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KONTRATË QIRAMARRJE/HUAPËRDORJE (TIP) 

I PALËVE  

 

Sot më datë ____/____/2022, ne, të nënshkruarit, madhorë dhe me zotësi të plotë juridike për 

të vepruar, si vijon: 

 

1. _____________________________________, ID nr.personal__________________ 
Emër        Atësi       Mbiemër 

2. _____________________________________, ID nr.personal__________________ 
Emër        Atësi       Mbiemër 

3.  _____________________________________, ID nr.personal__________________ 
Emër        Atësi       Mbiemër 

4.  _____________________________________, ID nr.personal__________________ 
Emër        Atësi       Mbiemër 

 

deklarojmë nën përgjegjësinë tonë personale dhe në njohje të plotë të pasojave që sjell 

deklarimi i pavërtetë se,  përfaqësojmë palët për këtë kontratë qiramarrje/huapërdorje 

 

Qiradhënësi  ___________________________ (emër, atësi, mbiemër)  kam në pronësi/ 

bashkëpronësi tokë bujqësore, me këto të dhëna: 

AMTP në emër të : ____________________________________ 

Nr. i regjistrimit të Aktit _____________________________ 

Kodi i fermës: ______________________ 

Rrethi _____________ 

Fshati______________ 

Data______________ 

 

Ngastra 1 : ___________________________ 

Sipërfaqe m2: ____________________ 

 

Ngastra 2 : ___________________________ 

Sipërfaqe m2: ____________________ 

 

Ngastra __ : ___________________________ 

Sipërfaqe m2: ____________________ 

 

 

Sa më sipër dhe në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 101, datë 9.2.2022 “Për përcaktimin e kritereve bazë, të masës së 

përfitimit dhe mënyrës së përdorimit të fondit për skemën e mbështetjes me naftë për 

bujqësinë, për vitin 2022”, si dhe të Udhëzimit nr. 1, datë 11.2.2022  “Për kriteret, procedurat 
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dhe mënyrën e administrimit të skemës së mbështetjes me naftë për bujqësinë”, nëpërmjet 

këtij akti, kontratë qiramarrje/huapërdorje, Ne, të nënshkruarit 
 

AUTORIZOJMË 

 

Qeramarrësin ______________________________________ (emër atësi mbiemër), që të 

përdori tokën/parcelat e tokës bujqësore të deklaruar më sipër deri në fund të vitit 

______. 
 

Ne, të nënshkruarit, pranojmë sa më sipër, duke mos pasur asnjë pretendim apo vërejtje për 

të. Akti, u lexua nga ne me zë të lartë dhe të qartë, u kuptua dhe meqenëse u gjet sipas 

vullnetit tonë të lirë dhe të plotë, nënshkruhet rregullisht* si vijon 
 

Qeradhënësit e tokës bujqësore: 
 

1. __________________________________________ __________________ 

Emër        Mbiemër    (me shkrim dore)    Nënshkrimi 

 

2. __________________________________________ __________________ 

Emër        Mbiemër    (me shkrim dore)    Nënshkrimi 

 

3. __________________________________________ __________________ 

Emër        Mbiemër    (me shkrim dore)    Nënshkrimi 

 

4. __________________________________________ __________________ 

Emër        Mbiemër    (me shkrim dore)    Nënshkrimi 

 

Qeramarrësi i tokës/tokave/parcelave të tokës bujqësore: 

__________________________________________  __________________ 

Emër        Mbiemër    (me shkrim dore)     Nënshkrimi 

 

* Nënshkrimet (firmat) vendosen në çdo faqe të aktit. Ndërsa në fund të tij vendosen  emrat, mbiemrat 

dhe nënshkrimet.  

VËRTETIM 

Vërtetohet se toka/tokat/parcelat e tokës bujqësore në këtë kontratë qiramarrje/huapërdorje 

përdoren dhe kultivohen nga qeramarrësi ______________________________ (emër atësi 

mbiemër) dhe janë në pronësi të qiradhënësve sikurse është pasqyruar në këtë kontratë 

qiramarrje/huapërdorje. 

Bashkia ________________ 

Njësia Administrative __________________ 

KRYETARI (Firma dhe Vula) 


