmbajtje të pemishteve dhe vreshtave ekzistuese, nëse gjatë
kontrollimit të vet vendit konstatohet sipërfaqe me mbjella shumëvjeçare që është jo mirë e mbajtur, e paqasshme për shkak të mbylljes
nga barërat e larta dhe nuk aplikohen masa agroteknike, sipërfaqja e mbjelljes dhe numri i mbjellave nuk pranohen.

4. Si kontrollohen kafshët?
Kontrollet për pagesa direkte për prodhimtari blegtorale përfshin kontrollin e të gjithë kafshëve për të cilën është dorëzuar Kërkesa për
pagesa direkte si dhe kafshët e llojit të njëjtë në kërkesë. Për kafshët të cilat sipas ligjit për identifikim dhe regjistrim të kafshëve është e
obligueshme që të jenë të shënuara me mjete për identifikim (gjedhe, dhen, dhi dhe qen të Sharit) gjatë kontrollit bëhet edhe kontrolli se a
janë të gjithë krerët e paraqitur me numër të etiketës në vesh a janë të ekonomisë bujqësore dhe a janë të gjinisë përkatëse, gjatë të cilës
bëhet kontroll vetëm i kafshëve të shënuara më së paku me një etiketë në vesh ose mikroçip dhe për gjedhet e obligueshme është të kenë
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Pasaportë të rregullt dhe në kohë të plotësuar. Gjatë kontrollit nëse konstatohen edhe krerë të shënuara të cilat nuk janë të cekura në
Kërkesën regjistrohen.

ME RËNDËSI!!!

Për gjedhe, dhen dhe dhi kontrollohen vetëm kafshë të cilat janë të shënuara më së paku me një etiketë në vesh apo mikroçip për qenë të
Sharit.
Nëse gjatë kontrollimit të vet vendit në aspekt të prodhimtarisë së blegtorale konstatohen kafshë pa shenja të veshëve (të rëna, të humbura, etj) kontrollori
bën hetimin dhe kontrollimin e dokumenteve të tjera për identifikim dhe regjistrim (pasaportë, libër të fermës etj.), nga kërkuesi kërkohet të dorëzojë dhe
bëhet kontrollim i dokumenteve në vijim:
- Formular për paraqitje të ndryshimeve dhe porositje të mjeteve për identifikim dhe dokumente nga sistemi për identifikim dhe regjistrim;
- Porosi të shenjave të veshëve.
Dokumente për porositje të shenjave të veshëve me datë pas paralajmërimit të kontrollimit nuk pranohen, ndërsa dokumentet me të njëjtën datë ose datë
para datës së paralajmërimit të kontrollimit përsëri kontrollohen në SIV (Sistemin Informativ të Veterinës) dhe bëhen kontrolle plotësuese në teren.
Gjatë kontrollimit të nënmasës 2.18 – Pagesat direkte për familje të regjistruar të bletëve, është e nevojshme që kërkuesi të dorëzojë, gjegjësisht të bëhet
kontrollim në një prej dokumenteve në vijim:
- Kartë identifikimi të vendit ku ruhen,
- Regjistri i vendit ku ruhen,
- Formular të regjistrimit të realizuar të familjeve të bletëve në kolonitë,
Nëse gjatë kontrollimit të vet vendit janë konstatuar familje të bletëve në dy ose më shumë lokacione në dy ose më shumë komuna të ndryshme (njësi të
ndryshme epizootiologjike), familjet e bletëve të konstatuara në komunën tjetër për të cilën nuk është dhënë FRR dhe për të cilën kërkuesi nuk ka dorëzuar
Certifikatë për gjendjen shëndetësore, nuk do të pranohen.

Për llojet e mbetura të kafshëve që aplikimi është me numër vërtetohet vetëm numri i tyre i pranishëm në ekonominë bujqësore gjegjësisht
në vendin ku ruhen.
ME RËNDËSI!!!
Kontrolli i vet vendit për kafshët bëhet në ekonomi bujqësore, gjegjësisht të vendin e tyre ku ruhen (një ose më shumë) të evidentuara në
VIS dhe nëse kafshët gjatë kontrollit nuk janë prezent në fermën e evidentuar në VIS, kafshët nuk do të pranohen.

5. Si bëhet kontrolli për Praktikë të Mirë Bujqësore (PMB)?
Kontrolli në teren për plotësimin e kushteve për Praktikë të Mirë Bujqësore të ekonomitë bujqësore të cilat janë të zgjedhura për këtë lloj të
kontrollit kryhet njëkohësisht me kontrollin klasike për sipërfaqe apo kafshë. Gjatë kontrollit për plotësimin e kushteve për PMB
kontrollohen kushtet të cilat në momentin e kontrollit janë të zbatueshme për ekonominë bujqësore të kontrolluar. PMB kushtet patjetër të
jenë të plotësuara në të gjitha sipërfaqet bujqësore, gjatë gjithë vitit.

6. Si duhet të veproni gjatë zbatimit të kontrollit?
Kërkuesi është i obligueshëm që personit të autorizuar për kontroll t`i mundësojë kushte për zbatimin e kontrollit dhe qasje deri te të gjitha
sipërfaqet e paraqitura, kafshët, objektet në të cilat kryhet veprimtaria bujqësore, të lejoj shikim të dokumentacionit të nevojshëm për
ekonomi bujqësore, fotografim apo incizim të kafshëve, sipërfaqeve, mekanizimit, objekte të ekonomisë bujqësore. Gjithashtu është i
obliguar të i jep ndihmë përkatëse kontrollorit për kryerjen e kontrollit nëse e njëjta është e duhur.
Gjatë kontrollit në teren ekonominë bujqësore mund ta përfaqëson vetëm bartësi i ekonomisë bujqësore. Në rast se nuk mund të merr
pjesë në kontroll atëherë kontrolli mund të zbatohet në prezencë të personit të autorizuar i cili do të parashtron autorizim (në shtojcë të
udhëzimit) të verifikuar në noter. Në interes të kërkuesit është kontrolli në teren të kryhet në kohen e caktuar.
Pas çdo kontrolli në vend përpilohet procesverbal dhe të njëjtin kërkuesi e nënshkruan me të cilën e vërteton prezencën e vet dhe i
plotëson vërejtjet e veta nëse i ka. Nëse me kontrollin e zbatuar vërtetohen parregullsi, bartësit të ekonomisë bujqësore i jepet kopje nga
procesverbali.

V. Llogaritja e pagesave direkte sipas sipërfaqes së tokës bujqësore
Pagesat direkte sipas sipërfaqes së tokës llogariten në sipërfaqe të shfrytëzuar tokë bujqësore të cilat ekonomia bujqësore i paraqet në
kërkesën për pagesa direkte, në pajtim me kushtet e parapara dhe kërkesa dhe nuk i tejkalojnë sipërfaqet, të vërtetuara me kontrollet
administrative apo kontrollet në vend të ngjarjes.
Nëse gjatë kontrollit në vend ngjarje vërtetohet se madhësia e sipërfaqes së tokës bujqësore është :
- më e madhe se sipërfaqja e shënuar në kërkesën për pagesa direkte, lartësia e pagesave direkte llogaritet në bazë të madhësisë së
sipërfaqes të shënuar në kërkesë;
- më e vogël se 5% nga madhësia e shënuar në kërkesën për pagesa direkte, lartësia e pagesave direkte llogaritet në bazë të sipërfaqes së
vërtetuar gjatë kontrollit e zvogëluar për shumën nga dallimi i vërtetuar;
- më e vogël ndërmjet 5% - 30%, apo për dy hektar nga madhësia e sipërfaqes e vërtetuar në kërkesën për pagesa direkte, lartësia e pagesave
direkte llogaritet në bazë të sipërfaqes së vërtetuar gjatë kontrollit e zvogëluar për shumën e dallimit të vërtetuar të rritur për dy herë; dhe
- më e vogël prej 30% - 50% nga madhësia e sipërfaqes e shënuar në kërkesën për pagesa direkte, ekonomia bujqësore plotësisht
përjashtohet nga shfrytëzimi i pagesave direkte për vitin e dhënë.
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Pas zbatimit të zvogëlimeve të përshkruara, nëse vërtetohet dallim ndërmjet sasisë së furnizimit me farë të certifikuar në pajtim me kërkesën
për pagesa direkte dhe farën e certifikuar të përdorur me saktë:
- ndërmjet 2% dhe 5%, shuma e pagesave direkte për shfrytëzimin e materialit farë të certifikuar, zvogëlohet për 50% dhe
- mbi 5%, shuma e pagesave direkte për shfrytëzimin e materialit farë të certifikuar nuk paguhet.
Nëse është e dorëzuar kërkesë për pagesa direkte për shfrytëzimin apo prodhimtari të materialit farë të certifikuar apo material për mbjelle i
cili nuk është saktë i shfrytëzuar, i prodhuar, apo zyrtarisht i certifikuar, ekonomia bujqësore përjashtohet nga pagesat direkte për materialet
farë apo për mbjellje, si dhe nga pagesat direkte për sipërfaqe në vitin e dorëzimit të kërkesës dhe në vitin e ardhshëm.

VI. Llogaritja e pagesave direkte për kokë kafshe
Pagesat direkte për kokë kafshe llogariten për numër të kafshëve i cili nuk mund të jetë më i madh se numri i shënuar në kërkesën për pagesa
direkte në pajtim me kushtet e përshkruara dhe kërkesat, dhe nuk e tejkalojnë numrin e vërtetuar nga kontrolli administrative apo nga
kontrolli në vend ngjarje.
Pagesat direkte për kokë kafshe i paguhen vetëm ekonomive bujqësore e cila do ta ruaj numrin e njejtë të kokëve për të cilën ka dorëzuar
kërkesë në periudhën për ruajtje të obligueshme të kafshëve.
Ekonomia bujqësore e mban të drejtën për pagesa direkte të numrit të kafshëve për të cilat ka dorëzuar kërkesë nëse në vijim të periudhës së
ruajtjes së obligueshme të kafshëve bën ndërrim të kafshëve pa e zvogëluar numrin e tyre.
Ndërrimi duhet të kryhet në periudhën prej 20 ditë nga ngjarja, për arsye së është e domosdoshme të bëhet ndërrimi i kafshëve dhe të njëjtat
të futen në Sistemin për identifikim dhe regjistrim të kafshëve jo më vonë se tre dit nga dita e ndërrimit.
Ekonomia bujqësore e informon Agjencinë për ndërrimin e kafshëve në afat prej 10 ditë nga ndërrimi i kryer.
Nëse ekonomia bujqësore nuk i plotëson kërkesat për periudhën e obligueshme të ruajtjes së kafshëve si rezultat i fuqisë mbinatyrore apo
raste të përjashtuara, ekonomia bujqësore ka të drejtë të pagesës direkte për numrin e kafshëve në kohën e ndodhisë së fuqisë mbinatyrore
apo rastit të përjashtuar.
Nëse gjatë kontrollit në vend ngjarje vërtetohet se numri i kokëve, gjegjësisht numri i familjeve bletësh është:
- më i madh se numri nga kërkesa për pagesa direkte, lartësia e pagesave direkte llogaritet në bazë të numrit të kokëve, gjegjësisht familjeve
bletë të shënuara në kërkesën;
- më i vogël së numri i kokëve, gjegjësisht familjeve bletë në kërkesën për pagesa direkte më së shumti deri më 10% dallim, lartësia e
pagesave direkte të cilat duhet ta fiton ekonomia bujqësore zvogëlohet për përqindje të parregullsisë;
- më i vogël se numri i kokëve, gjegjësisht familjeve bletë në kërkesën për pagesa direkte prej 10-20%, lartësia e pagesave direkte zvogëlohet
për përqindje të parregullsisë e zmadhuar për dy herë; dhe
- më i vogël së numri i kokëve, gjegjësisht familjeve bletë në kërkesën për pagesa direkte prej 20%-50% , ekonomia bujqësore plotësisht
përjashtohet nga shfrytëzimi i pagesave direkte për vitin e dhënë.
Përqindja e parregullsisë llogaritet si lidhje ndërmjet numrit të zbuluar të kokëve të parregullta dhe numrit të përgjithshëm të kokëve të
vërtetuar me kontrollet.
Zvogëlimi dhe përjashtimi i pagesave direkte nuk do të zbatohet në raste ku si rezultat i ndikimeve natyrore të vërtetuara nga shërbimet
zyrtare veterinarie siç janë: ngordhja e kafshës apo pasojat nga sëmundja, dhe ngordhja e kafshëve si rezultat i rasteve të padëshiruara për të
cilën nuk është përgjegjës bartësi i ekonomisë bujqësore, i njëjti nuk është në gjendje të i plotëson kërkesat për ruajtjen e kafshëve për
periudhën e obligueshme. Kjo zbatohet vetëm nëse ekonomia bujqësore me shkrim e informon Agjencinë për zvogëlimin e numrit të kafshëve
më së voni në afat prej dhjetë ditë nga dita e zvogëlimit.

VII. Pagesa e mjeteve
Pagesa e mjeteve bëhet në llogaritë e transaksionit të aplikantëve pas përcaktimit se kandidati i plotëson kushtet e caktuara në program.
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IX. SHTOJCA
SHTOJCA 1
Tabela për numër te pranueshëm të pemëve-fidanëve për hektar për mbjella pemësh
Për masën 1.9
Numër
rendor

Lloj pemësh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26

mollë
dardhe
ftua
mushmolla
kumbull
pjeshkë
kajsi
qershi
vishnjë
arrë
bajame(badem)
lajthi
gështenje e butë
kivi
ulli
shegë
mollë japoneze
fik
aronia
boronicë
Trëndafil i egër
rrush pa fara
malin
manaferrë
dredhëz
Goxhi beri

Numri i pranueshëm për
fidanë për hektar është
mbi
400
330
500
550
330
330
400
240
500
70
330
270
200
550
330
620
330
500
1400
2200
1660
3330
8000
1250
31000
2500
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