
 
Republika e Kosovës 
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Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural/Ministarstvo Poljoprivrede, 
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Development 

 

 

Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 

Në mbështetje të Nenit 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

Duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore 

të Republikës së Kosovës, (Gazeta Zyrtare, nr. 82, 21 tetor 2010) si dhe  

duke u bazuar në Nenin 8 (paragrafi 1.4) dhe Shtojcën 14 të Rregullores nr. 02/2011 për 

fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive 

(22.03.2011), dhe neni 25 paragrafi 2 Ligji Nr. 03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin 

Rural, dt. 11 qershor 2009, 

Nxjerr: 

 

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.06/2011  

KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E FERMAVE QË JANË PJESË E SISTEMIT 

TË MBAJTJES SË KONTABILITETIT  

 

 

Neni 1  

Qëllimi 

 

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kriteret për fermat që do të jenë pjesë e 

sistemit të mbajtjes së kontabilitetit në fermë dhe krijimi i rrjetit për grumbullimin e të 

dhënave të mbajtjes së llogarisë në ekonomitë bujqësore dhe identifikimi i të hyrave 

vjetore.  

 

Neni 2 

Përkufizimet  

 

Shprehjet dhe termat e përdorura në këtë udhëzim administrativ kanë këto domethënie: 

“Kriteret” nënkuptojnë numrin e sipërfaqeve të mbjellur apo numrin e kafshëve- 

shpezëve, shoqërive bletësh dhe hurdhave të peshqve të kultivuara që sigurojnë 

minimumin e mundshëm për tu futur në regjistrin e rrjetit. 

“ESU” nënkupton madhësinë e njësisë ekonomike të shprehur në bruto në vlerën e 

mjeteve financiare prej 1.200€ sipas standardeve të BE-së. 

“Rrjeti” nënkupton rrjetin e të dhënave për ekonomitë bujqësore. 
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“Ekonomia Bujqësore” nënkupton një person i vetëm apo grup i personave – jo 

kushtimisht të afërt që jetojnë në të njëjtën adresë me aktivitete të përbashkëta bujqësore.  

 

 

Neni 3 

Kriteret për përcaktimin e fermave  

 

1. Kriter bazë për përcaktimin e fermave për anketim është pragu i shprehur në 

madhësinë e njësive evropiane - ESU siç është përcaktuar me tipologjinë Evropiane.  

2. Kriteret tjera për përcaktimin e fermave janë për: 

2.1 Drithëra mbi 3 ha; 

2.2 Perime në fushe të hapur mbi 1 ha; 

2.3 Serra mbi 0.05 ha; 

2.4 Bimë dekorative në fushë të hapura mbi 0.50 ha;  

2.5 Pemishte mbi 0.50 ha; 

2.6 Vreshta mbi 0.50 ha; 

2.7 Lopë qumështore mbi 4 krerë; 

2.8 Kafshë të imëta - dele, dhi mbi 30 krerë; 

2.9 Pula vojse mbi 1000; 

2.10 Shoqëri bletësh mbi 20; 

2.11 Hurdha peshku mbi 5 ari. 

 

Neni 4 

Grumbullimi, përpunimi dhe shfrytëzimi i të dhënave nga ekonomitë bujqësore 

 

1. Grumbullimi i të dhënave vjetore për kontabilitetin e fermës bëhet me qellim të 

përcaktimit të të hyrave në ekonomitë bujqësore. 

2. Grumbullimi i të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet sipas formularëve të 

veçantë të përpiluara nga Ministria. 

3.  Ekonomia bujqësore mund të jetë pjesë e rrjetit të kontabilitetit të fermave nëse i 

plotëson kushtet si vijon: 

3.1 Të jetë e orientuar kah tregu dhe të ketë të hyra minimale ekonomike në vlerë 

prej 1.200€ brenda vitit; 

3.2 Të përfaqësoi mostër reprezentative në nivel rajonal dhe qendror; 

3.3 Përgjegjësi i ekonomisë bujqësore të mbaj kontabilitetin e fermës dhe të shpreh 

vullnetin që këto të dhëna t’i ofroj për nevoja të rrjetit. 

 

Neni 5 

Të dhënat për ekonominë bujqësore 

 

1. Të dhënat për ekonominë bujqësore të përcaktuara për hulumtim në nenin 3 të këtij 

udhëzimi administrativ, duhet te: 

1.1  Ketë madhësi ekonomike të barabartë apo më të madhe se kufiri/pragu i  

përcaktuar sipas nenit 4 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të këtij udhëzimi 

administrativ; 

1.2    Të dhënat nuk mund të publikohen në mënyrë individuale por vetëm si tërësi; 

1.3 Që fermeri të mbajë kontabilitetin në fermë dhe këto të dhëna ti ofroj  

MBPZHR-së; 
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1.4 Të dhënat nga ekonomitë bujqësore familjare përdoren vetëm për qëllime e 

përcaktuara me këtë udhëzim administrativ dhe nuk mund të përdoren për 

qëllime të tjera; 

1.5 Të jetë i përfshirë së bashku me ekonomitë tjera në hulumtim; 

1.6 Të dhënat e përfituara nga mbajtja e kontabilitetit në fermë, mund të përdorën 

në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

Neni 6 

 

Ministria është i vetmi organ për krijimin dhe mirëmbajtjen e rrjetës dhe shfrytëzues i të 

dhënave për planin për zgjedhjen e ekonomive bujqësore. 

 

Neni 7 

 

Mbikëqyrja e zbatimit të kontabilitetit në fermë bëhet nga Komisioni i themeluar me 

vendim nga Ministria.  

Neni 8 

Hyrja në fuqi 

 

Ky Udhëzim Administrativ hynë në fuqi ditën e nënshkrimit.     

 

Prishtinë, 29.04.2011 

 

Blerand Stavileci 

  ______________ 

Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  

 

Udhëzimi i dërgohet: 

 Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm; 

 Departamentit Ligjor; 

 DPZH- Divizioni i Statistikave Bujqësore, dhe 

 Arkivit. 

 

 

 

 

 
 

 


