Në bazë të nenit 13. Ligji për nxitjen e bujqësisë dhe zhvillimin rural (“ Gazeta zyrtare RS “
numër: 10/13, 142/14, 103/2015, Aktvendimit të Minstris të bujqësis dhe mbrojtjes dhe mjedist
jetësor për japjen e marrveshjes së pari në programin e mbështetjes për zbatimin e politikës bujqësore
dhe politikës për zhviliimn rural të komunës së Medvgjës për vitin 2016 numër 320-00-03042/2016-09
nga viti 07.04.2016 dhe Vendimi i Këshillit komunal të komunës së Medvegjës për aprovimin e
mbështetjes për zbatimin e politkës bujqësore dhe politikës për zhvilimn rural të komunës së
Medvgjës numër 06-143/2016 nga viti 17.03.2016, Kryetari i komunës së Medvegjës shpall:
KONKURSIN
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT TË MBËSHTETJES PËR ZBATIMIN E POLITIKËS BUJQËSORE DHE
POLITIKËS PËR ZHVILLIMIN RURAL TË KOMUNËS SË
MEDVEGJËS NË VITIN 2016

LËNDA E KONKURSIT
Neni 1.
Me këtë Konkurs përcaktohen kushtet dhe mënyrat për shfrytezimin e mjeteve të programit
të mbështetjes të politëikës bujqësore dhe politikës për zhvillim rural në teritorin e komunës së
Medvegjës për vitin 2016.

Neni 2.
Për zbatimin e programit të mbështetjes të politëikës bujqësore dhe politikës për
zhvillim rural në teritorin e komunës së Medvegjës për vitin 2016, sigurohen mjetet në
vendimin mbi buxhetin e komunës së Medvegjës në pozicionin 82, në pjesën 4, Progarami Zhvillimi i bujqësis (0101) Progarmi i aktiviteteteve 0101 klasimfikimi fuinksional 421,
klasifikimi ekonomik 4511, në shumë prej 10.000.000,00 dianrë.
Neni 3.
Masat e mbështetjes të politëikës bujqësore dhe politikës për zhvillim rural janë:
1. Masat për pagesat direkete.
Regresi 100.1 në rreth të këtyre masave për japjen e mjeteve të përcaktuara për
investicionin
1)100.1.2. Regresai për reprodukcionin e materialit (mbarësimit artificial I lopëve dhe
mëshqerrave):
Për masën e cekur janë ndarë 500.000,00 din.
2. Masat e mbështetjes për zhvillimin rural.
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Ivestivcionet dhe mjetet fizike të bujqësis shtëpijake 101. Në rrethinë të këtyre
masave masat për inicimin e mjetve për përcaktimin janë për investicvionet sipas sektorit.
Sektori i qumshtit:

2)101.1.1. furnizimi i mështjerrave kualitetive të rasës së qymshtit ose bagëtive.
3)101.1.6. Furnizimi i pajisjeve dhe makinerive për përgatitjen, shpërndarjen dhe ruajtjen e
prodhimit të koncentruar në fermë (sanë, silazh, bari i thatë, etj)..
4) 101.1.7. Makineri / Pajisje për trajtimin, asgjësimin dhe aplikimin e plehut organik
5)101.1.9. blerja e pajisjeve të transmetimit për mjeljës.
6)101.1.10.blerja e pisjeve për ftofje dhe depon e qumështit.

Sektori i mishit:

7)101.2.1. blerja e bagëtive kualitete, deleve, dhive dhe derrave të racave të majme.
8) 101.2.4. blerja e paisjeve dhe mehanizimit për pregaditjen, udhëheqjen dhe distribuimin e
ushqimit të koncetra të bagetive (sanë, sillazhë, bari i thatë , dhe tj), gardhi elektrik dhe –uji.

Sektori për fruta dhe rrush:

9) ngritja e të rinjëve apo përseritja e eksistuarve ( gliqerosja dhe ngritja ) e prodhimeve ( me
mbështetje) dhe mbjellja e fruatave, hmeli dhe loza e verës, si dhe vendosja e rrjetit kundër
kokrrizit, objekti për furnizimin e paisjeve dhe mjeteve për tesitimin, përzgjedhja klonale,
sertifikacioni, konzervimi dhe multiaplikacioni i materialit të mbjellur;
10) 101.3.2.Bleraja e traktorit të frutave – të verës me dimensione të vogla, rigollera, subsoier
dhe makinës për krositjen, turpimit,dhe tj.
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11)101.3.3. Blerja e mehanizimit dhe paisja për mbjelljen – mbjelljen, mbrojtja e bimëve dhe
ujitja e prodhimeve të frutave dhe të prodhimit të verës, prodhimi i matrerialit për mbjellje
dhe prodhimit të perimeve ( duke u kyqyr dhe prodhimi i farave të luleve ) në hapësirën e
hapur ( blerja e mehanizimit për prodhimin e perimeve – verë) blerja e makinave precize për
mbjelljen, makina për mbjelljen e farave, me kualitet të lartë, spërkatëse apo automizer për
mbrojtjen nga sëmundjet, barnat për mbrojtjen e sëmundjeve të këqija , sistemi me mikro
spërkatrëset për mbrojtejn e pemishteve, të vreshtit dhe fidanishte nga ngrirja; rrejti kundër
kokrrizit dhe paisja përcjellëse; blerja e sistemit pik për pik; blerja e folisë plastike;
agroteksititlit dhe të njejta dhe spërkatësja për ujitje ); hapja e bunarëve dhe rregullimi i
përfshirjes së ujit.
12) 101.3.4. Ndërtimi i serrave dhe sigurimin e pajisjeve dhe / ose materiale për prodhimin e
perimeve dhe prodhimin e frutave të luleshtrydheve dhe prodhimit të fidanishtes dhe luleve
në zonën e mbrojtur dhe (struktura gjysmë- prokurimit për serat, me cilësi të lartë shumë
vjeçare dhe folje me shumë llojëshe për serrat, sistemet për serat e ngrohjes, sistemi për
ndriçim artificial, sistemet e ujitjes / ujitja dhe plehrat e tretshme në ujë plehrave dhe tavolina
për prodhimin e fidanëve) për sera.
13)101.3.5Ngritja e kapaciteteve për mbledhjen dhe ruajtjen e frutave, rrushit, materialit
fidanor dhe perimeve (të ndërtimit dhe ULO frigorifer të kapacitet më të madh, magazinimit të
ftohtë për ruajtjen e produkteve afatgjata; dhe ndërtimin e kapaciteteve të ftohtë dhe
përgatitje për dërgimin e materialit fidanor, ndërtimi i qendrave për mbledhjen dhe përgatitjen
e frutave , rrushi dhe tregu i perimeve me kapacitet frigorifer më të ulët, si dhe për blerjen e
pajisjeve për përgatitjen e frutave, rrushit dhe perimeve në tregut dhe paketimin e pajisjeve
dhe furnizimit larje, lustrim, pastrim, klasifikim, vlerësimit dhe paketimit, si dhe varg të blerjes
për ruajtjen e produkteve afatgjata.

Sektori për drithra
14)101.4.1.blerja e traktorëve për prodhimin e perimeve;
15)101.4.4. blerja e makinës për përpunimin e tokës
16)101.4.5. blerja e mbjellsës
17)101.4.6. blraja e spërktsës për ushqimin dhe mbrojtjen e bimnëve nga sëmundja dhe shkaktarët
dhe barërave të kqija.
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Sektori për bletari
17) 101.5.1. Blerja e shoqërive të reja të bletarive
19)101.5.2.Blerja e paisjeve për bletari;

Neni 4.
Hargjimet e pranueshme për masat e inicimit të cekuara në nenin 3. Konkursi për
realizimi e programnit të mbështetjes të plitikës bujqësore dhe politikës për zhviliimin rural
të komunës së Medvegjës ( në teksitin në vazhdim të programit ), janë të treguar në tabelën
1. – hargjimet e pranueshme
Tabela 1- HARGJIMET E PRANUESHME
Msat/ sektori
Regresi

Llojet e hragjimeve të pranueshme
• Hargjimet e mbarësimit artificial I lopëve dhe mëshqerrave

Qumshti
•
•
•

Blerja e mështjerave dhe lopëve të racës së tamlit
Blerja e pisjeve transferuese për mbjelje
Mehanizimi dhe pisja e manipulimit dhe anulimi i aplikacionit të plehrave,
plehu lëngshme dhe plehu të lëngshme ( transportjerët për plehra, pajisjet për
përzierjen dhe pleh të lëngët, pompa për zbrazje të plehut organik , ndarësit
për pleh të lëngët dhe pleh organik , makina për ngarkimin e plehut të ngurtë;
pajisjeve të specializuara për transportin e plehut organik, pleh të lëngët, pleh
organik .

•

Blerja e pisjes për fothjen e qumshtit dhe depos

Makineri dhe pajisje për përgatitjen e ushqimit dhe ujë për kafshë (mullinj dhe
blenders për të përgatitur ushqim të koncentruar, pajisjet dhe dispenzuesve
për ushqim të koncentruar të kafshëve; extractors, shiritat, përzierjen dhe
dozimin për ushqimin e kafëshve, ushqyetse, ujitëse, balerës, mbështjellësit e
ballave, dhe korrësit, kosat dhe rrotulluesi i sanës dhe tj.
Blerja e bagëtive kualitete, deleve. Dhive dhe derrave të racave majme
Blerjha e pisjes dhe mhenizimit për pregaditjen udhëheqjen dhe distribuimin e
ushqimit të kioncentruar të bagëtive në ekonomi ( sana, sillazha dhe tj) gardhi
elektrik dhe termo – uji
blerja ematerialit të sertifikuar apo standard të mbjelljes të fruteve
Bleraja e traktorit të frutave – të verës me dimensione të vogla, rigollera, subsoier
dhe makinës për krositjen, turpimit,dhe tj.
Paisjet dhe makineri për të mbrojtur frytet nga sëmundjet, dëmtuesit, barërat e
këqija, rrjeta qyteti breshër, polet, të kryera nga tërheqje Spërkatësit, atomizers,
hapëse furçë.
Pajisje dhe pisjet për vaditje dhe plehërimin (fertigation)
Paisje për thurrjen e mbjelljes / ferma
•

Mishi

Frutat dhe rrushi

•
•

•
•
•

•
•
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Ndërtimi i sistemeve të ujitjes në ferma, duke përfshirë një rezervuar të
mikroakumulimit, shpimin e bunarëve , rregullimin e marrjes së ujit
• Pompa, gypi i ujit, pluhrues, sistemin i filtrimit, sistemi i plehrimit, plehrave që
shkrihet në ujë( fltrigracia) pikatore,
• Pajisje dhe pajisjet për ngrirje;
• Pajisje për sera, sera, shumëvjeçare dhe film multi-layer
• Pajisje (duke përfshirë raftet, strukturave metalike, paleta druri) dhe zona magazinimi
pajisjet
• Traktori për prodhimin e drithrave
• Kombaj për mbledhjen e drithrave
• Kyqja e makinave për mbledhjenn e dritharrave plugu, tanjiraca, drlaqa, dhe tj.
• Pllugët, etj.
• Mbjellset
• Spërkatëset për ushqimin dhe mbrijtjen e bimëve nga sëmundjet, shkaktarët dhe
bimëve të këqija
• Blerja e shoqërive të reja të bletarive
• Blerja e paisjeve për bletari: kosheret, centrifugë , hjeksi elektrik i vojshtinës,
poma elektrike dhe mbushsja për mjaltë , kanta dhe buret për mjaltë, cisterna
për mjaltë, tersi për polen e bletëve
•

Drithrat

Bletaria

LARTËSIA E NXITJES
Neni 5.
Të drejtën në shfrytezimin e nxitjes, sipas kushteve të përcaktuara me këtë konkurs
arritet në bazë të një paraqitje në konkursin për shfrytezimin e nxitjes për një mas nëse
shfrytezohen mejetet për të dy masat nga neni 3. Paragrafi 1 dhe 2 të këti konkursi paraqiten
dy regjistrime.
Lartësija e nxitjes për masën e regresit, nxitja përcaktohet në përqindjen prej 100% të
pagimit të shumës për mbarsimin artificial lartësija e nxitjes e përcaktuar me programin dhe
konkursin në shumë prej 2.500,00 dinarë. Sipas mbarsimit të bagëtive, megjithatë që shuma
maksimale e këthimit 25.000, 00 dinarë. Të mbajtjes bujqësore dhe do të fiancohet vetëm
mbarësimi i parë.
Nxitjet janë të përcaktuara nga një përqindje prej 50% deri 90% të pagesës së investimit
të realizuar dhe deri në shumën maksimale për secilin sektor apo investimet në sektorin, një
masë e investimeve në asetet fizike të fermave bujqësore. Shuma e subvencioneve shprehur në
përqindje do të varet nga lloji i investimit dhe në varësi të faktit nëse investimi në lidhje me
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ushtrimin nga një furnizues që është në sistemin e TVSH-së apo nga furnizuesit të cilët nuk janë
në sistemin e TVSH-së apo asnjë detyrim për të shprehur vlerën e shtuar tatimin.
Nxijta maksimale për masën e Invsticionit në mjetet fizike të mbajtjes bujqësore të
përcaktuar me programin dhe kushtin prej 200.000,00 dianrë. deri tek maksimumi i shumës
së përcaktuar për secilin sektor , gjithashtu shuma maksimale e nxitjes për të dy mast nga
neni 3. Pragrafi 1 dhe 2 në sasi prej 200.000,00 dianrë.

Sektori i Qumshtit
Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth të këti sektori është 65 % të
shumës të paguar për investicionin e realizuar është zvogluar për shumën e mjeteve në
emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se
200.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.
Për blerjen e bagëtisë me cilësi të lartë mund të arrihet për më së shumti dy kokë.
Vlera e kthimit për kokë është 65% të investimeve të pagesave realizohet, minus shuma e
aseteve në emër të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe doganave dhe nuk mund të jetë më e
madhe se 80.000,00 dinarë për kokë.
Nëse paraqitësi i kërkesës bënë blerjen e bagëtive kualitative nga personi fizik i
regjistruar fermer i cili nuk ka obligim ta tregoj TVSH, vlera e nxitjes në lartësi prej 50% të
vlerës së përgjithshme të investimit të realizuara.

Sektori i Mishit
Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth të këti sektori është 65 % të
shumës të paguar për investicionin e realizuar është zvogluar për shumën e mjeteve në
emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se
200.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.
Për blerjen e deleve me cilësi të lartë dhe dhive të drejtë të stimujve mund të arrihet për
blerjen e një minimum prej 5 dhe një maksimum prej 10 dhe të paktën 1 dhe një maksimum
prej 5 ,me numrin maksimal. të të dyja gjinive që ushtrohen nxitje deri 10 prej të dy gjinive, që
konsiderohet një investim. Vlera e kthimit për kokë është prokuruar 65% të investimeve të
pagesave realizohet, minus shuma e aseteve në emër të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe
zakonet dhe nuk mund të jetë më e madhe se 10.000,00 dinarë, ose një maksimum prej
100.000,00 dinarë për investime.
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Për blerjen e bagëtisë me cilësi të lartë të nxitjes mund të arrihet më së shumëti për 2
kokë. Vlera e kthimit për kokë është 65% të investimeve të pagesave realizohet, minus shuma e
mjeteve në emër të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe zakonet dhe nuk mund të jetë më e madhe
se 80.000,00 dinarë për kokë.
Nëse paraqitësi i kërkesës bënë blerjen e bagëtive kualitative nga personi fizik i
regjistruar fermer i cili nuk ka obligim ta tregoj TVSH, vlera e nxitjes në lartësi prej 50% të
vlerës së përgjithshme të investimit të realizuara

Sektori për fruta ,rrush dhe perime
Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth të këti sektori është 65 % të
shumës të paguar për investicionin e realizuar është zvogluar për shumën e mjeteve në
emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se
200.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.
Vlera maksimale e stimujve për blerjen e materialit fidanor është 55%, me përjashtim të
materialit fidanor të mjedrave dhe manaferra në të cilën nxitje është 90% e pagesës së
investimeve të realizuara minus shumën e rimbursimit të detyrimeve tatimore dhe doganore
vlerë të shtuar dhe nuk mund të jetë më e madhe se 200,000.00 dinarë .
Për shpimin e bunarëve të investimeve në të cilën nxitje është 75% e shumës së paguar
të investimeve të realizuara minus shumën e rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe
zakonet dhe nuk mund të jetë më e madhe se 200,000.00 dinarë
Për ngritjen e mbjelljes së frutave tashmë në kuartalin e fundit të vitit 2015 dhe gjatë
vitit 2016 dhe se parcela mbi të cilën ngritet deri më tani nuk mund të jetë më pak se 0.10 ha e
luleshtrydhe dhe manaferrat, dhe 0.2 për molla, fruta dhe arra. Nxitjet janë arritur, nëse janë
ndërtuar tani çertifikuar ose me materialet standarde mbjelljes.
Mbajtësit e ekonomisë bujqësore që bëjnë blerjen e pajisjeve, makinerive dhe
shërbimeve të dyqaneve artizanale të regjistruara dhe sipërmarrësit të cilët nuk janë në
sistemin e TVSH-së dhe nuk kanë detyrim të shprehur të njëjtën gjë, shuma e rimbursimit është
që të kemi 50% të vlerës totale.
Sektiori i bimëve tjera dhe drithërave , ushqim dhe bimë shëruese
Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth të këti sektori është 65 % të
shumës të paguar për investicionin e realizuar është zvogluar për shumën e mjeteve në
7

emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se
200.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.
Sektori i bletaris
Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth të këti sektori është 65 % të
shumës të paguar për investicionin e realizuar është zvogluar për shumën e mjeteve në
emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se
200.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.
Mbajtësit e ekonomisë bujqësore që bëjnë blerjen e pajisjeve, makinerive dhe
shërbimeve të dyqaneve artizanale të regjistruara dhe sipërmarrësit të cilët nuk janë në
sistemin e TVSH-së dhe nuk kanë detyrim të shprehur të njëjtën gjë, shuma e rimbursimit është
që të kemi 50% të vlerës totale.

PARAQITËSIT E REGJISTRIMEVE
Neni 6.
Të drejtën në regjistrimin në konkurs kanë të drejtë personat fizik të regjitstruar në
mbajtësin bujqësor në përputhje me Rregulloren dhe kushtet për regjistrimin e regjistrit në
teritorin e komunës së Medvegjës e cila prona bujqësore ( toka , objekti dhe tjera
palëvozëshmëri ) në teritorinn e komunësë të cilit kanë vendbanim në teritorin e komunës
së Medvegjës dhe që mbajtsija bujqësore ka statusin aktiv.

KUSHTET E PËRGJITHËSHME
Neni 7.
E drejta për përdorimin e stimujve ka fytyrën e nenit 6. të konkursit nëse:

•
•
•

Është e regjistruar në Regjistrin e fermave bujqësore në përputhje me Rregullat mbi
kushtet e rrugëve dhe duke mbajtur një regjistër të pronave bujqësore;
Nuk ka borxh të evidentuar për vetëqeverisje lokale, sipas bazës të inicimeve të arritura,
subvencioneve;
Përdoruesi i burimeve ka vendëbanimin dhe prodhimit në territorin e komunës së
Medvegjës.
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•

•

•

•
•
•

Që fondet përkatëse për investime nuk përdoret inicimi për arsye të tjera (subvencione,
stimuj, grantet, subvencioneve përveç interesit të kredive), ose në qoftë se e njëjta
investimi nuk është subjekt i një procedure për të përdorur inicimin.
Përdorimet të rezervuara dhe nuk huazon ose të një personi tjetër për përdorimin e
investimeve e cila është objekt i një periudhe prej pesë vitesh nga dita e blerjes së
pajisjeve, makinave dhe makanizim.
Në përputhje kur përdoruesi nuk është pronar i parcelave kadastrale dhe ndërtesave të
cilat janë objekt i investimeve të cilat ajo zbatohet, është e domosdoshme që ata kanë
të drejtë për qira ose të përdorur në bazë të kontratës me personin fizik qiradhënësi ose
të ministrisë përkatëse për bujqësi në periudhën e qirasë apo përdorimit të paktën pesë
vjet duke filluar nga viti kalendarike te cilat kjo vlen për përdorimin e stimujve;
Që si përdorues i ka përmbushur të gjitha detyrimet sipas Programit të më parëshum
të mbështetjes,
Që investicioni është siguruar në vitin 2016, apo e siguruar në periudhën prej 01.11.
deri në vitin 31.12.2015.
Që mbarësimi artificila është kryer në vitin 2016 apo në periudhën e vitit 1.11. deri
31.12.2015.

KUSHTE TË VEQANTA
Neni 8.
Qumësht: Për blerjen e bagëtive kualitative me bagëti nxitja mund të arrihet brenda 2 kokë.
Mish: Për blerjen e bagëtive kualitative dele dhe dhi, nxitje mund të arrihet për blerjen e një
minimum prej 5 dhe një maksimum prej 10 bagëti femërore të blerë ose të paktën 1 dhe një
maksimum prej 5 bagëti meshkujsh. Në kushtë që nr maksimal i bagëtive dy gjinitë të cilat
mund të realizohet nxitje është 10 bagëti të dy gjinive.
Fruta rrush, perime: duke ngritur plantacione fruta që deri më tani ka ndërtuar në vitin 2015
dhe 2016 në vendin që ngrihet tani për tani nuk mund të jetë më pak se 0,10 për luleshtrydhe
dhe manaferrat, ose 0,20 për pome, fruta thelbor . Stimujt janë realizuar në qoftë se koha u
ngritur material certifikuar ose material standard.
Bimë drithëra të tjera, bimë foragjere, medicinale: Se në strukturat e prodhimit bimor ka së
paku 0,50 nën drithëra, foragjere ose bimëve industriale.
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PARAQITJA E APLIKIMIT
Neni 9.
Aplikimet për nxitjen , në përputhje me këtë Konkurs duhet të dorëzohen në Formularë
– 1 dhe 2 i cili është i printuar me këtë Konkurs dhe është pjesa përbërse e tijë, së bashku me
dokumentacionin e kërkuar të dorëzohet në shkresoren e adminstratës komunale të
Medvegjës jo më vonë se deri në vitin 01.11.2016. Aplikimet mundë të paraqiten një herë
gjatë Konkursit për secilën masë posaqërishtë. Aplikuesi i kërkesës i cili e bën blerjen e
mëvonshme e investimeve nuk do të mundë të dorëzojë , ta plotësojë kërkesën e vetë me
faturat për kompenzimin e investicioneve, nëse më herët e ka paraqituar kërkesën e
regjistrimit për shfrytezimin e nxitjeve.
Neni 10.
Formulari i aplikimit, për mjetet e mbështetjes financiare merret në ndërtesën e
Administratës komunale të komunës së Medvegjës në zyrën për repartin për ekonomi dhe
financa.
Neni 11.
Në aplikim është e obliguar të paraqitet dokumentet e mëposhtme:
Mbështetja për Rimbursimet sipas nenit 3, paragrafi 1.Rimbursim
riprodhues i bashkangjinten :
•
•
•
•
•

për material

Formulari -2 aplikimi për konkurs
Kopja e letërnjoftimit për fermat e regjistrimit
Vërtetimi i statusit aktiv të fermave bujqësore të regjistruara (kopje)
Kartë për mbarësimit artificial të lopëve, të lëshuar nga përmbaruesi i autorizuar
të mbarësimit artificial (kopje)
Faktur për mbarësimin artificijal (kopje)

Për masën e mbështetjes të Investimeve në asetet fizike të pronave bujqësore në bazë të
nenit 3, paragrafi 2 dorëzohet në:
•
•
•
•

Formulari -1 aplikimi për konkurs;
Kopja e letërnjoftimit për fermat e regjistrimit;
Konfirmim i statusit aktiv të fermave bujqësore të regjistruara (kopje)
Një kopje e një kartë bankare llogaria juaj e tanishme.
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kopja e pedigresë për secilën bagëti të blerë apo dëshmia që bagëtia është e regjistruar
në librin kryesorë të institutin në blegtori Beograd-Zemun, e regjistruar nga ana e
shërbimit kompetent të seleksionit (vlenë vetëm për institucionet neni 3.paragrafi 2
pika2) dhe 7).
Kopja e pasoshit për secilën bagëti të blerë vetëm për institucionet nga neni 3 .paragrafi
2 pika 2) dhe 7).
Kopja e biletës (çertifikatës shëndetësore) vetëm pët institucionet nga neni 3. Paragrafi
2 pika 2) dhe 7).
Dëshmia për blerjen e bagëtive (llogari ose marrëveshje për shitëblerje me kontratë),
vlenë vetëm për institucionet nga neni 3. Paragrafi 2 pika 2) dhe 7
Llogaria për kolonitë fiskale ose të holla prokuruar në emër të bartësit të së mbajtjes
është e vlefshme vetëm për investime të përmendura në nenin 3, paragrafi 2, pika 17)
Një kopje të deklaratës së materialit fidanor (vetëm për investime të përmendura në
nenin 3. Paragrafi 2 pika 9)
Llogari e fiskale ose të holla për materiale çertifikuar ose fidanor standard në emër të
bartësit të së pronës, (vlenë vetëm për investime të përmendura në nenin 3, paragrafi 2,
pika 9)
Një kopje e posedimit listën e tokës mbi të cilën ngrihet deri më tani (vetëm për
investime të përmendura në nenin 3, paragrafi 2, pika 9)
Fragment nga prodhimi struktura bimore , është e vlefshme vetëm për investime të
përmendura në nenin 3, paragrafi 2, pika 10), 11), 12) ,14), 15), 16) dhe 17).
Fiskale apo llogari të holla për pajisjet fituar makineri ose pajisje të destinuara për
prodhimin bujqësor, emrin e plotë të pronës, të vlefshme për investime të përmendura
në nenin 3, paragrafi 2, pika 3), 4), 5),6), 8), 9), 10), 11 ), 12), 13), 14) ,15) , 16) 17), dhe
18).
Një kopje e garancisë për makineri të fituar, pajisjeve ose pajisje e cila është dhënë për
ekzistencën e njëjtë, e vlefshme për investime të përmendura në nenin 3, paragrafi 2,
pika ), 4), 5), 6), 8),9), 10), 11), 12), 13), 14),15),16) dhe 18).

PROCEDURA PËR ZBATIMIN E KONKURSIT
Neni 12.
Në të njëjtën kohë me shpalljen e konkursit Kryetari i komunës së Medvegjës merr
aktvendimin për emërimin e Komisionit për zbatimin e konkursit për realizimin dhe zbatimin e
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procedurave administrative, Programit të mbështetjes për zbatimin e politikave për bujqësi dhe
zhvillim rural në komunën e Medvegjës në vitin 2016.
Detyrat e komisionit nga paragrafin1. të këti neni janë:
•
•
•
•
•
•

Shqyrtonë çdo kërkesë të paraqitur
kontrollon dokumentacionin e paraqitur
kontrolloni saktësinë e informatave të përmbajtura në kërkesën
vlerëson nëse kushtet për çdo përdorues të mundshëm
të përgatisë një propozim për ndarjen e fondeve dhe dorëzuar kryetarit të komunës
përcjellë përmbushjen e detyrimeve nga kontrata dhe poropozonë masat e
nevojëshme.
Neni 13.

Përdoruesi i detyrimeve është i detyruar të:
1. Për investimin në fjalë, për të cilat ai ka marrë mbështetje të përdoret në përputhje
me qëllimin e synuar.
2. Investimi në fjalë për të cilat ai ka marrë asnjë inkurajim duhet të gdhendur jashtë
dhe nuk u jepet personave të tjerë për një kontratë qiraje brenda një periudhe prej 5
vjetësh nga data e pagesës së mbështetjes.
3. Ofrojnë mbikëqyrje në vend nga ana e Komisionit për zbatimin e konkurrencës
brenda pesë vjetëve nga data e pageses së mbështetjes.
4. Të ruaj dokumentacionin e konkursit dhe ta shikojë komisioni për shqyrtim.
Neni 14.
Pasi komisioni konstaton se aplikimi është i saktë dhe se të gjitha kushtet janë plotësuar,
sačivanja propozim, një herë në muaj, për ndarjen e burimeve të kandidatit i cili dorëzuar
kryetarit të komunës për një vendim për ndarjen e fondeve dhe nënshkrimin e marrëveshjeve
për të drejtat e ndërsjella dhe janë të nevojshme për përdorues.
Neni 15.
Miratimi i fondeve do të bëhet në mënyrë të aplikimit që janë ie. plotë. ruajnë të gjithë
dokumentacionin mbështetës që t'i bashkëngjiten aplikimit dhe për shumën e fondeve të
destinuara për çdo masë të mbështetjes.
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Neni 16.
Me rastin kur shqyrtohen aplikimet e arrituara , nëse Komisioni konstaton se
dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, Komisioni do të ftojë kandidatët me
dokumentacion të pakompletuar që brenda shtatë ditëve nga njoftimi të ndryshojnë
dokumentacionin.
Kandidatët të cilët kanë paraqitur kërkesat me dokumentacion jo të plotë është që kanë
aplikuar nga dita që ata kryejnë dokumentacion shtesë. Në qoftë se një kandidat brenda kohës
së specifikuar nuk ndryshojë dokumentet do të konsiderohet se ka hequr dorë nga konkursi.
Aplikacionet të cilat janë të paraqitura jo në kohën e duhur nga data e caktuar për masat
mbështetëse individuale, nuk do të merren parasysh.
Regjistrimet nga paragrafi 3. Të këti neni komisioni do ti refuzoj me konkludim.
Neni 17.
Nxitjet do të paguhen në llograinë e hapur në bankën komerciale të shfrytezuesve të
nxitjeve dhe atë në shumën e fondeve që është përcaktuar në programin dhe konkursin. E
drejta për një nxitje realizohet në bazë të kërkesave të shfrytezuesve të nxitjeve për vitin 2016,
pagesa është bërë me urdhër të paraqitjes së tyre. Kërkesa do të jepet deri në shumën e
fondeve në dispozicion në kuadrin e Programit. Kërkesat që janë dorëzuar pas kryrjes të
fondeve për aktivitete specifike të Programit do të refuzohen.
Neni 18.
Konkursi të shpallet në tabelën për Konkurse të komunës së Medvegjës, në faqen e
internetit të komunës së Medvegjës, dhe Radio Medvegjës do të hyjë në fuqi në ditën e
shpalljes në tabelën e komunës së Medvegjës.
Numri: 03-320-69/2016
Në Medvegjë në vitin 28.04.2016

KRYETARI I KOMUNËS SË
MEDVEGJËS

Dr. Nebojsha Arsiq
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