
 
 

I nderuar ministër Hoxha, 
 
Në zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020, qytetarët e              
Republikës së Maqedonisë së Veriut zgjedhën që të vazhdojmë ta dërgojmë shtetin            
përpara. Vota e qytetarëve për koalicionin që ka formuar Qeverinë e re me mandat              
prej vitit 2020 deri në vitin 2024 është investimi i tyre vetanak në kërkim të jetës më                 
të mirë për vete, për familjet dhe bashkësinë e tyre. Vota e secilit qytetar është votë                
për mbrojtje nga KOVID-19 dhe për menaxhim të suksesshëm me krizën           
ekonomike-shëndetësore, votë për ekonominë e re vendore, për vende të reja të            
punës të paguara mirë, për shtet të së drejtës, për mjedis jetësor të pastër dhe të                
shëndetshëm, për infrastrukturë funksionale, për lidhje efektive brenda vendit dhe          
me botën, për kulturë të fuqishme nacionale sipas modelit evropian dhe arsim që i              
përgatit gjeneratat e reja për të tashmen dhe një të ardhme më të mirë. 
 
Në kuptimin burimor të fjalës “ministër“ gjendet shërbimi, kujdesi dhe ndihma për            
qytetarët. Ju, si ministër, duhet ta kuptoni votën e qytetarit si drejtim i precizuar që               
vjen nga niveli më i lartë nga i cili nuk ka asnjë devijim. Duhet t’u shërbeni të gjithë                  
qytetarëve, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, partiake, orientimit të tyre            
seksual, identitetit gjinor, racor, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë në grupe           
të margjinalizuara, gjuhës, statusit social, shkollimit, religjionit, bindjet politike, bindjet          
tjera, aftësive të kufizuara, moshës, statusit familjar apo martesor, statusit pronësor,           
gjendjes shëndetësore, statusit personal dhe statusit shoqëror. Pres që për kryerjen           
e detyrave tuaja dhe në realizimin e Programit për punë të Qeverisë për vitet              
2020-2024, do të angazhoheni pa hezitim dhe me profesionalizëm. Kemi detyrim të            
shenjtë dhe thelbësor që agjendën për të cilën obligohemi para qytetarëve ta            
realizojmë duke investuar përpjekjet tona maksimale, përmes realizimit efektiv për          
arritje të rezultateve më të mira të mundshme. Kjo mënyrë nuk njeh kompromise,             
justifikime dhe përfshin ekspozim të vazhdueshëm para opinionit publik ku do t’i            
vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat për të ndjekur punën tonë.  
 
Ju jeni pjesë e Qeverisë e cila hapur e prezanton punën e saj dhe është e hapur për                  
secilin qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë, si Kryetar i Qeverisë do              
ta avancoj strukturën e kabinetit tim me qëllim që të jem Kryeministër më i hapur dhe                
të siguroj komunikim të dyanshëm me të gjithë qytetarët dhe bashkësitë të cilëve ju              
duhet ndihmë nga unë dhe shërbimet e mia, por edhe të kem mundësi që t’i pranoj                
dhe t’i kuptoj të gjitha idetë dhe iniciativat që vijnë nga opinioni publik.  
Ju obligoj edhe juve për komunikim të rregullt dhe të hapur me të gjithë qytetarët dhe                
palët e interesit në shoqëri duke avancuar kanalet për përgjegjshmëri,          
gjithëpërfshirje dhe pjesëmarrje. 
 
Puna e juaj çdo ditë do të ndiqet dhe matet. Nëse jeni të përkushtuar, të ndershëm                
dhe të përgjegjshëm do të keni rezultate të shkëlqyeshme dhe do të vazhdoni të              
punoni edhe më mirë për më shumë rezultate. Në të kundërtën, do të             
zëvendësoheni me kuadër tjetër i cili është i gatshëm të jep angazhim më të mirë               
dhe më të sinqertë se sa Ju. Vetëm kështu është e drejtë dhe e ndershme para                
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fjalës që ua kemi dhënë qytetarëve. Për atë, konkluzionet e para nga puna juaj do t’i                
sjell pas përfundimit të 100 ditëve të para të mandatit, gjegjësisht në përfundim të              
vitit 2020, pas të cilit janë të mundshme ndryshime kadrovike. Analizën           
metodologjike të realizimit të detyrave dhe punës suaj të përgjithshme do ta bëjmë             
çdo fundvit. 
 
Duke ju nominuar juve për ministër në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së             
Veriut, isha i bindur se mund të llogaris në përgjegjësinë dhe përkushtimin tuaj të              
plotë në kryerjen e detyrave. Pikërisht për këtë, pres rezultate të menjëhershme.            
Qytetarët kanë pritje, ndërsa Ju jeni në pozicion që të bëni gjithçka që është e               
nevojshme që Qeveria të realizojë pritjet e qytetarëve. 
 
Bujqësia është thelbësore për zhvillimin e të gjithë ekonomisë, zhvillimin e           
ekuilibruar rajonal dhe mbajtjen e zonave rurale në një gjendje vitale duke krijuar             
kushte që të rinjtë të qëndrojnë në vend. Pandemia e virusit KOVID-19 theksoi më              
tej nevojën që popullatës t'i sigurohet ushqim i shëndetshëm, i sigurt, cilësor dhe i              
larmishëm dhe i prodhuar në vend. Prandaj, pres që ju të punoni në ofrimin e               
përparësive kryesore të qeverisë në këtë fushë - duke krijuar kushte për bujqësi të              
qëndrueshme dhe modernizimin e prodhimit primar dhe sekondar për të rritur           
prodhimin dhe për të rritur cilësinë e produkteve bujqësore vendase, mbrojtjen e            
mjedisit, sigurinë e ushqimit dhe mirëqenien e kafshëve, krijimin e konkurrencës dhe            
vlerës së shtuar të produkteve bujqësore, ndërsa plotësohen nevojat vetanake nga           
prodhimi vendas. 
 
Më konkretisht, pres nga Ju: 

● Të krijoni politika që janë në përputhje me detyrimet dhe udhëzimet e            
përgjithshme të vendit për përshtatjen me politikën e përbashkët bujqësore          
të Bashkimit Evropian; 

● Bashkërisht të sigurojmë mbështetje financiare vjetore prej 200 milion euro           
për bujqësinë dhe zhvillimin rural; 

● Të siguroni që të bëhet pagesa në kohë e përkrahjes së drejtpërdrejtë në             
bujqësi: 30% e shumës së masave themelore 30 ditë pas aplikimit dhe 70%             
sipas kalendarit të pagesave; 

● Të zbatoni rritjen e subvencioneve për “naftën e gjelbër”. Çdo vit të rritet              
subvencionimi i kostove për prokurimin e karburantit për makineritë         
bujqësore në mënyrë që të subvencionohet 100% deri në fund të vitit 2024; 

● Të rritet mbështetja për pagesa të drejtpërdrejta për bagëti, dele, dhi, derra,            
shpendë të therur, pula, zogj një ditësh, familje që kultivojnë bletë për 10%,             
si dhe qumësht lope të prodhuar dhe dorëzuar me cilësi shtesë për dy             
denarë për litër; 

● Të vazhdoni procesin e konsolidimit të tokës bujqësore; 
● Të krijoni fond për ndërhyrje në programin e pagesave direkte; 
● Të siguroni rimbursimin e taksës mbi të ardhurat personale për fermerët dhe            

në bashkëpunim me institucionet kompetente të mundësoni uljen e vlerës së           
shtuar të taksës për shërbimet veterinare nga 18% në 5%; 

Letër mandati për ministrin e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave 
3 shtator  2020 



 
 

● Të inkurajoni zbatimin e masave agro-mjedisore; 
● Të zbatoni masat për të rritur ndjeshëm sasinë, qëllimin dhe efektivitetin e            

investimeve në prodhimin bujqësor, veçanërisht përmes: 
o Mbështetjes për prokurimin e mekanizimit modern, pajisjeve dhe        

paketimit, si dhe për ndërtimin e frigoriferëve, ambienteve të         
përpunimit, qendrave të blerjes dhe shpërndarjes dhe materialit        
gjenetik me cilësi të lartë; 

o Krijimin e një Fondi të garancisë për kreditimin dhe financimin e           
projekteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural, së bashku me sigurimin e           
shërbimeve këshilluese brenda fondit; 

o Investimin në infrastrukturën e kullotave në partneritetin publik-privat në         
sektorin e bujqësisë, në ndërtimin e digave dhe sistemeve të furnizimit           
me ujë, në pyllëzimet dhe mekanizimin e ri të pyjeve; 

● Të krijoni dhe zbatoni politika dhe aktivitete për prodhimtari të qëndrueshme,           
fitimprurëse, konkurruese, moderne dhe inovative bujqësore përmes rritjes        
rrënjësore të investimeve në kapitalin njerëzor, veçanërisht përmes: 

o Motivimit të fermerëve të rinj deri në 40 vjet për të qëndruar në             
prodhimin bujqësor, duke dhënë grante deri në 20.000 euro; 

o Dyfishimit të mbështetjes së grave fermere deri në fund të vitit 2024; 
o Edukimit falas të fermerëve për aplikimin e teknologjive moderne të          

prodhimit, bursa për fëmijë të fermerëve të regjistruar për arsimim në           
profesionet bujqësore, si dhe vizita shëndetësore veterinare falas,        
edukim dhe ekzaminime të kafshëve në ferma; 

● Bashkërisht të mundësojmë stimulimin për investime dhe zhvillim më të          
shpejtë ekonomik të zonave rurale si dhe të sigurojmë kushte për të rinjtë             
për të qëndruar dhe jetuar në vend, veçanërisht përmes: 

o Shpërndarjes së buxhetit kombëtar për pagesa direkte në bujqësi dhe          
zhvillim rural në raport 65:35; 

o Mbështetjes me 10.000 euro për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro dhe të           
vogla në zonat rurale; 

● Të vendosni përqendrim të veçantë në mbështetjen e sistemit të inovacionit           
bujqësor; 

● Të krijoni masa për tregti dhe tregtimin e produkteve bujqësore vendore. 
● Të realizoni aktivitete të tjera në përputhje me zotimet dhe Programin e 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 2020 - 2024. 
 

Njëkohësisht si ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave në           
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga Ju pres: 
 

● Të jeni gardiani i parë i Kushtetutës dhe ligjeve dhe të siguroni që Ministria e               
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të përmbush të gjitha          
detyrimet ligjore, që të gjithë bartësit e funksioneve publike dhe zyrtarët që            
punojnë nën juridiksionin tuaj të jenë njësoj të përgjegjshëm ndaj ligjit dhe            
Kushtetutës dhe se Kushtetuta dhe ligjet do të zbatohen njëjtë për të gjithë; 
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● Të jeni shembull i qeverisjes së mirë dhe të siguroni që zyrtarët publik dhe              
zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj t'u përmbahen standardeve më të           
larta të qeverisjes së përgjegjshme dhe etike; 

● Të siguroni që Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të            
përgjigjet në kohë, në mënyrë të drejtë, efikase dhe efektive të zgjidh            
çështjet dhe procedurat e qytetarëve dhe personave juridik, duke justifikuar          
dhe fituar besimin e qytetarëve dhe të opinionit publik; 

● Të vazhdoni zbatimin dhe përmirësimin e politikave të transparencës dhe          
llogaridhënies; 

● Të jeni i hapur dhe gjithëpërfshirës ndaj qytetarëve, publikut profesional,          
shoqërisë civile dhe opozitës në krijimin dhe zbatimin e politikave publike në            
mënyrë që të siguroni politika cilësore të bazuara në prova dhe konsensus të             
shoqërisë; 

● Të siguroni që burimet shtetërore të mos përdoren për qëllime partiake dhe            
zgjedhore dhe që zyrtarët administrativ dhe punonjësit e sektorit publik të           
mos jenë subjekt i ndikimit partiak; 

● Të promovoni barazinë gjinore dhe përfaqësimin e drejtë dhe të keni           
parasysh karakterin multietnik të vendit. 

Bashkëpunoni me të gjithë punonjësit dhe përdorni të gjitha potencialet e           
administratës publike. Në të gjitha veprimet tuaja, të jeni shembull për ata me të cilët               
punoni dhe për qytetarët për të cilët punoni. Respektoni Kodin etik për anëtarët e              
Qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria dhe           
promovoni vlerat etike. Në fund të mandatit tonë në vitin 2024, si rezultat i              
ndryshimeve pozitive që ne do të bëjmë, Maqedonia e Veriut të jetë vend ku              
qytetarët duan të jetojnë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e saj të vazhdueshëm.             
Qytetarët e presin këtë nga ne. 
 
Ju uroj fat, shëndet dhe mandat të suksesshëm. 

 
Sinqerisht i juaji, 

Zoran ZAEV 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut 
Arjanit HOXHA 
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