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Fjalë hyrëse 

Bujqësia dhe zhvillimi rural janë sektorë kryesor të cilët mund të kontribuojnë dukshëm në 

zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.  Bujqësia dhe diversifikimi rural janë dy 

sektorë që Kosovës i ofrojnë mundësi reale për zbutjen e varfërisë, gjenerimin e vendeve të 

reja të punës dhe për krijimin e të ardhurave për banorët e zonave rurale.  

 

MBPZHR-ja përmes politikave dhe strategjive zhvillimore është orientuar në mbështetje të 

faktorëve të prodhimit, në stimulimin e fermerëve dhe në krijimin e një ambienti sa më të 

favorshëm zhvillimor. Këto politika dhe strategji janë duke krijuar mundësi që të arrihet një 

zhvillim i qëndrueshëm dhe një shfrytëzim shumë më efikas i resurseve natyrore.  

 

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë luan rol të veçantë në përmirësimin e bilancit tregtar, uljen e 

papunësisë, sigurinë e produkteve ushqimore, mbrojtjen e ambientit si dhe në përmirësimin 

e jetës së qytetarëve në përgjithësi. Prandaj, sektori i bujqësisë mbetet një nga prioritetet 

kryesore të Qeverisë.   

 

Ky është edicioni i dytë i Raportit të Gjelbër që po publikohet nga Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, i cili paraqet një pasqyrë të detajuar të sektorit të bujqësisë 

dhe të gjendjes së zonave rurale në Kosovë. Në veçanti pasqyrohen ndryshimet strukturore 

në këtë sektor duke përfshirë politikat dhe programet përkrahëse të cilat po implementohen 

nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për intensifikimin e zhvillimit 

bujqësor dhe ngritjen e standardit jetësor në zonat rurale.  

 

Ky raport  ndërlidhë shumë prej dimensioneve të sektorit agrorural, përfshirë këtu edhe 

tregtinë e jashtme, sigurinë e ushqimit, bujqësinë organike, kreditë bankare dhe elementet 

tjera ekonomike të cilat krijojnë një platformë të pasur me informacione. 

 

Ky dokument është dëshmi jo vetëm e punës së bërë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural, por njëkohësisht edhe e bashkëpunimit të mirëfilltë të saj me akterët e tjerë 

të përfshirë në përpilimin e tij. Prandaj, duke marrë për bazë rëndësinë e Raportit të Gjelbër 

të Kosovës, ne do të vazhdojmë të punojmë në azhurnimin e vazhdueshëm të informatave të 

nevojshme për publikimin vjetor të tij. 

 

 

Kapllan Halimi 

 
Sekretar i Përgjithshëm  
 

 
 

 



2 
 

Raporti i Gjelbër i Kosovës 2014 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Prishtinë 2014 

Hyrje 
Ky është raporti i dytë vjetor i gjelbër i Republikës së Kosovës i cili paraqet një pasqyrë të 

zhvillimeve në sektorët, zhvillimin e të cilëve është duke e promovuar Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Raporti i Gjelbër i Kosovës është produkt i bashkëpunimit 

midis departamenteve dhe agjencive të ndryshme të MBPZHR-së dhe organizatave të tjera. 

Gjithashtu, komiteti drejtues (KD) luan rol kyç në ndarjen e përgjegjësive për përmbajtjen e 

raportit përmes kontributeve nga departamentet dhe agjencitë e tyre përkatëse. Anëtarët e tij 

ishin udhëheqësit e Departamenteve të MBPZHR-së: Ekrem Gjokaj, Isuf Cikaqi, Sebahate 

Haradinaj, Tahir Halitaj, Tahir Ahmeti, Bekim Hoxha, Shefki Zeqiri, Shqipe Dema; kabineti i 

Ministrit, Peonare Caka; udhëheqësi i Agjencisë së Pagesave, Elhami Hajdari; udhëheqësi i 

Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit, Valdet Gjinovci, përkatësisht Fillojeta Rrustemi; 

udhëheqësi i Departamentit për Bujqësi dhe Mjedis nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 

Bajrush Qevani, perfaqesuesja nga Ministria e Tregetise dhe Industrise, Arjeta Islami. 

 

Departamenti i analizave ekonomike dhe statistikave (Skender Bajrami, Belgin Dabiqaj, 

Mediha Halimi, Delvina Hana, Adelina Maksuti, Donjeta Pozhegu, Hakile Xhaferi, Edona 

Mekuli, Shkëlqim Duraku) përgatiti pjesën kryesore të raportit, i koordinuar nga Ekrem 

Gjokaj dhe i mbështetur nga sekretari i Përgjithshëm Kapllan Halimi dhe eksperti nga TAIEX 

Martin Knipert si dhe ekspertin Stephan Leeds. 

 
Kontribut i vlefshëm për përgatitjen e këtij raporti është dhënë nga eksperti Austriak Karl 

Ortner. Në këtë rast ne do të donim të shprehim falenderimet tona për mbështetjen e dhënë 

në të gjitha fazat e përgatitjes së Raportit të Gjelbër 2014. 

  

Sikurse në publikimin e raportit të vitit 2013 anketat e ekonomive shtëpiake bujqësore të 

ASK-së nuk kanë ofruar të dhëna për disa produkte kështu që edhe në këtë rast DAESB i 

zëvendësoi ato me vlerësime të cilat janë shfaqur në germa kursive.   

 

Të dhënat për tregtinë në disa raste ndryshojnë nga të dhënat e edicionit të kaluar për shkak 

të harmonizimit me të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, një prej arsyeve 

kryesore të këtyre ndryshimeve është edhe angazhimi i ekspertit nga TAIEX.   

 

Ekrem Gjokaj, PhD. 

 

Drejtor i Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore 
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1 Burimet dhe inputet 

1.1 Mjedisi i përgjithshëm ekonomik 

1.1.1 Niveli i zhvillimit socio-ekonomik 

Zhvillimi ekonomik 

Zhvillimet ekonomike në nivel global gjatë vitit 2013 u karakterizuan me trende pozitive, por 

se normat e rritjes ekonomike ishin lehtë më të ulëta në krahasim me vitin paraprak. Nga 

vlerësimet e FMN-së del se rritja ekonomike globale në vitin 2013 ishte 3%, krahasuar me 

3.2% në vitin 2012. Në vitin 2013, Eurozona u karakterizua me recesion duke shënuar normë 

negative të rritjes ekonomike prej 0.4% përderisa Kosova vazhdoi të ketë rritje ekonomike. 

Tabela 1: BPV sipas aktiviteteve ekonomike me çmime aktuale, 2008-2013 (në 000 €) 

 
Aktivitetet ekonomike 
 

Bruto Vlera e Shtuar (BVSH) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi 574,441 575,192 598,838 614,262 617,588 638,710 

B Industria nxjerrëse 119,055 92,225 136,399 124,087 114,049 118,288 

C Industria përpunuese 429,513 491,251 489,304 493,945 549,265 584,764 

D Furnizimi me energji elektrike, me gaz 83,265 93,106 108,249 12,345 12,828 /14,487 

E Furnizimi me ujë 19,684 25,564 29,936 34,287 36,620 52,059 

F Ndërtimtaria 257,919 266,846 283,165 361,886 341,199 352,185 

G 
Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i 
automjeteve dhe motoçikletave 

448,617 509,468 538,761 535,207 611,578 655,390 

H Transporti dhe magazinimi 127,920 155,892 171,433 186,582 187,695 193,714 

I Hotelet dhe restorantet 21,629 22,196 27,477 34,843 39,082 89,795 

J Informimi dhe komunikimi 30,712 33,330 34,547 42,113 54,359 53,279 

K Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 127,888 128,666 151,483 173,521 192,621 213,264 

L Afarizmi me pasuri të patundshme 425,454 413,718 417,021 416,862 437,190 475,530 

M Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 43,008 49,880 51,586 62,086 72,106 74,587 

N Aktivitetet administrative dhe mbështetëse 8,275 12,530 12,114 19,635 22,422 21,577 

O 
Administrimi publik dhe i mbrojtjes; sigurimi i 
detyrueshëm social 

431,462 417,523 434,705 476,976 497,788 495,527 

P Edukimi 101,766 115,900 122,292 154,861 162,005 164,556 

Q Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 36,154 44,124 57,919 67,380 72,006 75,251 

R Art, zbavitje dhe rekreacion 2,583 3,648 11,333 15,394 20,262 23,754 

S Shërbime tjera 1,491 7,816 10,550 7,484 10,898 8,409 

T 
Aktivitetet e ekonomive familjare si punëdhënës; 
Mallra dhe shërbimet e padiferencuara që prodhojnë 
aktivitetet e familjeve për përdorim vetanak 

4 5 5 5 1 - 

 
BVSH me çmime bazë 3,290,837 3,458,881 3,687,117 3,944,864 4,167,016 4,435,509 

 
Tatimet në produkte 663,214 711,461 795,524 949,831 973,592 978,075 

 
Subvencionet në produkte -71,289 -100,719 -80,677 -80,159 -81,844 -86,967 

 
Bruto Produkti Vendor 3,882,762 4,069,622 4,401,964 4,814,535 5,058,763 5,326,617 

Burimi: ASK (2014) 

Sipas të dhënave të ASK-së, bazuar në zhvillimet e treguesve kryesorë makroekonomik 

vërehet se rritja reale ekonomike në vitin 2013 ka arritur normën prej 3.1%. Sidoqoftë për 

dallim nga viti paraprak, konsumi kontribuoi me normë më të moderuar prej rreth 0.8 
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përqind. Komponenta e investimeve gjatë vitit 2013 gjithashtu ka pasur kontribut pozitiv prej 

1.1 përqind në rritjen ekonomike, krahasuar me vitin 2012 kur kjo komponentë kontribuoi 

negativisht.  

Tabela 2: Bruto Produkti Vendor me çmime aktuale 2006-2013 (në mil. Euro) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BPV me çmime aktuale 3,120.40 3,460.80 3,882.80 4,069.60 4,402.00 4,814.50 5,058.70 5,326.60 

Shpenzimet e konsumit final 3,466.20 3,810.60 4,344.60 4,301.00 4,557.20 5,019.80 5,256.10 5,539.30 

Shpenzimet e konsumit final të 
ekonomive shtëpiake 

2,770.80 3,145.90 3,488.90 3,528.50 3,768.20 4,142.30 4,458.10 4,652.40 

Shpenzimet e konsumit final të 
Qeverisë 

670.6 641.6 659.8 668.1 722.3 802.1 842.1 863.9 

Qeveria e Kosovës 340.8 327.3 358 407.2 495.7 578.4 625 658.8 

Donatorët (pagat)  329.8 314.3 301.8 260.8 226.6 223.7 217.1 205.2 

Shpenzimet e konsumit final të 
IJPSHESH 

24.8 23.1 23.6 25 26 31.1 20.2 23.0 

Formimi i bruto kapitalit 798.3 892.5 1,208.70 1,267.40 1,450.60 1,632.40 1,465.10 1,470.90 

Formimi i bruto kapitalit fiks 657.1 744.3 1,052.70 1,129.80 1,450.60 1,632.40 1,465.10 1,322.60 

Ndryshimet në inventar 141.2 148.3 156 137.6 149.4 156.5 148.3 148.3 

Eksporti neto -1,144 -1,242 -1,498 -1,419 -1,565 -1,793 -1,727 -1,683 

Importet e mallrave dhe shërbimeve 1,585.50 1,789.50 2,107.10 2,114.20 2,443.10 2,736.70 2,648.80 2,610.70 

BVP për kokë banori (€) 1,890 2,062 2,258 2,329 2,480 2,672 2,799 2,935 

Burimi: ASK (2014) 

BPV me çmime aktuale në Kosovë për vitet 2008-2013 është rritur në vlerën prej 3,882.8 në 

5,326.6 mil. € ose 37% më shumë në vitin 2013 krahasuar me vitin 2008.  

BPV për kokë/banori ka pasur trend rritës prej 2,258 euro në vitin 2008 në 2,935 euro në vitin 

2013, respektivisht 29.9% më shumë në vitin 2013, krahasuar me vlerën e vitit 2008. Trend 

pozitiv me rritje prej 5.4% gjatë vitit 2013 krahasuar me vitin 2012 ka pasur për shpenzimet e 

konsumit final . 

Investimet gjatë vitit 2013 kanë pasur pjesëmarrje prej 28.1% në PBB, që paraqet nivel të 

ngjashëm me vitin paraprak. Sidoqoftë për dallim nga vitet paraprake kur sektori publik 

nëpërmjet investimeve kapitale konsiderohej si bartës kryesor i rritjes së investimeve, në 

vitin 2013 kontributin kryesor në rritjen e kësaj komponente e kishte sektori privat. Rritja e 

investimeve private të cilat përbëjnë rreth 60% të gjithsej investimeve, vlerësohet të jetë 

rezultat i rritjes së investimeve të huaja direkte (IHD) dhe kredive investuese (vlerësimi i 

BQK-së 2013). 

Neto eksportet në vitin 2013 shënuan deficit prej 1.68 miliardë €, që paraqet zvogëlim prej 

2.5% krahasuar me vitin 2012. Rritje më të madhe ka pasur në shpenzimet e konsumit final 

gjatë vitit 2013 (13%) krahasuar me vitin 2012. Zhvillimi ekonomik gjatë vitit 2013 nuk ka 

qenë i mjaftueshëm për të përmirësuar gjendjen sa i përket varfërisë dhe papunësisë që ende 

vazhdon të jetë në shkallë mjaft të lartë në Kosovë (30%). 
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 Tabela 3: Bilanci i pagesave (jo kumulative), në mil. € 

 
Llogaria 

rrjedhëse 

Mallrat 
dhe 

shërbimet 

Nga të 
cilat 

mallra 

Të 
ardhurat 

Transferet 
rrjedhëse 

Llogaria e 
kapitalit 

dhe 
financiare 

Nga i 
cili 

kapital 

Gabimet neto 
dhe 

mosdeklarimet 

2005 -247.5 -1,086.90 -1,078.50 139.1 700.3 72.7 18.9 174.8 

2006 -226.1 -1,144.10 -1,173.10 158.8 759.2 -14.9 20.8 240.9 

2007 -214 -1,242.30 -1,352.90 186.3 842 10.7 16.5 203.3 

2008 -460.9 -1,498.20 -1,649.70 164 873.2 298.9 10.5 162.0 

2009 -374.2 -1,419.40 -1,651.70 61.8 983.4 209.3 100.3 164.6 

2010 -515.7 -1,565.20 -1,752.10 67 982.5 297.2 21.3 217.6 

2011 -658.4 -1,793.30 -2,059.00 113.8 1,021.10 418.9 42.0 239.6 

2012 -380.3 -1,726.70 -2,073.00 154.1 1,192.30 140.3 13.0 236.9 

2013 -339.4 
 

-1,992.00 121.8 1,222.40 168.1 34.7 171.3 

Burimi:BQK 2013 

Banka Qendrore e Kosovës (BQK) nuk është anëtare e Sistemit Evropian të Bankave 

Qendrore dhe Kosova nuk është zyrtarisht pjesë e Eurozonës, edhe pse e përdor Euron si 

valutë të saj. Në përgjithësi, remitencat (të shënuara si “transfere” në bilancin e pagesave) si 

dhe qarkullimet tjera që vijnë nga kosovarët, shumica e të cilëve punojnë në Gjermani dhe 

vende të tjera janë mjaft të qëndrueshme dhe mbeten relativisht stabile.    

Në anën tjetër, sektori financiar në Kosovë është kapitalizuar pothuajse plotësisht në Euro me 

rreth 96% të depozitave dhe kredive. Programi i bashkëpunimit teknik të Bankës Qendrore 

Evropiane me bankat qendrore të vendeve të regjionit do t’i ofrojë BQK-së përcaktimin e 

ndryshimeve në kuadër të përgatitjes për t’iu bashkuar SEBQ-së deri në momentin kur 

Republika e Kosovës të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Programi do ta forcojë 

kapacitetin institucional të BQK-së duke identifikuar kërkesat ligjore, organizative dhe të 

resurseve për të arritur përputhshmërinë me kornizën standarde institucionale dhe 

operacionale të SEBQ dhe BQE.  

 

Zhvillimi socio-ekonomik në zonat rurale 

Kosova është e pasur me tokë të cilësisë të lartë bujqësore. Bujqësia ka qenë gjithmonë një 

sektor kyç në ekonominë e Kosovës, por ajo pati një rënie para dhe pas luftes se fundit (1990-

1999). Me rënien e prodhimit bujqësor, deficiti tregtar agro-ushqimor i Kosovës është thelluar 

shumë. Megjithatë, janë duke u bërë përpjekje të vazhdueshme si nga ana e ministris po 

ashtu edhe nga prodhuesit bujqësor vendor që përkundër vështirësive dhe barrierave të 

shumta si dhe konkurrencës jo të barabartë me vendet e rajonit të udhëheqin me sukses 

bizneset e tyre, duke arritur që të eksportojnë produktet e tyre në vendet fqinje dhe një sasi të 

vogël edhe në vendet e BE-së. Mesatarja e tokës bujqësore për person në Kosovë është shumë 

e vogël dhe sillet rreth 0,15-0,18 hektarë, që është më pak se gjysma e mesatares së BE-së. 

Fragmentimi dhe madhësia e vogël e parcelave bujqësore paraqesin problem të 

vazhdueshëm për mbështetjen e qëndrueshme të prodhimtarisë bujqësore. Gjendja është 
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rënduar edhe më tepër nga konvertimi i vazhdueshëm i tokës bujqësore në parcela të 

banimit ose shëndrrimi i tyre në zona industriale.  

Sektori i bujqësisë kontribuon 12.0% të BPV-së dhe llogaritet që punëson afërsisht 4.6% të 

totalit të të punësuarve.  Kosova ka potencial konkurrues në sektorin e hortikulturës, dmth, 

prodhimin e frutave dhe perimeve, si dhe në sektorin e blegtorisë. Kërkesat për prodhimet 

vendore të hortikulturës dhe produkteve blegtorale pritet të rriten, pasi që edhe fuqia blerëse 

është rritur. Gjatë dekadës së fundit, kërkesat për produkte të hortikulturës janë rritur më 

shumë se në asnjë kategori tjetër të ushqimit. Megjithatë, edhe pse ka potencial të madh për 

rritjen dhe zgjerimin e produktivitetit në bujqësi, sektori përballet me disa sfida të cilat janë 

duke e reduktuar sasinë dhe cilësinë e prodhimit bujqësor dhe duke zvogëluar konkurrencën 

në tregjet vendore dhe të huaja.  

1.1.2 Puna dhe punësimi 

Shkalla zyrtare e papunësisë gjatë vitit 2013 ishte 30%, që në krahasim me vitin 2012 është 

zvogëluar për 2.9%. Sa i përket BPV-së dhe vendeve të punës, bujqësia është një sektor i 

rëndësishëm në ekonominë e Kosovës.  Për më tepër, Kosova ka një fragmentim të skajshëm 

të fermave që ndikon në madhësinë e fermës, si dhe në madhësinë e ngastrës, si dhe ne 

fuqinë punëtore në fermë. Rreth 90% e popullsisë posedon tokë për kultivim, po ashtu 55% 

posedojnë bagëti dhe 15% sigurojnë ushqim kryesisht për konsum familjar.  

Sektori  i bujqësisë është duke u përballur me disa sfida të cilat zvogëlojnë konkurrencën  e 

mirëfilltë të prodhimeve nga fermat tona me vendet e regjionit e më gjërë. Subvencionimi i 

produkteve blegtorale nga vendet që eksportojnë në kosovë vënë prodhuesin vendor në 

pozitë të palakmueshme duke veshtërsuar konkurimin me produktet e importuara.  Ish 

nderrmarrjet publike janë në procesin e privatizimit, kështu që sektori i ri nuk është në 

gjendje të siguroj mundësi për punësim. Megjithatë, këto ferma duhet të mbështeten nga 

programe të ndryshme në mënyrë që të arrihet të përmirësohet aftësia konkurruese e 

bujqësisë në Kosovë, për të krijuar vende të reja pune dhe për të zëvendësuar importin me 

prodhimin vendor.  

 

Subvencionimi i produkteve bujqësore në vendet nga importon Kosova, krijon pozitë të 

pafavorshme për prodhuesit vendor të cilët dalin në treg me çmime më të larta dhe nuk 

mund të jenë konkurrent në raport me produktet e importuara. 

Rezultatet  më  të  rëndësishme  të  AFP-së  në  vitin  2013, janë paraqitur në vijim:   
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Tabela 4: Krahasimi i statistikave kyqe  2012- 2013 

 
      2012  2013 

Ndryshimi 
2013-2012 

Ndryshimi 
‘13/’12 në % 

Shkalla e jo aktivitetit (%)  63.1 59.5 -3.6 -5.7 

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore 36.9 40.5 3.6 9.8 

Meshkuj 55.4 60.2 4.8 8.7 

Femra 17.8 21.1 3.3 18.5 

Shkalla e punësimit 25.6 28.4 2.8 10.9 

Meshkuj 39.9 44.0 4.1 10.3 

Femra 10.7 12.9 2.2 20.6 

Me orar të pjesshëm (si % e të punësuarve) 11.1 11.9 0.8 7.2 

Meshkuj 11.3 11.1 -0.2 -1.8 

Femra 10.3 14.3 4 38.8 

Të punësuar të përkohshëm (si % e të 
punësuarve) 

73.0 68.8 -4.2 -5.8 

Meshkuj 73.2 68.9 -4.3 -5.9 

Femra 72.5 68.7 -3.8 -5.2 

Të vetëpunësuar (si % e të punësuarve) 19.8 22.9 3.1 15.7 

Meshkuj 22.7 26 3.3 14.5 

Femra 8.3 12.8 4.5 54.2 

Shkalla e papunësisë (%) 30.9 30.0 -0.9 -2.9 

Meshkuj 28.1 26.9 -1.2 -4.3 

Femra 40.0 38.8 -1.2 -3.0 

Shkalla e papunësisë tek të rinjtë (% e grupë 
moshës (15-24) 

55.3 55.9 0.6 1.1 

Meshkuj 52.0 50.4 -1.6 -3.1 

Femra 63.8 68.4 4.6 7.2 

Papunësia afatgjatë (12+muaj të të 
papunëve) 

59.8 68.9 9.1 15.2 

Meshkuj 59.1 71.0 11.9 20.1 

Femra 61.3 68.9 7.6 12.4 

Burimi:Anketa e Fuqisë Punëtore 2013 

Pothuajse dy të tretat e popullsisë  së  Kosovës  janë  në  moshë  pune  (15-64  vjeç).  Popullsia 

në  moshë pune pritet të rritet me shpejtësi gjatë dekadës së ardhshme pasi Kosova ka 

popullatën më të re në Evropë. Nga kategoria e popullatës që janë të moshës së punës, 

shkalla e jo aktivitetit në Kosovë ka qenë 59.5%, respektivisht  5.7 % më e ulët se sa në vitin 

vitin 2012.  

Po ashtu rritje kemi edhe në kategorinë e vetëpunësuarve për 15% krahasuar me vitin 

paraprak. 

Shkalla e papunësisë në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012 është zvogëluar për 0.9 ose 

shprehur në përqindje kemi ulje të papunësisë për 2.9%. 

Në vitin 2013 tek kategoria papunësia afatgjate (12+muaj të të papunëve) kemi rritje të 

numrit të personave për 15%, krahasuar me kategorinë e njejtë të vitit 2012.  

Nga 40% e popullsisë që është ekonomikisht aktive, 30% (144,829 persona) janë të  papunë. 

Kjo nënkupton se 70% (338,364) e njerëzve ekonomikisht aktivë janë të punësuar, duke dhënë 
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një shkallë punësimi prej 28.4%. Krahasuar me vitin 2012, në bazë të rezultateve të Anketes 

së Fuqisë Punëtore të vitit 2013, ndryshimi mes dy viteve është 2.8 pikë përqindje ose 

shprehur në përqindje shkalla e punësimit është rritur për 10.9%.   

Sipas të dhënave nga rezultatet e Anketës së fuqisë punëtore 2013, shkalla e papunësisë është 

veçanërisht e lartë në mesin e të rinjve (të moshës 15-24 vjet), me  55.9%, ose një ndryshim  i 

vogël i shkallës së papunësisë për 0.6 pikë përqindje ose shprehur në perqindje 1.1% 

krahasuar me rezultatet e vitit 2012. 

Nga të dhënat e prezantuara në tabelë verejmë se në kategorinë e të punësuarve ka një rritje 

të punësimit të femrave për 20% krahasuar me vitin 2012. Rritje të punësimit të femrave për 

38.8% kemi edhe në kategorinë e të punësuarve me orar të pjesshëm (si % e të punësuarve). 

Statistikat e tregut të punës të vitit 2013 tregojnë se Kosova është në gjendjen më të rëndë të 

tregut të punës në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe 28 vendet anëtare 

të Bashkimit Evropian. 

 

Një pjesë e këtyre dallimeve është për faktin se Kosova ka një popullsi të re dhe shumë prej 

këtyre të rinjve janë ende në shkollim (si rrjedhojë klasifikohen si joaktivë). Shqetësimi është 

se me kalimin e kohës mundësia që popullata joaktive të rritet mbetet e lartë pasi çdo vit 

afërsisht 36,000 të rinj i shtohen popullsisë në moshë pune (d.m.th. 14 vjeçarët do të bëhen 15 

vjeçarë), ndërkohë që vetëm rreth 10,000 do të kategorizohen nga popullsia në moshë pune 

(d.m.th. 64 vjeçarët bëhen 65 vjeçarë) në kategorinë e grupë moshës të moshuar (mosha mbi 

65 vjeç). Pavarësisht rritjes ekonomike të vendit, ekonomia e Kosovës nuk ofron vende pune 

të mjaftueshme për të absorbuar anëtarët e rinj të tregut të punës. Nivelet e larta të 

papunësisë dhe trendet e zhvillimit ekonomikë  e bëjnë shumë të vështirë për vendin që të 

merret me uljen e varfërisë.  

Tabela 5: Lloji i punëdhënësit sipas gjinisë (%) 

Lloji i punëdhënësit Meshkuj Femra Të gjithë  

Sektori public 28.0 42.7 31.8 

Ndërrmarrje me pronësi shtetërore 13.4 13.1 13.3 

Ndërrmarrje private 50.5 35.8 46.7 

OJQ, organizata humanitare e të tjera 3.3 5.4 3.9 

Punëtor familjar i papaguar 4.8 2.8 4.3 

Gjithsej 100 100 100 

Burimi:Anketa e Fuqisë Punëtore 2013 

Bazuar në rezultatet e AFP të vitit 2013, përqindje më e madhe e të punësuarve janë në 

ndërrmarrjet private 46%, pastaj është sektori publik me një përqindje prej 31% dhe 

ndërrmarrjet me pronësi shtetërore 13%. 
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1.1.3 Përdorimi i tokës 

Nga të dhënat e Inventarizimit Nacional të pyjeve që është kryer në vitin 2012, shfrytëzimi i 

tokës bujqësore në vitin 2012 ka qenë 470,400 ha (tokë bujqësore, livadhe dhe kullosa). Nga 

ky total vetëm 296,830 ha janë të shfrytëzuar për kultivim (AESHB 2013).  

Tabela 6: Klasat e përdorimit të tokës në Kosovë 

Lloji Sip./ha Pjesëmarrja (%) 

Pyje 481,000 44.1 

Tokë tjetër pyjore 29,200 2.7 

Tokë bujqësore 309,000 28.3 

Livadhe/kullosa 161,400 14.8 

Vendbanime 48,000 4.4 

Ujë 5,200 0.5 

Tokë tjetër e lagësht 800 0.1 

Tokë tjetër 42,400 3.9 

Jo-klasifikuar 0 0.0 

Të tjera 13,800 1.3 

Totali 1,090,800 100.0 

Burimi: Inventarizimi Nacional i Pyjeve 2012 

 

Figura 1: Klasat e përdorimit të tokës në Kosovë 

 

Burimi: Inventarizimi Nacional i Pyjeve 

Sipërfaqja e përgjithshme e drithërave, sipas Anketës së Ekonomive Bujqësore të ASK është 

141,912 ha, me pjesëmarrja prej 47.8%. Kultura e grurit është kulturë dominante (101,846 ha) 

dhe strategjike në prodhimtarinë e drithërave. Në vitin 2013 kemi zvogëlim të sipërfaqës së 

mbjellur me grurë për 1% dhe ende nuk plotësohen kërkesat vendore. Misri është kultura e 

dytë për nga sipërfaqja mbjellëse (36,122 ha), sepse shërben si kulturë rrotative me grurin. 

Kohëve të fundit është duke u kultivuar në sipërfaqe të vogël. Në këtë ka ndikuar zvogëlimi i 
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fondit të blegtorisë dhe mbyllja e fabrikave për përpunimin e ushqimit të kafshëve. Nuk ka 

treg të vërtetë për misër, ai kryesisht përdoret si ushqim për bagëti në fermën e prodhuesit të 

misrit (misër kokërr dhe për silazh). Elbi është kulturë lavërtare, me një traditë të gjatë 

kultivimi, që është kultivuar (1,363 ha) për nevoja të sektorit të blegtorisë, pasi që është 

shfrytëzuar për ushqim të bagëtisë në formë kokrre, por edhe si përbërës i koncentrateve. 

Krahasuar me vitin 2012 kemi një rritje të sipërfaqes së elbit për 140%. 

 

Tabela 7: Shfrytëzimi i tokës sipas kategorive të kulturave 

Kultura 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 

2013-2012 
Pjesëmarrja 

në 2013, % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Drithëra 119,871 121,095 137,215 141,912 4,697 47.8 3.4 

Bimëforagjere 99,043 98,833 94,444 110,314 15,870 37.2 16.8 

Perime 16,356 16,196 14,557 16,356 1,799 5.5 12.4 

Vreshta 3,140 3,158 3,219 3,159 -60 1.1 -1.9 

Pemishte 3,438 3,575 3,852 5,183 1,331 1.7 34.6 

Të tjera 29,104 26,253 24,077 19,906 -4,171 6.7 -17.3 

Tokë bujqësore 270,952 269,110 277,364 296,830 19,466 100.0 7.0 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 

Kultivimi i bimëve foragjere është i një rëndësie të veçantë për fondin blegtoral. Sipërfaqja e 

përgjithshme e kultivuar me bimë foragjere është 110,314 ha dhe merr pjesë në sipërfaqen e 

përgjithshme me 37%. Krahasuar me vitin 2012 kemi një rritje të sipërfaqës për 16%. 

Sipërfaqja e vreshtave ka pasur një trend të njejtë sa i perket sipërfaqes së kultivuar (3,159 ha) 

dhe merr pjesë me 1.1% në sipërfaqen e përgjithshme të kultivuar. Gjatë vitit 2013 vërehet një 

zvogëlim i lehtë i sipërfaqës për 1.9%. Pemishtet (5,183 ha) marrin pjesë me 1.7% në totalin e 

përgjithshëm. Gjatë vitit 2013 vërehet një rritje e numrit të hektarëve të kultivuar me pemë 

prej 34% krahasuar me vitin 2012. 

Edhe pse ekzistojnë kushte agroekologjike të favorshme për kultivimin e lulediellit dhe 

kulturave tjera vajore, këto kultura mbillen në sipërfaqe simbolike si pasojë e mosinteresimit 

të fabrikave përpunuese të vajit sepse importohet vaji gjysmë i rafinuar.  

Me trendet e fundit të zhvillimit të hortikulturës vërehet se ky sektor është duke ecur me 

hapa të shpejt dhe është duke synuar të ndryshojë orientimin e gjertanishëm, zëvendësimi i 

importit me prodhime  vendore te cilat me pastaj do të kontribuojne edhe në eksport.  

Perimet gjatë vitit 2013 janë kultivuar në një sipërfaqe prej 16,356 ha. Kohëve të fundit është 

investuar shumë në prodhimin në serra, por ende ka hapësirë për të zgjeruar kapacitetet, 

kryesisht përmes zgjatjes së periudhës së korrjes. 

Bazuar në të dhënat e AESHB sektori i drithërave dominohet nga fermat ekzistenciale me 

sipërfaqe prej 0,5 –1,0 ha. Vetëm 1-2 % e tokës bujqësore përdoret nga fermat komerciale. 
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Fermerët e vegjël që merren me kultivimin e drithërave nuk mund ta kenë të lehtë qasje në 

kredi meqenësë kanë sipërfaqe të vogla të tokës së punueshme për të prodhuar dhe për të 

qenë konkurrues në tregun komercial. Për shkak të madhësisë së vogël të fermës dhe 

fragmentimit të tokës, efikasiteti i makinerisë është i kufizuar.  

Sipërfaqja e tokës bujqësore është duke u zvogëluar vazhdimisht për shkak të mungesës së 

planifikimit hapësinor dhe pamundësisë së zbatimit të Ligjit mbi Tokat Bujqësore dhe 

rregulloreve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e tokës bujqësore dhe pengimin e ndërrimit të 

destinimit në tokë ndërtimore. 

Një problem tjetër i madh është sipërfaqja e madhe e tokës së braktisur që mund të zgjidhet 

vetëm përmes një programi të përpiktë të konsolidimit të tokës. 

Cilësia e përgatitjes së tokës, gjendja e përgjithshme e makinerisë bujqësore, niveli i ulët i 

inputeve dhe shumë faktorë tjerë të përmendur më lart, nuk e bëjnë të mundur aktualisht që 

të ketë prodhimtari konkurruese të fermerëve që kultivojnë drithëra në Kosovë.  

 

1.2 Inputet dhe investimet në sektorin primar 

Figura më poshtë përmban të dhëna për konsumin e përgjithshëm të ndërmjetëm dhe 

prodhimin e përgjithshëm të industrisë së bujqësisë për periudhën 2005 – 2012. Në vitin 2012, 

konsumi i përgjithshëm i ndërmjetëm është llogaritur të jetë rreth 224.5 mil. Euro ndërsa në 

vitin 2011 rreth 216.4, që është 3.7% më shumë në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011. 

Prodhimi bujqësor ka rritje të vogël rreth 2% në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011. 
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Figura 2: Konsumi i përgjithshëm i ndërmjetëm dhe prodhimi bujqësor, 2005 – 2012 (mil. €) 

 

Burimi: ASK, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2013 

Bruto vlera e shtuar është ndryshimi në mes të vlerës së prodhimit dhe vlerës së konsumit të 

ndërmjetëm. Në vitin 2012 bruto vlera e shtuar arriti vlerën prej 390.3 mil. Euro, ndërsa në 

vitin 2011 ishte e barabart me 384.3 mil. Euro. Nga viti 2011 deri në vitin 2012, bruto vlera e 

shtuar shënoi rritje të vogël për 1.6%. Në vitin 2011 dhe 2012, bruto vlera e shtuar u rrit 

dukshëm në 64% të vlerës së prodhimit, ndërsa konsumi i kapitalit fiks arriti në 14% të vlerës 

së prodhimit. 

Figura 3: Konsumi mesatar i ndërmjetëm i bujqësisë në vitet 2010 – 2012 (%) 

 

Burimi: ASK, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2013 

Figura më lartë paraqet vlerat mesatare të konsumit të ndërmjetëm bujqësor nga viti 2010 

deri në vitin 2012. Kategoria e ushqimit të kafshëve e cila përfshinë materialin ushqyes të 
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cilin fermeri e blen nga fermerët tjerë apo materialin e kombinuar ushqyes dhe materialin 

ushqyes që fermeri e prodhon në fermë, përbën rreth 45%, gati gjysmën e konsumit të 

ndërmjetëm. Plehërat dhe përmirësuesit e tokës përbëjnë rreth 14% të konsumit të 

ndërmjetëm, shpenzimet e energjisë rreth 8%, farërat dhe materiali mbëltues rreth 6%, ndërsa 

shërbimet bujqësore dhe shpenzimet veterinere përbëjnë rreth 7% dhe 5% respektivisht.  

Çmimet e inputeve bujqësore  

Tabela nё vijim paraqet indeksin e çmimeve vjetore të inputeve bujqësore. Nga të gjitha 

kategoritë në këtë tabelë, çmimet e produkteve të mbrojtjes sё bimёve janë rritur më së 

shumti për 24% nga viti 2012 në vitin 2013.  

Çmimet e kategorisë së ushqimit të kafshëve dhe kategorisë së plehrave janë rritur për 4% 

ndërsa kategoria e mallrave dhe shërbimeve ka pasur 2.3% rritje të çmimit. Çmimet e 

energjisë dhe çmimet e farërave kanë pësuar rënie për 4% dhe 2% respektivisht.  

Publikimi i ASK-së (2014) përfshin të dhëna për indekset e çmimeve në Kosovë nga janari i 

viti 2005 deri në dhjetor 2013. Çmimet e prodhimeve të inputeve bujqësore në këtë publikim 

janë mbledhur në barnatore bujqësore, barnatore veterinere, nga kompanitë, tregjet, dhe 

vendet tjera ku çmimet e inputeve bujqësore janë në dispozicion. Disa indekse të çmimeve të 

inputeve bujqësore janë marrë nga indekset e çmimeve të konsumit (IÇK) në ASK. 

Produktet që përbëjnë bazën e indeksit të çmimeve të inputeve marrin pjesë në njërën nga  

dy grupet kryesore: Mallrat dhe shërbimet aktualisht të konsumuara në bujqësi (konsumi i 

ndërmjetëm) dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet bujqësore (formimi i 

kapitalit).  
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Tabela 8: Indekset e çmimeve të inputeve të përdorura në bujqësi nё Kosovё, 2006 – 2013 

Pёrshkrimi  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Mallrat dhe shёrbimet e 
konsumuara aktualisht nё 
bujqёsi 

103.2 113.0 141.9 128.3 121.7 137.9 146.2 149.5 2.26 

Farërat, materiale të tjera 
riprodhuese 

91.9 103.0 131.2 127.9 128.5 142.0 139.0 136.6 -1.73 

Energjia, lubrifikantët, 
karburantet 

107.2 107.8 121.8 99.5 115.0 133.1 141.6 135.4 -4.38 

Plehrat, përmirësuesit e 
tokës 

109.0 119.4 182.3 174.5 139.5 170.1 187.7 195.5 4.16 

Produktet pёr mbrojtjen e 
bimёve 

105.5 104.7 99.8 99.4 101.6 100.0 102.4 126.5 23.54 

Shërbimet veterinare 117.3 115.6 118.2 120.9 121.3 130.3 129.9 132.3 1.85 

Ushqimi i kafshëve 100.6 140.2 188.4 135.5 125.5 152.0 169.0 176.1 4.20 

Mirëmbajtja e materialeve 99.3 103.5 114.6 111.3 112.5 113.5 115.4 117.2 1.56 

Mirëmbajtja e ndёrtesave 99.1 102.3 109.6 109.3 108.9 109.4 110.3 108.4 -1.72 

Mallrat dhe shërbimet 
tjera 

99.8 102.7 108.8 106.8 107.8 109.8 112.3 116.7 3.92 

Mallrat dhe shërbimet e 
investimeve 

98.1 99.0 103.6 104.3 104.1 104.9 104.9 107.5 2.48 

Makineria dhe pajisjet tjera 96.7 97.7 103.0 104.3 105.1 106.4 106.4 112.5 5.73 

Pajisjet e transportit 99.1 100.1 104.1 104.3 103.4 103.8 103.7 103.6 -0.10 

Burimi: ASK (Indeksi i çmimeve të inputeve dhe çmimet në bujqësi 2005 - 2013); Viti bazë është viti 2005 (=100) 

Brenda kategorisë së mallrave dhe shërbimeve aktualisht të konsumuara në bujqësi, indekset 

e çmimeve janë llogaritur për grupet vijuese: farërat dhe materiali mbёltues, energjia, vajrat, 

plehrat dhe përmirësuesit e tokës, produktet për mbrojtjen e bimëve, shpenzimet veterinere, 

ushqimi i kafshëve, mirëmbajtja e materialeve, mirëmbajtja e objekteve, si dhe mallrat dhe 

shërbimet e tjera.  

Çmimet e mallrave dhe shërbimeve që lidhen me investimet bujqësore (formimi i kapitalit) 

janë llogaritur duke përdorur çmimet e materialeve (makinerive dhe pajisjeve tjera), 

objekteve dhe objekteve të tjera jo-banesore nё fermё dhe ndërtimeve tjera përveç 

përmirësimit të tokës.  (ASK 2014) 

Indeksi vjetor i çmimeve të inputeve për konsumin e ndërmjetëm është rritur për 2.3% nga 

viti 2012 në vitin 2013, ndërsa kapitali ka pasur rritje për 2.5% nga viti 2012 në 2013. Indeksi i 

përgjithshëm i inputeve (të konsumit të ndërmjetëm dhe kapitalit) është rritur për 2.2% në 

vitin 2013 krahasuar me vitin 2012.  

Pasi që soja është përbërës i rëndësishëm i ushqimit të kafshëve, rritja e çmimit të saj në 

tregun ndërkombëtar shkakton rritje në çmimin e ushqimit të kafshëve. Sipas tabelës së 

mësipërme, çmimi i ushqimit të kafshëve në Kosovë është rritur për 4.2%. Figura në vijim 

tregon ndryshimet mujore të çmimeve të sojës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 
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2012 dhe 2013. SHBA-të janë prodhuesi më i madh i sojës mirëpo edhe pse eksporti i sojës në 

SHBA është rritur, pjesëmarrja e saj në tregun ndërkombëtarë është zvogëluar për shkak të 

rritjes së shpejtë të prodhimit të sojës në Brazil dhe Argjentinë (Departamenti i Bujqësisë në 

Shtetet e Bashkuara). Sektori i blegtorisë është një ndër sektorët më të zhvilluar në Bashkimin 

Evropian dhe për këtë arsye është edhe importuesi më i madh i ushqimit të kafshëve. Sipas 

artikullit nga Departamenti i Bujqësisë dhe Ekonomisë së Konsumit në Universitetin e 

Illinois, çmimet e sojës janë rritur në vitet e fundit për shkak të kërkesës së madhe për të, 

posaçërisht nga Kina. Si rrjedhojë e rritjes së çmimit të sojës janё rritur çmimet e ushqimit të 

kafshëve dhe eventualisht do të rriten çmimet e konsumit të ushqimit.  
 

Figura 4: Çmimet mesatare të sojës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, $/Shinik 

 
Burimi: Çmimet e Bujqësisë (Janar 2014), DBSHBA, Shërbimi i statistikave kombëtare bujqësore 

Tabela në vijim tregon çmimet e sojës në disa nga vendet e BE-së. Sipas këtyre tё dhënave ka 

pasur mjaft luhatje të çmimit nga viti 2007 deri në vitin 2013, e sidomos kjo vërehet në vitin 

2012 ku ka pasur rritje tё dukshme tё çmimit. Krahasuar me vitin 2012, në vitin 2013 

Bullgaria dhe Rumania shënuan rritje tё çmimit për 30% dhe 8% respektivisht. Nё anёn tjetёr, 

çmimi i sojës u zvogëlua në Austri për 20%, në Hungari për 4.3%, dhe në Sllovaki për 10%.  
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Tabela 9: Çmimet e sojës në disa shtete të BE-së, €/100 kg 

Shtetet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bullgaria 24.5 35.8 42.0 36.7 31.5 50.3 65.3 

Spanja 24.5 27.3 30.9 32.7 33.6 / /  

Franca 34.6 33.4 30.2 37.5 36.9 /  /  

Hungaria 27.2 30.0 26.4 31.9 34.3 44.8 42.9 

Austria 22.7 32.6 25.2 32.3 34.6 46.5 37.3 

Rumania 23.4 26.4 22.6 29.2 30.7 38.4 41.4 

Sllovakia 24.4 29.1 27.5 31.6 33.9 42.8 38.4 

Burimi: Eurostat 

 

  Figura 5: Çmimet e sojës në disa shtete të BE-së, €/100 kg 

        

   Source: Eurostat 
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1.3 Struktura e fermës 

Sipas anketës së ekonomive shtëpiake bujqësore të ASK-së të vitit 2013, 49% e fermave të 

ekonomive shtëpiake të anketuara ishte me madhësi me më pak se 1 ha. Numri i fermave 

mbeti afërsisht i pandryshueshëm që nga viti 2007, por sipërfaqja e shfrytëzuar është rritur 

për 11.7%. Megjithatë, një rritje e fuqishme është e dukshme sa i përket numrit të hektarëve 

në “fermat e mëdha dhe të specializuara”, nga 3,434 në vitin 2007 në 7,502 në vitin 2013, një 

rritje prej 118.5%. 

Tabela 10: Struktura e fermës sipas madhësisë dhe llojeve në vitin 2013 

  Fermat e vogla 
Fermat e mëdha dhe të 

specializuara 
Gjithsej 

 

Nr. i 
fermave 

Sip.(ha) 
Pjesëmarrja 

në % 
Nr. i 

fermave 
Sip.(ha) 

Pjesëmarrja 
në % 

Nr. i 
fermave 

Sip.(ha) 
Pjesëmarrja 

në % 

0.01 - 0.5 ha 40,891 13,042 21.5 6 2 2 40,897.0 13,044.0 21.5 

0.51 - 1 ha 52,296 38,947 27.6 8 6 2 52,304.0 38,953.0 27.5 

1.01 - 1.5 ha 43,010 52,118 22.7 13 17 4 43,023.0 52,135.0 22.6 

1.51 - 2 ha 15,030 26,373 7.9 7 12 2 15,037.0 26,385.0 7.9 

2.01 - 3 ha 21,586 52,507 11.4 21 56 6 21,607.0 52,562.0 11.4 

3.01 - 4 ha 5,317 18,266 2.8 27 95 8 5,344.0 18,361.0 2.8 

4.01 - 5 ha 3,550 15,827 1.9 20 91 6 3,570.0 15,918.0 1.9 

5.01 - 6 ha 2,455 13,442 1.3 21 115 6 2,476.0 13,557.0 1.3 

6.01 - 8 ha 2,674 18,365 1.4 31 218 9 2,705.0 18,583.0 1.4 

8.01 - 10 ha 1,094 9,724 0.6 26 237 7 1,120.0 9,961.0 0.6 

Mbi 10 ha 1,917 30,718 1.0 179 6,653 50 2,096.0 37,371.0 1.1 

Gjithsej 2007 183,182 259,094  100 104 3,434 100 183,286 262,528  100 

Gjithsej 2013 189,821 289,328 100 359 7,502 100 190,180 296,830 100 

Ndryshimi 
% 

3.6 11.7 
 

245.2 118.5 100 3.8 13.1 100 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 2007, 2013 

Krahasuar me numrin e fermave të vitit 2007, gjatë vitit 2013 kemi rritje të numrit të fermave 

të vogla prej 3.6% dhe po ashtu rritje të numrit të hektarëve për 11.7%.  Ndryshimet janë 

evidente edhe në kategorinë e fermave të mëdha dhe të specializuara ku kemi rritje të numrit 

të fermave për 245.5%, dhe po ashtu shtim të numrit të hektarëve për 118.5%. Numri i 

përgjithshëm i fermave gjatë vitit 2013 është rritur për 3,8% krahasuar me numrin e fermave 

të vitit 2007, ndërsa sipërfaqja ka shënuar rritje prej 13.1%. 
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2 Prodhimi bujqësor dhe përdorimi i tij 

2.1 Bruto produkti vendor në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë  

Llogaritë Ekonomike për Bujqësi janë llogari satelit të Sistemit Evropian të Llogarive 

Ekonomike të Integruara (ESA), sistem ky që ndjek rekomandimet e OKB-së për llogaritë 

kombëtare. Ato mbulojnë produktet dhe shërbimet bujqësore të prodhuara gjatë periudhës 

llogaritëse që janë shitur nga njësitë bujqësore, të mbajtura në stoqe në ferma, ose të 

përdorura për përpunim të mëtejshëm nga prodhuesit bujqësor.  

Konceptet e Llogarive Ekonomike për Bujqësi janë përshtatur me natyrën e veçantë të 

prodhimit bujqësor: për shembull, LEB përfshijnë jo vetëm prodhimin e rrushit dhe të 

ullinjve, por edhe prodhimin e verës dhe të vajit të ullirit nga prodhuesit bujqësor, si dhe 

informacione në konsumin brenda njësisë së produkteve bimore të përdorura në ushqimin e 

kafshëve, prodhimin e llogaritur për nxjerrjen e vetë-llogarive të mallrave kapitale fikse dhe 

konsumit final vetanak të njësive bujqësore. Të dhënat e LEB mund të përdoren për të 

llogaritur treguesit e të ardhurave për sektorin e bujqësisë. LEB raporton vlerat dhe kostot e 

prodhimit për të dyja, çmimin e prodhuesit dhe çmimin bazë. LEB për çmimin bazë përfshin 

pagesat direkte (subvencionet), të cilat nuk janë të përfshira në LEB për çmimin e prodhuesit. 

Ndryshime të mëdha në çmimet e prodhimit ka pasur më së shumti në kategorinë e bimëve 

industriale ku kemi rritje për 180% krahasuar me vitin 2011. Ngritje të çmimeve kemi edhe 

tek kategoria e bimëve foragjere (21%). Ngritje të konsiderueshme të çmimeve (11.8%) ka 

pasur edhe në kategorinë e blegtorisë ku janë të përfshira prodhimet e ndryshme 

blegtorale.Përveç ngritjeve të çmimeve në kategoritë e lartë përmendura kemi edhe rritje të 

çmimeve nga kategoria e  kompenzimit të punonjësve. 

Zbritje e çmimeve për 40% vërehet te kultura e patatës, perimet dhe produktet e 

hortikultures 13%, si dhe te kategoria e prodhimeve tjera bimore (farërat),  ku kemi ulje të 

çmimit për  10% në vitin 2012, krahasuar me vitin paraprak 2011.  

Në vitin 2012 të ardhurat nga sektori i bujqësisë në kuader të të Ardhurave Neto të Fermës 

janë rritur lehtësisht në 298.4. mil.Euro (0.7%), por mbeten më të ulëta se sa në vitet 

paraprake; në vitin 2007 ka pasur vlerë prej 332.1 mil. Euro.  
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Tabela 11: Llogaritë ekonomike për bujqësi me çmime të prodhimit në mil. €  

Kodi Llogaritë Ekonomike Bujqësore 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ndryshimi 
Ndryshimi 

(%) 

1 Drithërat (përfshirë farërat) 55.8 77.0 90.3 61.9 93.5 107.0 107.1 0.1 0.1 

2 Bimët industrial 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.14 0.09 180.0 

3 Bimët foragjere 48.6 72.6 79.2 55.8 51.2 56.0 67.8 11.8 21.1 

4 Perimet dhe produktet e hortikulturës 106.7 121.3 127.6 114.4 123.3 119.6 104.1 -15.5 -13.0 

5 Patatet 22.2 26.8 28.8 23.1 26.6 20.2 12.0 -8.2 -40.6 

6 Frutat 34.3 33.6 38.0 28.7 26.0 23.2 32.9 9.7 41.8 

9 Prodhimet e tjera bimore (farërat) 2.5 3.1 2.9 3.4 3.4 3.7 3.5 -0.2 -10.8 

10 Prodhimet bimore  ( 01- 09) 270.2 334.4 366.7 287.4 324 329.7 327.6 -2.1 -0.6 

11 Blegtoria 105.4 96.7 90.2 119.7 97.6 96.0 92.3 -3.7 -3.9 

12 Prodhimet blegtorale 162.3 163.0 175.2 158.9 148.8 155.8 174.2 18.4 11.8 

13 Blegtoria dhe prodhimi blegtoral  (11+ 12) 267.8 259.7 265.4 278.6 246.4 251.9 266.6 14.7 5.8 

14 Prodhimi i mallrave bujqësore  (10 + 13) 537.9 594.1 632.2 566.1 570.3 581.6 594.1 12.5 2.1 

15 Prodhimet e shërbimeve bujqësore 15.1 14.3 14.9 14.7 14.8 14.7 14.5 -0.2 -1.4 

16 Prodhimi bujqësor  (14 + 15) 553.1 608.4 647.0 580.8 585.2 596.2 608.6 12.4 2.1 

19 Konsumi total i ndërmjetëm 172.2 199.0 234.0 204.2 200.1 216.4 224.5 8.1 3.7 

20 Vlera e shtuar bruto me çmime bazë (18-19) 381.0 409.4 413.1 380.8 390.6 384.3 390.3 6 1.6 

21 Konsumi i kapitalit fiks 67.2 71.5 75.4 75.4 77.9 81.0 84.5 3.5 4.3 

22 Vlera e shtuar neto me çmime bazë (20 -21) 313.8 337.8 337.7 305.4 312.7 303.3 305.8 2.5 0.8 

23 Kompenzimi i punonjësve 3.7 3.5 4.0 3.2 3.5 3.9 4.2 0.3 7.7 

25 Prodhime tjera  të subvencionuara 0.00 0.00 0.00 0.16 0.06 0.10 0.00 -0.1 -100.0 

26 Të ardhurat faktor 313.8 337.8 337.7 305.6 312.8 303.4 305.8 2.4 0.8 

27 Teprica operative / Të ardhurat e përziera 310.1 334.3 333.7 302.4 309.3 299.5 301.6 2.1 0.7 

28 Qiratë dhe detyrimet e tjera për shfrytëzimin e tokës që duhen paguar 1.9 1.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 0 0.0 

29 Interesi i paguar 0.4 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 -0.1 -11.1 

31 Të ardhurat neto të fermës 307.8 332.1 330.6 299.2 306.1 296.3 298.4 2.1 0.7 

Burimi: ASK 
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2.2 Drithërat 

Në vitin 2013 në Kosovë janë mbjellur 141,912 ha me drithëra. Krahasuar me vitin 2012, 

sipërfaqja e kultivuar me drithëra është rritur për 3%, që është një rritje më e vogël krahasuar me 

rritjen prej 13% nëse e krahasojmë me tri vitet e fundit. Rritja në sipërfaqe është shoqëruar nga 

rritja e rendimentit për hektar, veçanërisht tek misri. Të gjithë këta faktor kanë pasur ndikim të 

rëndësishëm në rritjen e prodhimtarisë së drithërave për 23% krahasuar me vitin e kaluar dhe 

24% krahasuar me mesataren 2010-2012. Prodhimtaria totale e drithërave ka pasur rritje te 

vazhdueshme gjatë kohës duke arritur në 540,136 t. 

Tabela 12: Sipërfaqja, prodhimtaria dhe rendimenti i drithërave, 2007-2013 

Kultura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ndryshimi 
2013/       

(‘10-‘12)     
në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Sipërfaqja ha % 

Drithëra 102,364 114,976 119,984 119,871 121,095 137,215 141,912 13 3 

Grurë 61,222 72,131 77,938 78,420 79,928 102,918 101,846 17 -1 

Misër 18,207 19,687 19,149 20,784 21,733 22,758 25,531 17 12 

Misër (miks) 17,007 16,432 16,705 14,640 13,475 8,423 10,591 -13 26 

Elb 1,329 2,110 1,642 1,102 769 568 1,363 68 140 

Elb birre 79 242 75 75 75 
    

Thekër 583 689 394 571 607 253 235 -51 -7 

Tërshërë 3,937 3,685 4,081 4,279 4,508 2,294 2,346 -36 2 

Prodhimtaria t % 

Drithëra 294,801 437,499 411,208 430,524 435,034 438,792 540,136 24 23 

Grurë 207,189 293,064 271,373 294,540 300,203 345,027 391,727 25 14 

Misër 37,000 68,424 66,608 70,410 73,624 60,353 97,964 44 62 

Misër (miks) 37,451 58,495 59,256 50,050 46,069 25,951 38,669 -5 49 

Elb 3,742 6,393 5,121 3,420 2,386 1,808 4,415 74 144 

Elb birre 143 848 242 223 223 
    

Thekër 1,447 1,410 834 1,371 1,457 740 571 -52 -23 

Tërshërë 7,829 8,865 7,774 10,510 11,072 4,913 6,790 -23 38 

Rendimenti t/ha % 

Grurë 3.38 4.06 3.48 3.76 3.76 3.35 3.85 6 15 

Misër 2.03 3.48 3.48 3.39 3.39 2.65 3.84 22 45 

Misër (miks) 2.20 3.56 3.55 3.42 3.42 3.08 3.65 10 19 

Elb 2.82 3.03 3.12 3.10 3.10 3.18 3.24 3 2 

Elb birre 1.81 3.50 3.23 2.96 2.96 
    

Thekër 2.48 2.05 2.12 2.40 2.40 2.92 2.43 -6 -17 

Tërshërë 1.99 2.41 1.90 2.46 2.46 2.14 2.89 23 35 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore, llogaritje nga DAESB  

Sa i përket sipërfaqes, në kategorinë e drithërave të gjitha kulturat kanë pasur trend pozitiv 

përveç thekrës, sipërfaqja e të cilës është zvogëluar për 7%. Rritje më të madhe ka shënuar elbi 

me 140%, misri si kulturë e përzier me 26% dhe misri me 12%. Ngritje më të ulët ka shënuar 

tërshëra me vetëm 2% por sipërfaqja ka qenë për 36% më e vogël sesa mesatarja për periudhën 
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2010-2012. Përveq tërshërës, thekëra gjithashtu ka pësuar rënie në sipërfaqen e kultivuar për 51% 

krahasuar me mesataren në periudhën ’10-’12, përderisa misri si kultur e përzier me kultura të 

tjera shënoi rënie për 13%.  

Sa i përket prodhimtarisë, në përgjithësi ka pasur rritje përveç thekrës, prodhimtaria e të cilës në 

vitin 2013 është zvogëluar për 23% krahasuar me vitin 2012. Rritje më të lartë në prodhimtari ka 

pasur elbi me 144%, pasuar nga misri kokërr me 62%, misri i përzier 49%, tërshëra 38% ndërsa 

prodhimtaria e grurit është rritur për 14%. Krahasuar me tri vitet e kaluara (2010-2012), rritje më 

të lartë në rendiment ka pasur tërshëra dhe misri me 23 dhe 22%. Në raport me vitin e fundit, 

misri dhe tërshëra janë rritur për 45 dhe 35%, ndërsa  thekëra pësoi rënie për 17%. 

Sipërfaqja e përgjithshme e mbjellë me drithëra në vitin 2013 ishte 141,912 ha nga të cilat 72% 

është e mbjellë me grurë. Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte 391,727 t i cili mbulon 74.6% të 

nevojave vendore dhe pjesa tjetër mbulohet nga importi. Në Kosovë pjesa më e madhe e grurit 

është përdorur për konsum njerëzor si miell, ku koeficienti i konvertimit është 1.4 dhe pjesa tjetër 

është shitur dhe përdorur për ushqim të kafshëve. Vlera e prodhimit ishte 91.5 mil. € që është 

1.9% më e ulët se në vitin 2012 për shkak se edhe pse sasia e prodhimit është më e lartë, çmimi 

ishte 0.04 € më i ulët. Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ, por sasia e grurit të importuar duke 

përfshirë edhe produktet e grurit është 3.9% më e ulët se në vitin 2012. 
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Tabela 13: Bilanci i furnizimit për grurin, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja e përdorur për 
drithëra 

ha 102,364 114,976 119,984 119,871 121,095 137,215 141,912 

Sipërfaqja me grurë ha 61,222 72,131 77,938 78,420 79,928 102,918 101,846 

Pjesëmarrja e grurit % 59.8 62.7 65.0 65.4 66.0 75.0 71.8 

Rendimenti t/ha 3.38 4.06 3.48 3.76 3.76 3.35 3.85 

Prodhimi t 207,189 293,064 271,373 294,540 300,203 345,027 391,727 

Importi i grurit dhe eku. i gru. t 187,144 195,976 174,840 199,570 210,782 178,313 171,356 

Furnizimi t 394,333 489,040 446,213 494,110 510,985 523,340 563,083 

Eksporti i grurit dhe eku. i gru. t 11,420 22,657 35,017 37,257 40,213 37,365 38,158 

Përdorimi vendor t 382,913 466,383 411,195 456,853 470,772 485,974 524,925 

Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 54.1 62.8 66.0 64.5 63.8 71.0 74.6 

Farërat t 18,367 21,639 23,381 23,526 23,978 30,875 30,554 

Humbjet t 6,216 8,792 8,141 8,836 9,006 10,351 11,752 

Ushqimi për kafshë t 32,869 47,274 43,173 47,192 48,099 54,684 62,896 

Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 325,462 388,678 336,500 377,298 389,688 390,064 419,724 

Përdorimi vendor total t 382,913 466,383 411,195 456,853 470,772 485,974 524,925 

Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.25 0.27 0.17 0.19 0.25 0.26 0.22 

Vlera e prodhimit mil. EUR 55.6 83.7 49.4 59.5 79.8 96.3 91.5 

Bilanci tregtar i grurit mil. EUR -72.7 -63.8 -51.8 -75.5 -74.7 -72.2 -68.8 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Misri është kultura e dytë më e kultivuar në grupin e drithërave. Rreth 26% e sipërfaqes së 

përgjithshme të mbjellë me drithëra është e mbjellë me misër. Në vitin 2013 sipërfaqja me misër 

ishte 15% më e lartë krahasuar me vitin 2012, ndërsa prodhimi është 17.9% më i lartë. Me këtë 

sasi të prodhimit Kosova mund të mbulojë 78% të nevojave të brendshme, ku pjesa më e madhe 

është përdorur si ushqim i kafshëve. Për të përmbushur nevojat e përgjithshme Kosova 

gjithashtu importon misrin dhe bilanci tregtar mbetet negativ për 9.9 mil. €. 
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Tabela 14: Bilanci i furnizimit për misrin, 2007-2013 

 Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja e përdorur për 
drithëra 

ha 102,364 114,976 119,984 119,871 121,095 137,215 141,912 

Sipërfaqja me misër ha 35,214 36,119 35,854 35,424 35,209 31,181 36,122 

Pjesëmarrja e misrit % 34.4 31.4 29.9 29.6 29.1 22.7 25.5 

Rendimenti t/ha 2.11 3.51 3.51 3.40 3.40 2.77 3.78 

Prodhimi t 74,451 126,919 125,864 120,461 119,693 86,304 136,633 

Importi i misrit dhe eku. i mis. t 11,259 21,346 25,472 36,666 32,063 28,081 38,471 

Furnizimi t 85,710 148,265 151,336 157,127 151,756 114,385 175,104 

Eksporti i misrit dhe eku. i mis. t 738 318 195 91 78 54 61 

Përdorimi vendor t 84,972 147,948 151,141 157,036 151,678 114,331 175,043 

Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 87.6 85.8 83.3 76.7 78.9 75.5 78.1 

Farërat t 704 722 717 708 704 624 722 

Humbjet t 2,234 3,808 3,776 3,614 3,591 2,589 4,099 

Ushqimi për kafshë t 57,210 97,911 97,097 92,911 92,319 66,473 105,449 

Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 24,824 45,507 49,551 59,803 55,065 44,645 64,773 

Përdorimi vendor total t 84,972 147,948 151,141 157,036 151,678 114,331 175,043 

Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.22 0.29 0.20 0.22 0.29 0.30 0.31 

Vlera e prodhimit mil. EUR 20.0 44.0 30.1 31.7 41.5 31.2 50.5 

Bilanci tregtar i misrit mil. EUR -3.6 -5.0 -5.5 -8.1 -8.9 -8.6 -9.9 

Burimi:  DAESB - MBPZHR  

2.3 Perimet 

Sipërfaqja e mbjellur me perime në vitin 2013 ishte 16,356 ha, 12% më e lartë krahasuar me vitin 

2012.  

Në mesin e perimeve, sipërfaqja e të cilave është rritur është sipërfaqja me patëllxhan me 300%, 

kultura e kungullit po ashtu ka shënuar rritje me 235%, duke vazhduar me trangullin që ka 

shënuar rritje me 33% dhe specin me rritje prej 17%. Lulelakra me 123%, krahasuar me tre vitet e 

fundit 263%, marule 156%, krahasuar me tre vitet e fundit 76%, kungulli miks me 40%, krahasuar 

me tre vitet e fundit 18%, pjepri me 68% krahasuar me tre vitet e fundit 121%, lakra me 50% 

krahasuar me tre vitet e fundit 14%. Sipërfaqja me majdanoz në vitin 2013 krahasuar me vitin 

2012 ishte 112% më e lartë, sipërfaqja me bizele karasuar me vitin 2012 ka shënuar rritje me 643% 

po ashtu edhe sipërfaqja me karrotë ka shënuar rritje në vitin 2013 me 81% krahasuar me tre vitet 

e fundit 8%, ndjekur nga kulturat tjera si këpurdha, preshi (purri), qepa, hudhra, fasulja, fasulja 

(miks), si dhe bishtajore të tjera (Tabela 15).  

Domatja e cila në vitin 2012 kishte shënuar rritje prej 31% krahasuar me vitin 2011, dhe 40% 

krahasuar me mesataren e viteve 2009-2011, në vitin 2013 ka shënuar rënje rreth 25% krahasuar 

me vitin paraprak. Nga grupi i perimeve të cilat në vitin 2013 sipërfaqja e të cilave pësoi rënie 

krahasuar me tre vitet e mëparshme janë patatja me 22%, kungull misiri me 2%, shalqiri me 23%, 

spinaqi me 11%,panxhari me 82% dhe rrepka me 14% 



33 
 

Tabela 15: Sipërfaqja me perime, 2007-2013 

Kultura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 

2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Sipërfaqja ha % 

Perime 17,702 16,551 15,839 16,356 16,196 14,557 16,356 4 12 

Patate 4,952 3,746 3,376 3,760 3,746 3,198 2,777 -22 -13 

Domate 923 903 821 935 967 1,271 950 -10 -25 

Patëllxhan 14 11 5 6 5 2 8 85 300 

Spec 2,231 2,523 2,955 2,914 2,993 3,153 3,686 22 17 

Kungull 52 81 102 103 112 34 114 37 235 

Kungull (miks) 1,236 954 884 853 768 637 891 18 40 

Kungull misiri 96 123 74 94 94 106 96 -2 -9 

Kërpudha 1 1 1 1 2 2 
   

Trangull 344 278 316 343 359 255 340 7 33 

Shalqi 901 1,029 954 1,141 1,240 847 827 -23 -2 

Pjepër 213 229 118 175 171 271 455 121 68 

Lakër 620 703 962 836 842 568 851 14 50 

Lulelakër 30 8 12 7 4 13 29 263 123 

Spinaq 87 77 50 71 75 40 55 -11 38 

Marule 47 33 37 48 51 29 75 76 159 

Panxhar 31 79 5 40 43 2 5 -82 150 

Majdanoz 9 12 8 11 11 9 20 94 122 

Presh (purri) 95 85 62 113 121 93 143 31 54 

Qepë 1,059 1,205 798 1,043 1,074 881 1,060 6 20 

Rrepkë 5 1 3 3 3 1 2 -14 100 

Hudhër 209 173 97 150 152 141 193 31 37 

Fasule 388 226 221 219 196 178 374 89 110 

Fasule (miks) 4,050 3,987 3,891 3,390 3,064 2,776 3,274 6 18 

Bizele 28 19 33 32 34 7 52 114 643 

Bishtajoret tjera 23 17 11 15 13 16 30 105 88 

Karrota 58 48 43 53 56 27 49 8 81 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 

Sa i përket prodhimtarisë, nga gjithsej 16,356 ha sipërfaqe e mbjellur në vitin 2013, kishte 

rendiment  prodhimtaria totale në t ishte 50,847 e mbjellur me perime. Që arrinë në një rritje prej 

44% gjatë vitit të kaluar, ndërsa ka qenë 17% nën mesataren e tre viteve të fundit. 

Rendimenti i patëllxhanit në vitin 2013 ishte 21.3 t për hektar, kjo rezultoi, në kombinim me 

rritjen e ha dhe rritje të prodhimit prej 900%. prodhimtaria në vitin 2013 në raport me vitin 2012 

ishte 900%, krahasuar me tre vitet e mëparshme 105%, prodhimtaria e lulelakrës ishte 961%, 

pordhimtaria e bizeles ishte 821% si dhe prodhimtaria e kungullit 457%. 

Prodhimtaria e domates në vitin 2013 ishte 26% më e lartë se sa e viti 2012, ndërsa krahasuar me 

tre vitet e kaluara kishte rënje për 62%. Patatja kishte rendiment prej 18.3 t për hektar, në vitin 

2013 ndërsa raporti i prodhimtarisë me vitin 2012 ishte 52%. Rendimenti i kulturës së specit ishte 

19.8 t për hektar ndërsa, prodhimtaria ishte 44% në raport me vitin 2012, po ashtu edhe trangulli 
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kishte prodhimtari prej 71% më të lartë se në vitin 2012, ndërsa krahasuar me tre vitet e fundit 

2010-2012 kishte rënie për 15%. Kulturat tjera si hudhra, majdanozi, fasulja, karrota, bishtajoret 

tjera, shalqiri, etj., janë të paraqitura në (Tabela 16) 

 

Tabela 16: Prodhimtaria e perimeve, 2007-2013 

Kultura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Prodhimtaria t % 

Perime 211,671 275,742 202,995 338,989 345,565 163,146 235,326 -17 44 

Patate 95,125 103,958 58,687 87,354 87,036 33,407 50,847 -27 52 

Domate 14,697 20,587 15,107 60,318 62,358 13,693 17,291 -62 26 

Patëllxhan 187 97 64 134 98 17 170 105 900 

Spec 35,959 51,274 46,669 93,924 96,322 50,744 72,928 -9 44 

Kungull 663 1,294 1,496 1,415 1,539 431 2,402 113 457 

Kungull (miks) 5,025 11,567 5,694 6,202 5,580 8,668 7,822 15 -10 

Kungull misiri 1,363 2,872 1,195 1,861 1,846 2,065 1,963 2 -5 

Kërpudha 5.4 21 6 16 19 19 
   

Trangull 7,088 9,032 7,199 12,902 13,502 5,239 8,975 -15 71 

Shalqi 15,048 24,736 18,896 25,743 27,975 17,080 17,641 -25 3 

Pjepër 2,083 2,934 1,318 2,138 2,090 2,455 4,824 117 96 

Lakër 15,425 19,041 27,895 22,988 23,154 13,975 21,924 9 57 

Lulelakër 838 158 218 131 75 169 1,793 1,334 961 

Spinaq 531 710 280 859 898 262 408 -39 56 

Marule 370 281 549 608 635 200 736 53 268 

Panxhar 231 782 65 389 422 27 59 -79 119 

Majdanoz 57 76 52 67 71 50 112 79 124 

Presh (purri) 1,435 1,618 814 1,559 1,675 1,293 2,206 46 71 

Qepë 10,934 15,987 8,697 13,257 13,655 8,601 15,308 29 78 

Rrepkë 22 7 18 23 21 6 8 -52 33 

Hudhër 948 1,323 456 867 878 557 1,046 36 88 

Fasule 528 635 455 511 456 249 1,088 168 337 

Fasule (miks) 2,506 6,173 6,684 5,064 4,577 3,474 4,804 10 38 

Bizele 53 62 80 96 103 34 313 303 821 

Bishtajoret tjera 109 95 49 75 66 111 177 111 59 

Karrota 443 422 352 488 514 320 481 9 50 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 

Nga totali i sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me perime që ishte 16,356 ha në vitin 2013, 6% 

e kësaj sipërfaqe ishte e mbjellur me domate, që dallon nga viti i kaluar ku ishte mbjellur rreth 

9% e sipërfaqes me domate. Prodhimi i përgjithshëm ishte 17,291 t dhe mbulon rreth 56% të 

nevojave të brendshme. Importi i domates ishte 13,756 t, ndërsa pjesa e eksportit 32 t. Konsumi i 

përgjithshëm njerëzor në vitin 2013 ishte 30,311 t, më i vogël se në vitin 2012 që ishte 36,527. 

Përdorimi vendor i domates ishte rreth 31,000 t. Vlera e prodhimit të domates në vitin 2013 ishte 

9.3 mil. €, ndërsa vlera e bilancit tregtar ishte negative me 3.3 mil. €, për dallim nga viti 2012 ku 
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vlera e prodhimit të domates ishte 17.0 mil. € dhe vlera e bilancit tregtar ishte po ashtu negative 

me 3.0 mil. €.  

Tabela 17: Bilanci i furnizimit për domaten, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me perime ha 17,702 16,551 15,839 16,356 16,196 14,557 16,356 

Sipërfaqja me domate ha 923 903 821 935 967 1,233 950 

Pjesëmarrja e domates % 5.2 5.5 5.2 5.7 6.0 8.5 5.8 

Rendimenti t/ha 15.92 22.80 18.40 63.63 63.40 20.28 18.20 

Prodhimi t 14,697 20,587 15,107 59,490 61,312 25,006 17,291 

Importi i domates t 15,969 12,013 13,448 13,583 14,536 12,636 13,756 

Furnizimi t 30,665 32,600 28,555 73,073 75,848 37,643 31,047 

Eksporti i domates t 891 495 88 649 412 115 32 

Përdorimi vendor t 29,775 32,105 28,467 72,424 75,436 37,527 31,016 

Shkalla e vetë-
mjaftueshmërisë 

% 49.4 64.1 53.1 82.1 81.3 66.6 55.7 

Humbjet t 588 823 604 2,380 2,452 1,000 692 

Vetë konsumi final t 2,681 3,755 2,756 10,851 11,183 4,561 3,154 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 29,187 31,281 27,863 70,045 72,984 36,527 30,324 

Përdorimi vendor total t 29,775 32,105 28,467 72,424 75,436 37,527 31,016 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.67 0.57 0.61 0.62 0.50 0.71 0.56 

Vlera e prodhimit mil. EUR 9.5 11.3 8.8 35.4 29.4 17.0 9.3 

Bilanci tregtar i domates mil. EUR -5.1 -4.7 -4.7 -5.1 -4.7 -3.0 -3.3 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Pjesëmarrja e specit në sipërfaqen e përgjithshme të mbjellur me perime në vitin 2013 që ishte 

(16,356 ha) është 22.5%, dhe njëherit mund të thuhet se është pjesëmarrja më e lartë krahasuar me 

vitet tjera. Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte 72,928 t i cili mbulon 90% të nevojave të 

brendshme dhe pjesa tjetër mbulohet nga importi. Sasia më e madhe e prodhimit të specit 

përdoret për konsum njerëzor nga e cila vetëm një pjesë e vogël përdoret për nevojat familjare 

dhe pjesa më e madhe shitet në treg. Vlera e prodhimit është 54.6 mil. € pothuajse dy herë me 

shumë se në vitin paraprak por afësisht nivelit të viteve 2011 dhe 2012. Vlera e bilancit të tregut 

me spec është negative me 3.0 mil. €.  
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Tabela 18: Bilanci i furnizimit për specin, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me perime ha 17,702 16,551 15,839 16,356 16,196 14,557 16,356 

Sipërfaqja me spec ha 2,231 2,523 2,955 2,914 2,993 3,153 3,686 

Pjesëmarrja e specit % 12.6 15.2 18.7 17.8 18.5 21.7 22.5 

Rendimenti t/ha 16.12 20.32 15.79 32.23 32.18 16.09 19.79 

Prodhimi t 35,959 51,274 46,669 93,924 96,322 50,744 72,928 

Importi i specit t 6,577 6,842 7,007 7,448 7,932 7,721 9,150 

Furnizimi t 42,536 58,116 53,676 101,372 104,254 58,465 82,078 

Eksporti i specit t 985 2,074 1,653 2,493 2,045 2,053 1,187 

Përdorimi vendor t 41,551 56,042 52,023 98,878 102,209 56,412 80,891 

Shkalla e vetë-
mjaftueshmërisë 

% 86.5 91.5 89.7 95.0 94.2 90.0 90.2 

Humbjet t 1,438 2,051 1,867 3,757 3,853 2,030 2,917 

Vetë konsumi final t 6,559 9,352 8,512 17,132 17,569 9,256 13,302 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 40,112 53,991 50,157 95,121 98,356 54,382 77,974 

Përdorimi vendor total t 41,551 56,042 52,023 98,878 102,209 56,412 80,891 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.62 0.69 0.63 0.59 0.58 0.58 0.78 

Vlera e prodhimit mil. EUR 21.4 34.0 28.2 53.2 53.6 28.3 54.6 

Bilanci tregtar i specit mil. EUR -1.9 -3.1 -3.4 -4.1 -3.2 -2.9 -3.0 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Në sipërfaqen e përgjithshme të mbjellë me perime në vitin 2013, patatja mbulon 17.0% që është 

përqindje më e ulët se në vitin 2012 që ishte 22.0%. Në vitin 2013, nga 16,356 ha prodhimi ishte 

50,847 t. Me këtë sasi të prodhimit Kosova mund të mbulojë të gjitha nevojat e brendshme. Sasia 

më e madhe e prodhimit të patates, rreth 65%, është shitur në treg dhe pjesa tjetër përdoret për 

nevoja shtëpiake dhe për industrinë e përpunimit. Me një rritje të madhe në prodhim dhe me 

çmime të larta vlera e prodhimit ishte 20.8 mil. €, dy herë më shumë se në vitin paraprak por më 

pak në vitin 2011.  Në vitin 2013 bilanci tregtar i patates u kthye në pozitiv me 0.7 mil. €, ndërsa 

ka qenë negativ vitet paraprake për shkak të diferencave në mes te çmimeve të importit dhe 

eksportit. 
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Tabela 19: Bilanci i furnizimit për pataten, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me perime ha 17,702 16,551 15,839 16,356 16,196 14,557 16,356 

Sipërfaqja me patate ha 4,952 3,746 3,376 3,760 3,746 3,198 2,777 

Pjesëmarrja e patates % 28.0 22.6 21.3 23.0 23.1 22.0 17.0 

Rendimenti t/ha 19.21 27.75 17.38 23.23 23.23 10.45 18.31 

Prodhimi t 95,125 103,958 58,687 87,354 87,036 33,407 50,847 

Importi i patates t 2,089 1,586 791 2,778 1,380 1,595 2,708 

Furnizimi t 97,214 105,544 59,478 90,132 88,416 35,002 53,555 

Eksporti i patates t 4,493 6,348 3,643 3,095 3,971 5,450 9,690 

Përdorimi vendor t 92,721 99,197 55,835 87,037 84,445 29,553 43,865 

Shkalla e vetë-
mjaftueshmërisë 

% 102.6 104.8 105.1 100.4 103.1 113.0 115.9 

Humbjet t 4,756 5,198 2,934 4,368 4,352 1,670 2,542 

Vetë konsumi final t 27,111 29,628 16,726 24,896 24,805 9,521 14,491 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 87,965 93,999 52,901 82,669 80,093 27,882 41,323 

Përdorimi vendor total t 92,721 99,197 55,835 87,037 84,445 29,553 43,865 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.30 0.31 0.30 0.29 0.30 0.32 0.43 

Vlera e prodhimit mil. EUR 27.1 30.6 16.7 24.1 24.8 10.2 20.8 

Bilanci tregtar i patates mil. EUR 0.2 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.3 0.7 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

 

2.4 Pemët dhe verërat 

Sipërfaqja e përgjithshme me pemë në vitin 2013 ka shënuar rritje për 18% krahasuar me vitin 

2012. Në vitin 2013 sipërfaqja e mbjellur me pemë ishte 8,342 ha, e dominuar nga kulturat si 

molla me sipërfaqe të mbjellur 2,024 ha, kumbulla me sipërfaqe prej 1,843 ha, pasuar edhe nga 

kulturat tjera si dardha, dredhëza, ftoni , vishnja, etj. (Tabela 20). 
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Tabela 20: Sipërfaqja dhe prodhimtaria e pemëve, 2007-2013 

Kultura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Sipërfaqja ha % 

Frutat 6,812 6,999 6,027 6,578 6,733 7,082 8,342 23 18 

Molla 1,068 1,686 1,355 1,661 1,790 1,725 2,024 17 17 

Dardha 301 429 261 352 354 326 561 63 72 

Ftoni 61 52 28 39 38 52 111 158 113 

Mushmolla 44 20 12 22 22 16 35 75 119 

Kumbulla 1,835 1,378 1,060 1,063 1,063 1,404 1,843 57 31 

Kajsia 47 27 10 16 13 22 47 176 114 

Pjeshka 59 65 17 41 42 39 84 107 115 

Qershia 78 65 35 50 50 50 88 76 76 

Vishnja 117 84 69 58 58 107 106 43 -1 

Arra 58 84 74 63 75 57 91 40 60 

Lajthia 10 6 12 13 15 2 22 120 1,000 

Dredhëza 123 59 26 49 45 52 148 204 185 

Mjedëra 0 1 1 1 0 0 23 4,213 7,567 

Manaferra 4 1 10 10 10 10 
   

Rrush për verë 2,377 2,417 2,420 2,504 2,510 2,517 2,408 -4 -4 

Rrush tryeze 630 625 637 636 648 702 751 13 7 

Prodhimtaria t % 

Frutat 47,588 58,227 49,308 52,419 41,429 59,633 76,702 50 29 

Molla 6,307 12,612 11,742 12,545 13,523 8,120 16,786 47 107 

Dardha 1,809 2,867 1,748 2,495 2,510 1,562 4,259 95 173 

Ftoni 319 425 165 275 265 506 977 180 93 

Mushmolla 145 72 57 90 92 66 138 67 109 

Kumbulla 7,963 10,901 8,084 6,957 6,957 17,514 24,433 133 40 

Kajsia 202 164 47 89 71 83 239 195 188 

Pjeshka 235 265 83 177 180 173 441 150 155 

Qershia 300 362 161 257 256 167 354 56 112 

Vishnja 398 419 301 255 255 1,175 381 -32 -68 

Arra 264 465 300 314 371 234 483 58 106 

Lajthia 12 14 9 18 21 2 31 127 1,450 

Dredhëza 750 439 180 294 270 275 465 66 69 

Mjedëra 0 3 4 2 1 1 105 7,775 10,400 

Manaferra 5 8 124 73 73 73 
   

Rrush për verë 22,581 22,961 20,570 22,536 12,048 22,656 20,473 7 -10 

Rrush tryeze 6,300 6,250 5,733 6,042 4,536 7,026 7,137 22 2 

Burimi:  ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore / * Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari 

Totali i sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me pemë në vitin 2013 ishte 8,342 ha nga e cila 24% 

është e mbjellur me mollë. Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte rreth 16,786 t i cili mbulon 56% 

të nevojave të brendshme dhe pjesa tjetër mbulohet nga importi. Sasia më e madhe e prodhimit 

të mollës rreth 60%, përdoret për nevojat shtëpiake dhe pjesa tjetër është shitur në treg dhe është 

përpunuar. Vlera e prodhimit ishte 8.0 mil. € në vitin 2013, që ka shënuar rritje nga viti 2012 ku 
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ishte vetëm 3.9 mil. €, vlera e bilancit tregtar ishte negativ me 4.4 mil. € që është vlerë pak më e 

lartë krahasuar me vitin 2012 ku bilanci ishte negativ me 4.1 mil. €.  

Tabela 21: Bilanci i furnizimit për mollën, 2007-2013  

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me pemë ha 6,812 6,999 6,027 6,578 6,733 7,071 8,342 

Sipërfaqja me mollë ha 1,068 1,686 1,355 1,661 1,790 1,725 2,024 

Pjesëmarrja e mollës % 15.7 24.1 22.5 25.3 26.6 24.4 24.3 

Rendimenti t/ha 5.91 7.48 8.67 7.55 7.55 4.71 8.29 

Prodhimi t 6,307 12,612 11,742 12,545 13,523 8,120 16,786 

Importi i mollës t 9,928 9,937 11,161 12,222 11,085 12,590 13,143 

Furnizimi t 16,235 22,549 22,903 24,767 24,608 20,710 29,929 

Eksporti i mollës t 3 83 27 7 3 45 15 

Përdorimi vendor t 16,231 22,465 22,876 24,760 24,605 20,665 29,914 

Shkalla e vet mjaftueshmërisë % 38.9 56.1 51.3 50.7 55.0 39.3 56.1 

Humbjet t 631 1,261 1,174 1,255 1,352 812 1,679 

Vetë konsumi final t 3,406 6,810 6,341 6,774 7,302 4,385 9,064 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 15,600 21,204 21,702 23,505 23,253 19,853 28,235 

Përdorimi vendor total t 16,231 22,465 22,876 24,760 24,605 20,665 29,914 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.56 0.60 0.51 0.49 0.49 0.54 0.53 

Vlera e prodhimit mil. EUR 3.2 6.8 5.4 5.5 6.0 3.9 8.0 

Bilanci tregtar i mollës mil. EUR -2.4 -2.8 -3.0 -3.4 -3.3 -4.1 -4.4 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

 

Kumbulla në vitin 2013 përfaqësohet me 22.0% të sipërfaqes së përgjithshme të mbjellur me 

pemë krahasuar me 2012 që ishte rreth 20%. Prodhimi i kumbullës ishte rreth 24,400 t në vitin 

2013, ku u importuan rreth 300 t, ndërsa u eksportuan 8 t. Krahasuar me vitin 2012, vërehet një 

dallim i madh në eksport në vitin 2013 i cili është rritur për 700%. Nga prodhimi i përgjithshëm, 

pjesa më e madhe është përdorur për nevoja shtëpiake rreth 65% dhe pjesa tjetër është shitur në 

treg dhe është përdorur nga industria. Vlera e prodhimit ishte më e lartë në vitin 2013, me 7.7 

mil. € që është edhe vlera më e madhe që ka qenë në vitet e fundit. Në rastin e kumbullës bilanci 

tregtar ishte negativ, me 0.1 mil. €. 
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Tabela 22: Bilanci i furnizimit për kumbullën, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me pemë ha 6,812 6,999 6,027 6,578 6,733 7,071 8,342 

Sipërfaqja me kumbull ha 1,835 1,378 1,060 1,063 1,063 1,404 1,843 

Pjesëmarrja e kumbullës % 26.9 19.7 17.6 16.2 15.8 19.9 22.1 

Rendimenti t/ha 4.34 7.91 7.63 6.54 6.54 12.47 13.26 

Prodhimi t 7,963 10,901 8,084 6,957 6,957 17,514 24,433 

Importi i kumbullës t 469 326 184 313 245 339 311 

Furnizimi t 8,432 11,227 8,268 7,270 7,202 17,853 24,744 

Eksporti i kumbullës t 0 1 0 0 0 2 8 

Përdorimi vendor t 8,432 11,226 8,268 7,270 7,202 17,852 24,736 

Shkalla e vetë 
mjaftueshmërisë 

% 94.4 97.1 97.8 95.7 96.6 98.1 98.8 

Humbjet t 557 763 566 487 487 1,226 1,710 

Vetë konsumi final t 4,813 6,590 4,887 4,206 4,206 10,587 14,770 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 7,874 10,463 7,702 6,783 6,715 16,626 23,026 

Përdorimi vendor total t 8,432 11,226 8,268 7,270 7,202 17,852 24,736 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.35 0.40 0.32 0.29 0.35 0.40 0.34 

Vlera e prodhimit mil. EUR 2.6 4.1 2.4 1.9 2.3 6.5 7.7 

Bilanci tregtar i kumbullës mil. EUR -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Nga sipërfaqja e përgjithshme e mbjellur me pemë në vitin 2013 që ishte 8,342 ha, prej kësaj 

sipërfaqe rreth 2% është e mbjellur me dredhëz krahasuar me vitin 2012 ku ishte vetëm 0.7%. 

Sipërfaqet dhe rendimenti  janë luhatur nëpër vite. Prodhimi vendor ishte 465 t që mbulon 

afërsisht 60% të nevojave dhe pjesa tjetër mbulohet nga importi. Vlera e prodhimit ishte 0.4 mil. € 

në vitin 2013, ndërsa vlera e bilancit tregtar ishte negativ me 0.2 mil. €. 
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Tabela 23: Bilanci i furnizimit për dredhëzën, 2007-2013  

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me pemë ha 6,812 6,999 6,027 6,578 6,733 7,071 8,342 

Sipërfaqja me dredhëz ha 123 59 26 174 170 51 148 

Pjesëmarrja e dredhëzës % 1.8 0.8 0.4 2.6 2.5 0.7 1.8 

Rendimenti t/ha 6.10 7.44 6.92 1.97 1.97 11.24 3.14 

Prodhimi t 750 439 180 343 335 573 465 

Importi i dredhëzës t 133 159 133 167 164 169 311 

Furnizimi t 883 598 313 510 499 742 776 

Eksporti i dredhëzës t 1 0 0 2 11 36 0 

Përdorimi vendor t 883 598 313 508 487 706 776 

Shkalla e vet 
mjaftueshmërisë 

% 85.0 73.4 57.5 67.5 68.8 81.2 59.9 

Humbjet t 53 31 13 24 23 40 33 

Vetë konsumi final t 453 265 109 207 203 347 281 

Konsumi i përgjithshëm 
njerëzor 

t 830 567 300 484 464 666 744 

Përdorimi vendor total t 883 598 313 508 487 706 776 

Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) 

€/kg 0.97 0.97 0.89 0.80 1.23 1.03 0.91 

Vlera e prodhimit mil. EUR 0.7 0.4 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 

Bilanci tregtar i dredhëzës mil. EUR -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Sipërfaqja e përgjithshme me vreshta në vitin 2013 ishte 3,159 ha nga e cila vetëm 751 ha është e 

mbjellur me rrush tryeze. Prodhimi i përgjithshëm ishte 7,137 t që mbulon 99% të nevojave të 

brendshme, ndërsa rendimenti 9.5 t/ha. Bilanci tregtar mbetet negativ me  1.17 mil. €, që është 

më i ulët krahasuar me vitin 2012 vlera e të cilit ishte negativ me 0.85 mil. €. 
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Tabela 24: Bilanci i furnizimit për rrush tryeze 2007 – 2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sipërfaqja me vreshta ha 3,007 3,042 3,057 3,140 3,158 3,220 3,159 

Sipërfaqja me rrush tryeze ha 630 625 637 636 648 703 751 

Pjesëmarrja me rrush tryeze % 21 21 21 20 21 22 24 

Rendimenti t/ha 10.00 10.00 9.00 9.50 7.00 9.99 9.50 

Prodhimi t 6,300 6,250 5,733 6,042 4,536 7,026 7,137 

Importi i rrushit të tryezës t 2,288 1,846 2,193 2,251 2,011 1,764 2,762 

Furnizimi me rrush tryeze t 8,588 8,096 7,926 8,293 6,547 8,790 9,899 

Eksporti i rrushit të tryezës t 257.68 467.46 91.11 212.15 7.88 454.38 39.93 

Përdorimi vendor t 8,330 7,629 7,834 8,081 6,539 8,336 9,859 

Shkalla e vetë mjaftueshmërisë % 76 82 73 75 69 84 72 

Përdorimet e rrushit të tryezës t 8,330 7,629 7,834 8,081 6,539 8,336 9,859 

Çmimet e prodhuesit (në  
fermë) 

€/kg 0.88 0.85 0.83 0.80 0.93 0.93 0.81 

Vlera e prodhimit mil. EUR 5.54 5.31 4.76 4.83 4.22 6.53 5.78 

Bilanci tregtar mil. EUR -0.80 -0.95 -1.19 -1.24 -1.47 -0.85 -1.17 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Sasia e verës së prodhuar në vitin 2013 ka shënuar rritje prej 45% gjatë vitit 2012. Sasia nga 5,287 

mil. litra në vitin 2012 është ngritur në 7,682 mil. litra në vitin 2013. Në vitin 2013 kemi ngritje të 

prodhimtarisë së verës krahasuar me 2012 për 45%. 

Tabela 25: Prodhimi i verës 2008-2013 

Prodhimtaria Njësia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012  

në % 

Verë e kuqe 1000 l 4,995 4,078 2,082 1,118 2,518 3,659 92 45 

Verë e bardhë 1000 l 4,377 2,321 974 403 2,769 4,023 191 45 

Gjithsej verë 1000 l 9,372 6,399 3,056 1,521 5,287 7,682 134 45 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari 

Prodhimtaria e verës ka arritur kulminacionin në vitin 2008 me 9,372,000 litra. Në vitin, 2009 kjo 

prodhimtari ka rënë për 32%. Rënie edhe më të madhe kishte pësuar në vitin 2010 me 52%. Viti 

2011 është karakterizuar me mot jo të mirë, gjë që, ka ndikuar që rendimenti i rrushit të jetë më i 

ulët dhe në këtë mënyrë ka pasur mungesë të rrushit. Prandaj vetëm një sasi e rrushit të verës së 

prodhuar është përpunuar dhe është prodhuar verë, ndërsa një pjesë e madhe e tij është shitur në 

treg për konsum sepse ka pasur mungesë të rrushit të tryezës. Vitet 2012 dhe 2013 kanë shënuar 

një kthim në nivelet normale të prodhimit të verës. 

Aktualisht në Republikën e Kosovës ka 21 kompani të licensuara për prodhim të rrushit dhe 

verës nga MBPZHR, 17 nga të cilat merren me përpunimin e rrushit dhe prodhimeve të tjera nga 

rrushi dhe vera. Gjithashtu ka edhe kompani të tjera që operojnë në Republikën e Kosovës të cilat 

janë duke importuar verë dhe prodhime të tjera të rrushit dhe verës.  
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Sipas strukturës së prodhuesve të verës, kryeson Kompania Shpk "Stone Castle Vineyards & 

Winery", me 5,129,375 litra verë të prodhuar në vitin 2013,  ndjekur nga NTP “Haxhijaha”, me 

976,457 litra, dhe “Biopak Shpk”, me 722,735 litra. Nga totali i 17 kompanive të paraqitura në 

tabelën me listën e prodhuesve të verës, vërehet se verë e bardhë është prodhuar 4,023,352 litra, 

ndërsa verë e kuqe 3,659,073 litra. 

Tabela 26: Lista e kompanive të prodhimit të verës dhe prodhimtaria në vitin 2013 

Nr Kompania 
Verë e 

bardhë /l 
Verë e 
kuqe/l 

Gjithsej 
verë/l 

Rrush për 
destilim/l 

1 Shpk "Stone Castle Vineyards&Winery" 2,940,105 2,189,270 5,129,375 840,937 

2 NTP "Haxhijaha" 144,479 831,978 976,457 21,927 

3 NTP "Muja" 22,160 46,142 68,302 7,500 

4 "Biopak Shpk" 282,300 440,435 722,735 0 

5 NTP "Sefa" 2,850 21,660 24,510 
 

6 Shpk "Agrokosova - Holding" 66,000 56,000 122,000 0 

7 Shpk"Rahoveci" 0 27,754 27,754 12,860 

8 NPT"Rahvera - AB" 2,000 5,000 7,000 1,972 

9 NPT"Bahha" 1,118 9,275 10,393 1,900 

10 NTP "Agro-alf" 22,173 7,669 29,842 0 

11 NTP "Daka" 0 0 0 0 

12 Shpk "Dea" 0 2,000 2,000 0 

13 NPT " Altini" 0 5,000 5,000 1,600 

14 NPT " Sunny Hills" 539,117 
 

539,117 
 

15 Theranda Wine sh.p.k. 1,050 11,340 12,390 2,500 

16 N.T.Sh. " Safran & ko" 
 

2,600 2,600 
 

17 N.P.SH. "ALBATROS" 0 2,950 2,950 
 

 
Totali 4,023,352 3,659,073 7,682,425 891,196 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari 

Ka më shumë se 40 varietete të rrushit të kultivuar në Kosovë, për qëllime të ndryshme. Ndër 

varietetet e kuqe prinë Vranaci me sipërfaqe 417 ha, varieteti Prokupë me sipërfaqe 408 ha, 

varieteti Game me sipërfaqe 291 ha, si dhe llojet të tjera të varieteteve që përbëjnë sipërfaqen prej 

gjithsej 493 ha, të kultivuar me varietete të kuqe. 

Varietetet e bardha, përbëjnë sipërfaqen e kultivuar prej 802 ha. Pjesa më e madhe është e 

kultivuar me varietetin Smederevkë në sipërfaqe 361 ha, pasuar nga varieteti i Rizlingut Italian 

me sipërfaqe 218 ha, dhe varieteti Shardone me sipërfaqe të kultivuar prej 105 ha, pjesa tjetër e 

sipërfaqes prej 118 ha, është e kultivuar me varietete si R. Rajne, Zhuplanka, Rkacitel, Pino i 

bardhë, Ribier, Semion, e Bardha e Klladoves, Zhillavka. 
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Tabela 27: Varietetet e rrushit të verës 

 
Varietete te kuqe Varietete te bardha 

Nr Varietetet 
Sipërfaqja 

në ha 
Varietetet 

Sipërfaqja 
në ha 

1 Vranac 417 Smederevkë 361 

2 Prokupë 408 R. Italian 218 

3 Game 291 Shardone 105 

4 Pino Noir 174 R. Rajne 48 

5 Zhametë 115 Zhuplanka 24 

6 Kabernet Sauvignon 54 Rkacitel 11 

7 Game  me ngjyrë 30 Pino i bardhë 12 

8 Frankovke 26 Ribier 11 

9 Merlo 37 Semion 6 

10 Kabernet Frank 24 E Bardha e Klladoves 3 

11 Syrah 4 Zhillavka 3 

12 Jagodinka 0 
  

13 Melnik 9 
  

14 Pllovdin 18 
  

15 Shaslla 1 
  

16 Petit Verdo 1 
  

Gjithsej 
 

1,609 
 

802 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari 

Varietetet e rrushit të tryezës nga gjithsej 18 lloje varietetesh, me total sipërfaqe prej 751 ha, pjesa 

më e madhe është e kultivuar me varietet Muskat Hamburg me sipërfaqe prej 256 ha, Muskat 

Italian me sipërfaqe 163 ha, si dhe varieteti Afuz Ali me sipërfaqe 116 ha. 
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Tabela 28: Varietetet e rrushit të tryezës 

 
Varietete tryeze 

Nr Varietetet 
Sipërfaqja 

në ha 

1 Muskat Hamburg 256 

2 Muskat Italian 163 

3 Afuz Ali 116 

4 Kardinal 79 

5 Moldavkë 15 

6 Ribier 11 

7 Demir Kapi 8 

8 Antigona 8 

9 Rr. Tryeze ekpsr. 8 

10 Viktoria 24 

11 Black Magic 7 

12 Mbretëresha 3 

13 Groqanka 1 

14 Jagodinka 0 

15 Red Globe 1 

16 Muskat Korrikut 0 

17 Krimson Seedles 1 

18 Mishele Palieri 17 

19 Të tjera 31 

Gjithsej 
 

751 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari 

 

2.5 Kulturat foragjere dhe drithërat e gjelbëra  

Në vitin 2013 në Kosovë janë mbjellur 110,314 ha me kultura foragjere dhe drithëra të kositura të 

gjelbëra. Krahasuar me 94,444 ha të mbjellur në vitin 2012, sipërfaqja e kultivuar me kultura 

foragjere dhe drithëra të kositura të gjelbëra është rritur për 17%, që është një rritje më e madhe 

krahasuar me rritjen prej 13% nëse e krahasojmë me mesataren e tri viteve të fundit. Sipërfaqe 

më të madhe të mbjellur ka pasur me sanë pasur nga jonxha, misri i gjelbërt, bari dhe urovi. Në 

përgjithësi, në grupin e kulturave foragjere dhe drithërave të kositura të gjelbëra ka pasur rritje 

në sipërfaqen e kultivuar duke filluar me urovin që shënoi rritjen më të lartë, pastaj grurin e 

gjelbër, misrin e gjelbër, jonxhën dhe tërfilli me rritjen më të ulët 13%. Nëse krahasojmë 

sipërfaqen e kultivuar me kultura foragjere dhe drithëra të kositura të gjelbëra me sipërfaqen 

mesatare në tri vitet e fundit vërejmë se tek tërshëra dhe tërfilli ka pasur trende negative. 

Prodhimtaria totale e kulturave foragjere dhe drithërave të kositura të gjelbëra ka arritur në 

393,087 t, 51% më e lartë krahasuar me vitin e kaluar. 
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Tabela 29: Sipërfaqja, prodhimtaria dhe rendimenti i kulturave foragjere dhe drithërave të kositura të  
gjelbëra, 2007-2013 

Kultura 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ndryshimi 
2013/      

(‘10-‘12)     
në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Sipërfaqja ha % 

Foragjere dhe 
drithëra të gjelbëra 

108,358 104,762 91,426 99,043 98,833 94,444 110,314 13 17 

Grurë (i gjelbër) 277 215 148 154 102 141 302 128 114 

Thekër (e gjelbër) 73 403 203 337 390 390 
   

Elb (i gjelbër) 50 81 89 97 107 107 
   

Tërshërë (e gjelbër) 5,211 3,646 2,321 2,364 1,835 860 1,400 -17 63 

Misër (i gjelbër) 1,212 1,209 1,094 1,062 1,032 2,511 4,294 180 71 

Sanë (livadhe) 76,226 77,864 66,875 74,952 76,386 72,048 81,924 10 14 

Bari  6,422 4,299 3,860 2,733 1,645 3,677 5,036 88 37 

Jonxhë 17,623 14,494 13,188 14,678 14,707 13,330 15,495 9 16 

Tërfill 1,192 2,385 3,529 2,582 2,577 1,328 1,502 -31 13 

Urov 72 166 119 83 52 52 361 482 599 

Prodhimtaria t % 

Foragjere dhe 
drithëra të gjelbëra 

283,155 331,936 257,768 398,556 396,049 259,522 393,087 12 51 

Grurë (i gjelbër) 1,171 942 362 735 486 456 1,366 144 200 

Thekër (e gjelbër) 232 1,530 409 1,123 1,299 1,299 
   

Elb (i gjelbër) 189 412 389 365 402 402 
   

Tërshërë (e gjelbër) 22,622 14,759 5,789 9,648 7,486 2,904 9,385 41 223 

Misër (i gjelbër) 9,701 21,603 18,209 15,944 15,493 28,006 82,050 314 193 

Sanë (livadhe) 174,298 216,515 168,607 208,058 212,037 166,519 217,155 11 30 

Bari  14,915 12,879 12,043 9,269 5,578 8,980 14,836 87 65 

Jonxhë 57,085 55,970 42,416 145,054 145,054 46,828 60,869 -46 30 

Tërfill 2,802 6,819 9,356 8,009 7,994 3,908 5,889 -11 51 

Urov 139 507 188 352 220 220 1,537 483 600 

Rendimenti t/ha % 

Grurë (i gjelbër) 4.23 4.38 2.45 4.77 4.76 3.24 4.52 6 40 

Thekër (e gjelbër) 3.18 3.80 2.01 3.33 3.33 3.33 
   

Elb (i gjelbër) 3.79 5.09 4.42 3.76 3.76 3.76 
   

Tërshërë (e gjelbër) 4.34 4.05 2.49 4.08 4.08 3.38 6.70 74 99 

Misër (i gjelbër) 8.00 17.87 16.64 15.01 15.01 11.15 19.11 39 71 

Sanë (livadhe) 2.29 2.78 2.52 2.78 2.78 2.31 2.65 1 15 

Bari  2.32 3.00 3.12 3.39 3.39 2.44 2.95 -4 21 

Jonxhë 3.24 3.86 3.22 9.88 9.86 3.51 3.93 -49 12 

Tërfill 2.35 2.86 2.65 3.10 3.10 2.94 3.92 29 33 

Urov 1.93 3.05 1.58 4.25 4.25 4.25 4.26 0 0 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore  

Rritja më e madhe e prodhimtarisë është shënuar nga sana, jonxha dhe bari. Në terma relativ me 

rritje më të lartë kryeson prodhimtaria e urovit, tërshërës, grurit të gjelbër dhe misrit të gjelbër 

ndërsa rritje më të ulët prej 30% ka pasur sana dhe jonxha. Krahasuar me mesataren e tri viteve të 

fundit vërejmë se rritja në prodhimtari në vitin 2013 ka qenë shumë më e lartë tek urovi pasuar 
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nga misri i gjelbër prodhimtaria e të cilit është rritur për 314% mbështetur nga rritja e mbrehtë në 

rendiment. 

2.6  Gjedhët  

Blegtoria është një nga veprimtarit profitabile me rëndësi ekonomike. Prodhimtaria blegtorale 

bazohet në aktivitete të tjera (prodhimtarisë bimore, industrisë përpunuese etj.) dhe promovon 

zhvillimin e tyre.  

Prodhimet blegtorale përmbajnë vlera të larta ushqyese dhe konsumohet nga të gjitha kategoritë 

dhe grup moshat e shoqërisë. Përveç sektorëve të prodhimtarisë së kafshëve të fermës në kuadër 

të prodhimtarisë blegtorale hyjnë edhe prodhimtaria e qumështit, bletarisë, peshkaratisë dhe 

akuakulturës. 

Gjedhi është bartës i prodhimtarisë së qumështit dhe mishit në vend. Sipas të dhënave nga 

Agjencioni i Statistikave të Kosovës (ASK) fondi i gjedhit prej 321,385 krerë përbën mbi 60% të 

popullacionit të kafshëve blegtorale. 

Sipas ASK (2013), në vitin 2012 vlera e prodhimit nga sektorët e prodhimtarisë blegtorale arriti në 

266.6 mil. €, 19% më e ulët se vlera e prodhimit bimor (327.6 mil. €) nga i cili blegtoria konsumoi 

një vlerë prej 67.8 mil. € të kulturave foragjere (Tabela 1) 

Bazuar në të dhënat e vitit 2013 (Tabela 30), numri i gjedhëve është ulur për 2% në krahasim me 

vitin 2012, ndërsa krahasuar me tri vitet e fundit rënia ishte 8%. Ndërsa bazuar në analizën 

krahasuese për ndryshimet sipas kategorive, rënia 13% është evidente në kategorinë e demave 

dhe mëshqerrave 1-2 vjet, 4% në kategorinë e demave, 3% viça nga 6 muaj deri në 1 vit, 1% viçat 

deri në 6 muaj dhe e vetmja kategori që shënoi rritje kanë qenë demat dhe mëshqerrat mbi 2 vjet 

(kategori këto që kryesisht shkojnë për riprodhim) me 33%. Në përgjithësi, trendi i vitit të fundit 

krahasuar me vitin paraprak është më pozitiv sesa nëse bëjmë krahasimin me tri vitet e fundit ku 

përqindja e uljes ka qenë më e lartë varësishtë nga kategoritë p.sh në kategorinë e demave rënia 

ka qenë për 23% më e lartë, tek viçat deri në 6 muaj 8% më e lartë, etj. 
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Tabela 30: Fondi dhe struktura e gjedhëve, 2007-2013 

Numri i kafshëve 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 

2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Fondi i gjedhëve 321,624 341,608 344,078 356,727 361,878 329,213 321,385 -8 -2 

Viça deri në 6 muaj 68,176 75,476 74,167 80,834 83,524 73,336 72,435 -9 -1 

Viça 6 muaj - 1 vit 43,090 50,206 45,348 50,277 50,837 43,926 42,578 -12 -3 

Dema & mëshqerra           
1-2 vjet 

14,177 17,720 25,890 22,668 23,557 21,722 18,944 -16 -13 

Dema & mëshqerra 
mbi 2 vjet 

4,832 5,199 6,077 5,608 5,490 5,439 7,210 31 33 

Lopë qumështore 189,706 191,529 190,216 194,984 196,155 183,340 178,557 -7 -3 

Dema për riprodhim 1,368 1,066 2,125 2,125 2,125 1,450 1,389 -27 -4 

Buallica 275 412 255 231 190 159 272 41 71 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 

Numri i përgjithshëm i gjedheve në stok në vitin 2013 ishte 321,385 krahasuar me vitin 2012 rënia 

ishte 2%. Sa i përket therjes, 156,062 krerë janë therur në vitin 2013 që dmth më pak se në vitin 

2012. Vlera e prodhimit të përgjithshëm ishte 58.6 mil. €, ndërsa vlera e importit 27.8 mil. €. Me 

këtë sasi të prodhimit shkalla e vetë-mjaftueshmërisë është 69.8% dhe konsumi për kokë banori 

është 21.2 kg. 

 

Tabela 31: Bilanci i furnizimit për mish të gjedhit, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondi i gjedheve krerë 321,624 341,608 344,078 356,727 361,878 329,213 321,385 

Lopë Qumështore krerë 189,706 191,529 190,216 194,984 196,155 183,340 178,557 

Totali i therjeve krerë 155,760 153,216 152,394 165,371 172,433 162,292 156,062 

Totali i prodh. vendor në p.th. mil. kg p.th. 26.1 26.2 25.9 27.8 29.6 27.9 26.7 

Totali i importeve mil. kg p.th. 13.5 14.7 14.7 12.5 10.1 9.2 11.5 

Furnizimi në p.th. mil. kg p.th. 39.7 40.8 40.6 40.2 39.6 37.1 38.3 

Totali i eksporteve mil. kg p.th. 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 

Konsumi i ushqimit mil. kg p.th. 39.5 40.4 40.4 40.1 39.6 37.1 38.3 

Vlera e prodhimi në p.th. mil. EUR 49.7 53.3 54.8 55.0 63.5 60.0 58.6 

Totali i importeve mil. EUR 16.7 23.7 27.2 25.5 25.0 24.0 27.8 

Bilanci tregtar mil. EUR -16.3 -22.7 -26.7 -25.1 -24.9 -23.9 -27.7 

Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 66.1 64.7 64.2 69.3 74.7 75.3 69.8 

Konsumi për kokë banori kg p.th. 22.2 22.7 22.7 22.5 22.2 20.7 21.2 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

Lopët qumështore përfaqësojnë 55.6% të numrit të përgjithshëm të gjedheve dhe në vitin 2013 

numri i lopëve qumështore është 2.6%, më i ulët se në vitin 2012. Nga furnizimi i përgjithshëm 

83.6% ishte prodhim vendor dhe pjesa tjetër është mbuluar nga importet, ku komponent 

kryesore ishin ekuivalentët e qumështit. Prodhimi i përgjithshëm në vitin 2013 ishte 122 mil. € që 

është 3.4% më i lartë se në vitin 2012. Bilanci tregtar mbetet negativ me 34 mil. €. Konsumi për 
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kokë banori 215 kg në vit që do të thotë se një person konsumon rreth 0.6 kg në ditë duke 

përfshirë të gjitha produktet e qumështit. 

Tabela 32: Bilanci i furnizimit për qumështin dhe produktet e qumështit të gjedhit, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lopët qumështore krerë 189,706 191,529 190,216 194,984 196,155 183,340 178,557 

Prodhimi i qumështit mil. kg 377 381 380 390 393 369 369 

Importet e produkteve të 
qumështit 

mil. kg 40 39 38 36 38 39 39 

Importet në ekuivalentët e 
qumështit 

mil. kg e.q. 87 79 71 67 67 74 72 

Furnizimi i përgjithshëm mil. kg e.q. 464 460 450 457 460 443 441 

Eksportet në ekuivalentët e 
qumështit 

mil. kg e.q. 0 0 1 1 1 0 0 

Përdorimi vendor mil. kg e.q. 464 460 449 456 460 443 441 

Për përdorim në fermë mil. kg 185 187 186 191 193 181 181 

Konsumi për ushqim të viçave në 
fermë 

mil. kg 55 56 56 57 58 54 54 

Hedhjet (dëmtimet) mil. kg 8 8 8 8 8 7 7 

Konsumi i ushqimit në total mil. kg e.q. 401 396 386 391 394 381 379 

Çmimi i prodhuesve (në fermë) €/kg 0.29 0.34 0.31 0.29 0.31 0.32 0.33 

Qumësht (tetrapak) €/kg 0.70 0.86 0.84 0.83 0.88 0.88 0.91 

Çmimi i importit €/kg 0.30 0.39 0.44 0.48 0.52 0.48 0.48 

Çmimi i eksportit €/kg 0.32 0.40 0.42 0.57 0.50 0.81 0.58 

Prodhimi mil. EUR 109 130 118 113 122 118 122 

Prodhimet e tregtuara mil. EUR 54 64 58 55 60 58 60 

Importi i produkteve të 
qumështit 

mil. EUR 27 31 31 32 35 36 34 

Bilanci tregtar mil. EUR -26 -31 -31 -31 -35 -36 -34 

Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 81 83 85 86 86 83 84 

Konsumi për kokë banori kg/vit   239 229 229 227 217 215 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

2.7 Dhentë dhe dhitë 

Prodhimtaria e të imëtave (dhentë dhe dhitë) është aktivitet blegtoral i cili zhvillohet në zonat e 

thella rurale të vendit që kanë në dispozicion resurset e kullotave dhe është bartëse e aktiviteteve 

me potencial për zhvillimin ekonomik të këtyre zonave. Mbi 70 % e fermave komerciale të të 

imëtave janë të përqëndruara në zonat e kullotave. Aktiviteti është i orientuar në prodhimtarinë 

e qumështit dhe mishit. 

Të dhënat nga viti 2007 deri në vitin 2011 janë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ndërsa për 

vitet 2012 dhe 2013, është bërë një vlerësim në bazë të trendit të pagesave direkte të cilat janë 

ndarë për dele dhe dhi në vitin 2011, 2012 dhe 2013. 

Në vitin 2013 numri i dhenve dhe dhive u zvogëlua për 13% krahasuar me vitin e kaluar. I njëjti 

ndryshim në përqindje është zbatuar në të gjitha kategoritë pasi të dhënat në vitin 2013 janë 

vlerësuar në bazë të trendit të pagesave direkte.  
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Tabela 33: Numri i deleve dhe dhive, 2007-2013 

Numri i kafshëve 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Dhen dhe dhi 151,813 180,128 217,167 229,157 231,209 247,901 216,577 -8 -13 

Qengja 18,519 27,552 27,003 27,969 29,509 31,639 27,642 -7 -13 

Dele për mbarësim 108,184 124,129 158,122 163,490 163,490 175,293 153,144 -9 -13 

Desh për riprodhim 12,479 9,672 14,032 13,529 13,529 14,506 12,673 -9 -13 

Dhi 12,631 18,775 18,010 24,169 24,681 26,463 23,119 -8 -13 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore, DAESB – MBPZHR 

Në vitin 2013 prodhimi i mishit të deleve dhe dhive ishte 13% më i ulët se në vitin 2012. Përveç 

prodhimit total sasia e importit neto ishte 48 t në peshë të therur që rezulton me bilanc negativ 

tregtar për 0.2 mil. €. Konsumi i mishit te deleve dhe dhive është 1.3 kg për kokë banori. 

Tabela 34: Bilanci i furnizimit për mishin e dhenve dhe dhive, 2007-2013 

Zërat e bilancit Njësie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondi i dhenve krerë 139,182 161,353 199,157 204,988 206,528 221,438 193,459 

Fondi i dhive krerë 12,631 18,775 18,010 24,169 24,681 26,463 23,119 

Therjet krerë 119,689 154,223 182,030 212,431 217,228 223,448 193,870 

Prodhimi t p.th. 1,447 1,786 2,118 2,410 2,455 2,559 2,226 

Importet Neto t p.th. 57 70 80 63 27 630 48 

Konsumi t p.th. 1,500 1,856 2,197 2,473 2,482 3,189 2,274 

Vlera e prodhimit mil. EUR 2.6 3.6 4.6 5.3 5.7 6.2 5.6 

Bilanci tregtar mil. EUR -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 -0.2 

Shkalla e vetë-
mjaftueshmërisë 

% 96 96 96 97 99 80 98 

Konsumi për kokë 
banori 

kg p.th.  1.1 1.3 1.4 1.4 1.8 1.3 

Burimi:  DAESB – MBPZHR 

2.8 Derrat dhe kafshët e tjera të fermës 

Derri si kategori e kafshëve të fermës shfrytëzohet për prodhimtarinë e mishit  dhe atë kryesisht 

në ekonomitë familjare. Zhvillimet aktuale në prodhimtarinë e mishit të derrit janë orientuar në 

plotësimin e nevojave të ekonomive familjare dhe ngritjen e fermave komerciale nga niveli i 

ekonomisë familjare, aktualisht janë evidente një numër i vogël i fermave komerciale. 
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Tabela 35: Fondi i kafshëve tjera blegtorale ( kuajt dhe gomarët), 2007-2013 

Numri i kafshëve  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Kuaj 6,147 4,973 4,213 4,213 4,213 2,139 2,656 -25 24 

Gomarë 5 328 216 216 216  273 27  

Derra  39,591 26,770 50,580 50,580 50,580 55,775 49,198 -6 -12 

Gica deri në 6 muaj 27,895 17,874 35,390 35,390 35,390  27,030 -24 
 

Dosa për mbarsim 10,423 7,312 12,201 12,201 12,201  19,316 58 
 

Harça për riprodhim 1,273 1,584 2,989 2,989 2,989  2,851 -5 
 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 

Numri i derrave gjatë vitit 2013 ka pasë një rënie prej 12% krahasuar me vitin praprak, e 

krakasuar me tri vitet e fundit ka një rënie prej 6%. Ndërsa sa i përket numrit të kuajve, vërehet 

një rritje prej 24% në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012. 

 

2.9 Shpeztaria 

Prodhimtaria e shpezëve në Kosovë është e orientuar drejt prodhimit të vezëve për konsum dhe 

rritjes së brojlerëve. Prodhimi i vezëve pavarësisht problemeve të mëdha është konsoliduar dhe i 

plotëson nevojat e klientëve vendas me mbi 70 %, përderisa prodhimi i mishit të pulës është në 

fazën e konsolidimit. 

Fermat e vogla dhe të mesme janë kryesisht mbizotëruese me një tendencë të rritjes në ferma të 

mëdha, të cilat kanë përparësi në krahasim me fermat e vogla dhe të mesme, për shkak se ato më 

lehtë furnizohen me lëndë të para të nevojshme për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe për 

shfrytëzimin e burimeve.   

Për vitin 2013 nga prodhimtaria vendore janë siguruar 276,078,760 vezë për konsum, që 

vlerësohet se përbënë 70% të konsumit, 169 vezë/vit/për kokë banori. 

Konsumit të përgjithshëm të vezëve përpos prodhimtarisë në fermat komerciale duhet shtuar 

edhe prodhimtarin e vezëve në fermat e ekonomisë familjare. Sipas anketave të realizuara 

vlerësohet se nga ekonomitë familjare prodhohen rreth 100,000,000 vezë. 

Krahas prodhimtarisë së vezëve është zhvilluar edhe prodhimtaria e brojlerëve duke shfrytëzuar 

kapacitetet ekzistuese të objekteve dhe pajisjeve të dedikuara për këtë prodhimtari si dhe 

kapacitetet e instaluara për prodhimtarin e bojlerëve. Prodhimet janë brojlerë kualitativ dhe 

kryesisht plasohen në tregun vendor. 
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Tabela 36: Numri i shpezëve dhe vezëve, 2007-2013 

Numri i kafshëve 
(1000) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(‘10-
‘12) në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Shpezë 2,278 2,213 2,390 2,347 2,347 2,318 2,244 -4 -3 

Pula  2,059 2,047 2,220 2,220 2,220 2,250 2,107 -6 -6 

Shpezë të tjera 219 166 127 127 127 68 136 27 101 

Ve* 254,032 246,326 238,854 231,608 224,582 218,282 176,078 -22 -19 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore; Vlerësimet e MBPZHR-së /* ’08-’11, Vlerësimet e MBPZHR-
së, ’07, ’12, SHPUK 

Nëse rishikohet totali i numrit të shpezëve për vitin 2013, ka një rënie në numrin e shpezëve për 

3% krahasuar me një vit më parë, ndërsa krahasuar me tre vitet e fundit rënia ka qenë 4%. 

Numri i pulave nga 2,250,000 në vitin 2012 ka pasur rënie me 6% në vitin 2013. Sa i përket numrit 

të vezëve të prodhuara në vitin 2013 rënia ishte për 19% krahasuar me vitin paraprak, ndërsa 

krahasuar me tre vitet e fundit rënia e numrit të vezëve ishte 22%. 

Kur bëhet fjalë për prodhimtarinë e mishit të shpezëve, mishi i pulës dhe prodhimet e tij janë 

ndër prodhimet më të konsumuara të mishit pas atij të gjedhit. Prodhimtaria e mishit të pulës 

aktualisht bazohet në mishin e zogut (brojlerëve), pulave të shkarkuara nga prodhimtaria e 

vezëve dhe pulave nga ekonomitë familjare. Sipas të dhënave në vit prodhohen 2,000 t mish i 

pulës prej të cilit mish i zogu (brojleri) janë 1,560 t. Në treg plasohet si karka e zogut dhe pjesë. 

2.10 Peshkataria dhe Akuakultura 

 

Rëndësia e kultivimit të Peshkut 

Kultivimi i peshkut është veprimtari mjaftë e rëndësishme dhe shumë profitabile e cila është 

duke u zhvilluar në Kosovë. Në aspektin ekonomik me peshkatarinë dhe akuakulturën lidhën 

një numër i madh i aktiviteteve specifike: industria përpunuese ushqimore, industria e 

përpunimit të ushqimit të kafshëve, punësimi, tregtimi. Të gjitha këto aktivitete së bashku 

sigurojnë mirëqenie ekonomike në zonat ku kultivohet peshku. 

Peshkataria 

Në totalin e prodhimtarisë së përgjithshme nga peshkimi sportivo-rekreativ sigurohen diku rreth 

60 t/mish peshku (FPSRK). Në Kosovë nga fermat ku kultivohet peshku prodhohen 544 t 

peshkë. 

Kosova ka një potencial të konsideruar të ujërave të ëmbla sipërfaqësore me distancë relativisht 

të vogël nga tregjet, andaj zhvillimi i peshkatarisë e në veçanti akuakulturës ka një rëndësi 

shumë të madhe. Në vazhdim janë paraqitur resurset e ujërave sipërfaqësore në vend. 
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Liqenet: Liqeni i Gazivodës me sipërfaqe prej 9.10 km2, Liqeni i Radoniqit me sipërfaqe prej 5.96 

km2, Liqeni i Batllavës me sipërfaqe prej 3.27 km2, Liqeni i Badovcit me sipërfaqe prej 2.57 km2. 

Lumenjtë: Drini i Bardhë, Ereniku, Ibri, Lumbardhi i Pejës, Lumbardhi i Prizrenit, Lumi Drenica, 

Lumi i Llapit, Lumi i Lepencit, Lumi i Nerodimes, Morava e Binçës, Radika, Sitnica, Reqani, 

Brodi, Restelica, etj. (ASK). 

Burimet: Burimi i Istogut, Vrellës, Vërmicës, Poslishti, etj. 

Sipas standardeve, në 1 m3 ujë mund të kultivohen prej 40 - 100 kg peshqi. Nëse hapësirën 

mbajtëse të peshkut prej 43,782 m3  e shumëzojmë  me mesataren e kultivimit në Kosovë për 1 m3 

që është 50 kg, atëherë del se në Kosovë mund të prodhohen 2,189 t peshk. Pra, afërsisht 

kapacitete mbajtëse ka katër herë më shumë krahasuar me sasinë e kultivuar. Por kjo është në 

varësi të plotë edhe nga sasia e ujit në dispozicion që ka një fermë.  

Tabela 37: Sipёrfaqja, vëllimi dhe sasia e ujit në basene 

Basenet Vëllimi 
Sasia e ujit  në  m3/l 

1m3=1000 l 

18 ferma pjesëmarrëse në pyetësor 41,132 41,132,000 

1 fermë e mbyllur përkohësisht 150 150,000 

10 ferma të tjera të vogla (të dhënat e 
marra nga fermerët tjerë) 

2,500 2,500,000 

Gjithsej 43,782 43,782,000 

Burimi: Departamenti i Politikave bujqësore dhe Tregtisë (DPBT) 

Sipas analizave të bëra nga MBPZHR, duke pasur parasysh prodhimtarinë vendore të peshkut 

në hurdhat ekzistuese si dhe importin e peshkut të freskët dhe të ngrirë, mesatarje e konsumit të 

mishit të peshkut është 0.9 kg/banor. Krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë, kjo mesatare 

është nën çdo mesatare të konsumit, duke pas parasysh se vendet e rajonit konsumojnë 

mesatarisht 3 kg/banor, kurse vendet e Evropës (BE) rreth 26 kg/banor. Kjo mesatare e ulët e 

konsumit është  për shkak të gjendjes jo të mirë ekonomike, mungesës së njohurive mbi vlerat 

ushqyese të peshkut, mungesës së peshkut dhe prodhimeve të peshkut  në treg e sidomos 

mungesës së peshkut të freskët. 

Si lloje më të shpeshta të peshqve që hasen në ujërat tona në natyrë janë: krapi, ballëgjeri, siluri, 

tinka, sykuqi, ngjila, pëllëmba, mlyshi etj. (Federata e peshkatarëve). 

 

Akuakultura 

Sektori i prodhimtarisë intensive të peshkut ka pësuar dëme të mëdha pas viteve të 90-ta, kështu 

që disa hurdha të peshqve në pronësi shoqërore janë në pamundësi për aktivizimin e 

prodhimtarisë për shkak të mosdefinimit të statusit pronësor. Si rezultat i kësaj, ekziston 

mungesë e investimeve për ripërtëritjen e prodhimtarisë. 
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Sektori i akuakulturës  në Kosovë krahasuar me vendet e regjionit dhe të Evropës  është i vogël, 

prodhohet sasi minimale e mishit të peshkut rreth 614 t/vit dhe kryesisht konsumohet në 

hoteleri me tendencë të zgjerimit të tregut përmes hapjes së pikave të shitjes së peshkut të freskët 

në tregjet e gjelbërta dhe markete.  

Sipas të dhënave ekzistojnë 28 hurdha të peshkut, vetëm njëra prej tyre kultivon Krap, ndërsa të 

tjerat kultivojnë llojin e peshkut Trofta. 

Tabela 38: Të dhëna teknike për akuakulturën 

Emërtimi Hurdha Troftë Hurdha Krap 

Nr. i hurdhave 27 1 

Prodhimtaria (t/vit) 552 2 

Ushqimi i shfrytëzuar (t/vit) 1,994 7 

Numri i rasatit 2,610,000 178,000 

Burimi: Departamenti i Politikave bujqësore dhe Tregtisë (DPBT) 

Sasia e ushqimit që shfrytëzohet për nevoja të mbarështimit të peshkut vlerësohet të jetë rreth 

2,000 t/vit. Ushqimi kryesisht importohet nga: Danimarka, Holanda, Italia dhe Bullgaria.  

Në kuadër të akuakulturës hyjnë këto veprimtari: kultivimi i peshqve, kultivimi i algave, 

kultivimi i molusqeve dhe kultivimi i gaforreve.  

Tabela 39: Bilanci i furnizimit me mish të peshkut 

Zërat e bilancit   Njësia 2012 2013 Ndryshimi 
Ndryshimi 

nё  % 

Prodhimtaria e mishit të peshkut 
në hurdha (Akuakultura) 

t 496 554 58 12 

Peshkimi rekreativ-sportiv t 60 60 0 0 

Gjithsej prodhimi vendor t 556 614 58 10 

Importe t 936 1,413 477 51 

Konsumi t 1,492 2,027 535 36 

Vlera e prodhimit vendor mil. EUR 2.1 2.3 0.2 10 

Burimi: Departamenti i Politikave bujqësore dhe Tregtisë (DPBT) 

2.11 Bletaria 

Kosova ka kushte të përshtatshme për zhvillimin e bletarisë të tilla si klima, relievi dhe numri i 

madh i bimëve mjaltëdhënëse (më shumë se 164 lloje) që garantojnë një prodhim të mirë të 

mjaltit dhe produkte të bletarisë.  

Kosova ka 6,453 bletarë me 93,533 shoqëri bletësh me një prodhimtari mesatare për shoqëri 

bletësh 15 kg mjaltë ose 1,403 t/vit. Struktura e sektorit dominohet nga fermer të vegjël që në 

bletishtet e tyre mbarështojnë prej 1 – 10 koshere bletësh. 

Përveç mjaltit, ka edhe produkte të tjera të prodhuara të tilla si poleni, dylli, propolisi etj. Çmimi 

për një kg mjaltë varion prej 7-10 €. Lloji i bletëve të mbarështuara në Kosovë është Apis 

Mellifera dhe nën-llojet e saj. 
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Mjalti që gjendet në treg është kryesisht ai i luleve, bagremit, gështenjës etj. dhe duke marrë në 

konsideratë të dhënat për biodiversitetin e florës së regjioneve në të cilët është e zhvilluar bletaria 

vlerësohet se ka potencial për intensifikimin e prodhimtarisë së mjaltit, ngritjen e prodhimtarisë 

për njësi familje bletësh dhe asortimanin e prodhimeve bletare.  

Mjalti dhe produktet e tjera të bletarisë, gjithmonë duke iu referuar potencialeve të prodhimit 

janë produkte me potencial për eksport.  

Konsumi i mjaltit vlerësohet të jetë 0.400 kg për banor dhe është më i ulëti në Evropë. Ky 

vlerësim rezulton nga kushtet e vështira ekonomike të popullsisë dhe ende ekziston vetëdija e 

ulët për vlerat ushqyese të këtij produkti, pasi që ende trajtohet nga disa kategori të shoqërisë 

sonë si një medikament dhe jo si një lëndë ushqyese e cila duhet të konsumohet gjithmonë. Vlenë 

të theksohet se çmimi i mjaltit në Kosovë është më i larti në rajon ku krahasuar me çmimet në 

disa vende të BE-së psh. në Rumani, Bullgari e disa vende është afërsisht 2 euro për kg. 

Baza e të dhënave për fermerët gjysmë komercial dhe komercial azhurnohet në vazhdimësi duke 

shfrytëzuar të dhënat që disponon AZHR/MBPZHR.  

Bazuar në të dhënat nga LBK për vitin 2013 prodhimtaria mesatare për familje bletësh vlerësohet 

të jetë diku rreth 15/kg për njësi (koshere). Rritja e prodhimtarisë në këtë sektor ka ardhur si 

rezultat i aplikimit të teknologjive të reja, përkujdesjes shëndetësore si dhe sigurimit të një baze 

më të mirë ushqimore si në sasi dhe cilësi. 

Ndryshimet klimatike siç janë temperaturat ekstreme të ftohta që po paraqiten kohëve të fundit 

paraqesin një rrezik permanent për dëmtimin dhe pengimin e zhvillimit normal të këtij sektori. 

Tabela 40: Numri i bletëve, 2007-2013 

Numri i 
koshereve  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/(10-12) 

në % 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Koshere bletësh 60,952 43,297 43,159 46,958 44,634 46,483 93,533 103 101 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 

Numri i koshereve të bletëve në vitin 2013 kishte një rritje për 101% krahasuar me një vit më 

parë, ndërsa krahasuar me tre vitet e fundit 2010-2012, rritja ishte 103%. 
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3 Pylltaria  

Sipërfaqja pyjore në Kosovë është mjaft e qëndrueshme me rreth 481,000 ha (44.7% e sipërfaqes 

totale). Shpërndarja e përdorimit të tokës është llogaritur bazuar në klasifikimin e 3,453 

sipërfaqeve provë për Kosovën. Rezultatet janë paraqitur në grafikun më poshtë. 

 Figura 6: Klasat e përdorimit të tokës në Kosovë (% nga sipërfaqja totale e tokës) 

 

Burimi: INP 

 

Tabela 41: Zhvillimi i sipërfaqes totale sipas klasave të përdorimit të tokës 

Klasat e përdorimit të 
tokës 

2002 2012 

ha % ha % 

Pyje 460,800 42.1 481,000 44.7 

Tokë bujqësore 342,400 31.3 309,000 28.7 

Livadhe/kullosa 153,200 14 161,400 15 

Vendbanime 40,000 3.7 48,000 4.5 

Ujë 4,600 0.4 5,200 0.5 

Tokë tjetër e lagësht 0 0 800 0.1 

Tokë tjetër 23,400 2.1 42,400 3.9 

Jo-klasifikuar 41,600 3.8 0 0 

Totali 1,094,200 100 1,077,000 100 

Burimi: INP 

 

Sipërfaqja zyrtare e territorit të Kosovës është 1,090,800 ha. Mospërputhja mes kësaj dhe 

sipërfaqes së paraqitur në (Tabela 41) është pjesërisht për shkak të sipërfaqeve provë të 

vendosura jashtë Kosovës, që ishin të përfshira gabimisht në INP 2002. Në INP të vitit 2002 një 
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numër i madh i sipërfaqeve provë, afër kufirit serb ishin të paaksesueshme dhe janë klasifikuar 

vetëm duke përdorur imazhet ajrore. 

 

Sipërfaqja pyjore e Kosovës është rritur për 4.4% (20,200 ha), në periudhën 2002-2012. Në të 

njëjtën periudhë sipërfaqja bujqësore ka rënë, ndoshta duke shpjeguar rritjen e sipërfaqes pyjore 

nga konvertimi tokës bujqësore në tokë pyjore dhe vendbanime. Rritja në vendbanime (8,000 ha) 

është e mundshme si rezultat i rritjes së kërkesës për strehim dhe zhvillim industrial.  

 Tabela 42:  Sipërfaqja pyjore sipas përbërjes dhe strukturës së grumbullit (ha) 

Përbërja pyjeve Rigjenerimi 
Një-

moshar 
Dy-

katësh 
Shumë-
moshar 

Totali 

Halorë 2,200 6,600 6,200 8,800 23,800 

Përzier 0 400 3,200 4,200 7,800 

Fletorë 45,400 236,000 123,600 44,400 449,400 

Totali 47,600 243,000 133,000 57,400 481,000 

Burimi: INP 

Pyjet e Kosovës janë të dominuar nga pyjet fletorë, duke mbuluar 93% (449,400 ha). Më shumë se 

gjysma e këtyre pyjeve janë konsideruar një-moshar. Pyjet halore mbulojnë pothuajse 5% të 

sipërfaqes pyjore janë si p.sh. 23,800 ha, dhe shpërndahen në mënyrë të barabartë në mes të 

klasave të ndryshme të strukturës. Plantacionet e pishave kontribuojnë në sipërfaqet një-

moshare. Në total, 50% e sipërfaqes pyjore është konsideruar një-moshare. 

Tabela 43: Sipërfaqja pyjore sipas origjinës së grumbullit dhe pronësisë (ha) 

Origjina e grumbullit Publike Private Panjohur Totali 

Farim natyral 58,400 13,600 1,000 73,000 

Pyllëzim dhe farim 
artificial 

2,000 800 0 2,800 

Cungishte 229,000 164,800 4,000 397,800 

Cungishte me standarde 5,800 1,600 0 7,400 

Totali 295,200 180,800 5,000 481,000 

Burimi: INP 

Në total, 180,800 ha (38%) e pyjeve të Kosovës është klasifikuar si pronë private dhe 295,200 ha 

(62%) pyje është klasifikuara si pronë publike. Pyjet cungishte mbulojnë 84% të sipërfaqes pyjore 

totale. Ky është rezultat i një prerje të gjerë, në veçanti si rotacion i shkurtër i pyjeve cungishte 

për prodhimin e drurëve për zjarrë. Pyjet të cilat regjenerohen në mënyrë naturale janë pyjet me 

drunjë të ahut (Fagus spp.), të përziera ahu dhe halorët, pyjet halore dhe të pastër të vendosura 

në lartësi të larta. 

Të dhënat më poshtë mbështesin vlerësimin e drurit në këmbë për furnizimin me drunjë në 

Kosovë. Përafërsisht 50% e vëllimit në këmbë ndodhet në shpatet më të pjerrëta se 45%. 31% e 
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vëllimit të ahut (Fagus) rritet në shpatet më të pjerrëta se 60%. Prerja dhe transporti kur pjerrësia 

e terrenit është > 45% mund të jetë e vështirë dhe zakonisht më e shtrenjtë. 

Tabela 44: Vëllimi në këmbë në pyje sipas specie druri dhe klasa të pjerrësisë (1,000 m3) 

Specie druri 
Klasa të pjerrësisë 

Totali 
Pjesëmarrja 

në (%) <15 15-30 30-45 45-60 >=60 

Quercus cerris 623 1,245 1,160 957 296 4,282 10.6 

Quercus petrae 301 633 923 1,133 679 3,669 9.1 

Other Quercus sp. 198 516 256 256 66 1,292 3.2 

Fagus sp. 206 2,920 4,865 4,819 5,715 18,524 45.7 

Fletorë tjerë 951 1,292 1,704 1,522 1,280 6,750 16.7 

Abies alba 34 157 84 562 736 1,573 3.9 

Picea Abies 117 350 297 664 412 1,840 4.5 

Pinus sp. 112 393 781 438 779 2,502 6.2 

Halorë tjerë 1 50 2 23 2 77 0.2 

Totali 2,543 7,556 10,072 10,374 9,965 40,508 100.0 

Pjesëmarrja (%) 6,3 18,7 24,9 25,6 24,6 100,0  

Burimi: INP 

Tabela 45: Dëmtimi i sipërfaqeve të drurëve të imët sipas përbërjes së pyjeve dhe shkakut të dëmit 

Përbërja 
pyjeve 

Shkaku i dëmit, drurë të imët, dlg < 7 cm, ha 

Totali 
Sëmundje/Kërpudha Zjarri Kafshë 

Impakt 
human 

Halorë - 600 - - 600 

Përzier - - - 200 200 

Fletorë 400 6,400 1,200 3,000 11,000 

Totali 400 7,000 1,200 3,200 11,800 

Burimi: INP 

Dëmtimi i pyjeve me drurë të imët pasqyron shqetësime që kanë ndodhur kohët e fundit në 

mënyrë të drejtë. Rezultati përfaqëson sipërfaqe ku më shumë se 25% e drunjëve të vegjël janë 

prekur. Dëmtimi nga zjarri është raportuar si shumë shqetësues. 

 

  Tabela 46: Sip. të dëmtimit  në nivel-grumbulli, sipas përbërjes të pyjeve dhe shkakut të dëmit (ha) 

Përbërja 
e Pyjeve 

Insekte 
Sëmun./ 

Kërpudha 
Zjarri Kafshë Moti 

Impakti 
human 

Presion 
Shkak. 
Tjerë 

Totali 

Halorë 200 200 2,200 - 400 800 - 800 4,600 

Përzier 600 400 - - 400 200 - 200 1,800 

Fletorë 3,000 10,200 10,000 1,800 2,400 7,800 5,200 11,400 51,800 

Totali 3,800 10,800 12,200 1,800 3,200 8,800 5,200 12,400 58,200 

Burimi: INP 

Tabela përfshin sipërfaqet ku më shumë se 25% e drunjëve të vegjël janë prekur, ose ku më 

shumë se 25% e vëllimit në këmbë të drurëve të matshëm kanë qenë të prekur. Këtu, zjarri është 
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shqetësim i vetëm më i rëndësishëm, që ndikonë në një sipërfaqe prej 12,200 ha, ose 2.5% e 

sipërfaqes pyjore totale. 

 
Rritja dhe prerja 
 
Të gjitha vëllimet e rritjes dhe largimeve të drurit janë dhënë në metër kub mbi lëvore. 
 

Tabela 47Rritja vjetore e drunjve me DLG> = 7 cm në pyje, sipas specie druri në (1,000 m3) 

 
Specie druri 2002 2012 

Quercus cerris 258 193 

Querus petrea 182 158 

Other Quercus spp. 5 68 

Fagus spp. 501 576 

Fletorë tjerë 174 329 

Fletorë të padefinuar 228 0 

Abies alba 92 82 

Picea abies 51 71 

Pinus spp. 70 77 

Halorë tjerë 8 2 

Totali 1,567 1,556 

Burimi: INP 

* DLG cm> 7 (Diametër në lartësi të gjoksit > = 7 cm) 

Rritja vjetore në vitin 2012 është e ngjashme me vitin 2002, kur rritja vjetore e pyjeve që gjenden 

në sipërfaqe të paarritshme për një masë të madhe ishte klasifikuar si “fletorë të padefinuar”. 

Pjesa më e madhe e këtij vëllimi tanimë me gjasë është klasifikuar ose si ahu apo specie të tjera 

fletore. Rezultatet tregojnë se rritja vjetore e Quercus spp. ka rënë paksa, ndërsa rritja e specieve 

halore është rritur. 

 

 Tabela 48: Sipërfaqja, vëllimi në këmbë dhe rritja vjetore kryesore në pyje  (ha, m3/ha, %) 

Pronësia 

Grupi specie druri 

Halorë Fletorë Përzier 

sipërf. vëll./ha rritja sipërf. vëll./ha rritja sipërf. vëll./ha rritja 

Publike 21,000 209 3 266,000 80 3 7,000 251 4 

Private 2,600 152 4 177,200 68 4 600 342 3 

Burimi: INP                                                                                            

Nga sipërfaqja e përgjithshme me pyje halore 89% e pyjeve halore me drurë me DLG cm > 7 

(diametër në lartësi të gjoksit > = 7 cm) është në pronësi publike. Gjithashtu për pyje fletorë, 

mesatarja e vëllimit në këmbë është më e lartë në pyje publike sesa në private. Pjesë e madhe e 

pyjeve Fagus nën pronësi publike mund të kontribuojë në nivel më të lartë mesatar të vëllimit në 

këmbë. Pjesë relativisht e madhe e pyjeve fletore të menaxhuara në mënyrë aktive me rotacion të 
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shkurtër të cungishteve, mund të shpjegojë se përqindja më e lartë e rritjes të vëllimit është në 

pyje private në krahasim me pyjet publike. 

 

Tabela 49: Mesatarja e prerjes vjetore në pyje sipas grupit të specie druri dhe pronësisë (1,000 m3) 

Grupi specie druri 
Pronësia 

Totali 
Panjohur Publike Private 

Halorë 0 123 12 135 

Fletorë 2 496 326 823 

Totali 2 619 338 959 

Burimi: INP 

* Të dhënat janë të ba-zuara në sipërfaqet provë të ri-matura 

Këto shifra janë bazuar në matje të drurëve të ri-matura, pra pikërisht drurët e njëjta si në vitin 

2002. Kjo mundësoi që punëtorët e terrenit për të vlerësuar saktësisht se cilët drurë kishin qenë të 

prerë gjatë periudhës 2002-2012. Këto sipërfaqe provë të rigjetura përfaqësojnë 60% të sipërfaqes 

totale të pyjeve në Kosovë. Duke supozuar se sipërfaqja e anketuar përfaqëson sipërfaqen totale 

të pyjeve, 1.6 mil. m3 kanë qenë të prerë në vit, me 1.0 mil. m3 të prerë në pyjet publike dhe 

560,000 m3 të prerë në pyjet private. Kjo vlerë është e qëndrueshme  dhe paraqitet në tablen e 

mëposhtëme. 

 Tabela 50:  Vlerësimi i prerjeve vjetore të lejueshme (PVL) (1,000 m3)1 

Modeli 
Tipi 
pyllit 

Dlg 
limit 
(cm) 

Vitet 
Vëllimi 

> dlg 
limit 

Rritja PVL 

PMP 
Lartë 7 80 - 100 16,091 390 631 

Cungishte 7 50 - 60 13,589 440 815 

 
Totali 

    
1,446 

Burimi: INP                                                                                  

 

Sipas modelit, një prerje vjetore totale prej 1,450,000 m3 prodhon një nivel konstant të stoqeve, 

prej të cilave rreth 630,000 m3 në pyje të larta dhe 815,000 m3 në pyje cungishte. Që kur, prerja 

vjetore është vlerësuar në 1.6 mil. m3, e cila është mbi nivelet e prerjeve afatgjata të 

rekomanduara. Prerja me normë mbi 100% mund të jetë e qëndrueshme gjatë një periudhe 

kohore, për shembull, duke iu përgjigjur një kërkese të lartë për lëndë drusore apo kur kryhet 

nën një regjim të menaxhimit shumë të kontrolluar (FOREST EUROPE, UNECE and FAO 2011).
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  Tabela 51: Sipërfaqet pyjore të rënditura sipas klasës së trajtimi dhe origjinës të grumbullit (ha) 

Klasat e trajtimit 

Origjina grumbullit 

Totali Farim 
natyral 

Pyllëzim/farim 
artificial 

Cungishte 
Cungishte me 

standarde 

Pa trajtim 45,000 2,400 311,200 3,000 361,600 

Rigjenerim pa përgatitje 
terreni 

1,400 0 2,600 0 4,000 

Rigjenerim me përgatitje 
terreni 

200 0 400 0 600 

Konverzim 0 0 2,000 0 2,000 

Pastrim-Çlirim 2,200 0 46,200 1,000 49,400 

Rrallim 11,800 400 29,800 2,600 44,600 

Prerje rrah 0 0 400 0 400 

Përzgjedhëse 9,600 0 3,600 600 13,800 

Prerje sanitare 2,800 0 1,600 0 4,400 

Riparim i pyllëzuar 0 0 0 200 200 

Totali 73,000 2,800 397,800 7,400 481,000 

Totali rekomanduar për 
trajtim 

28,000 400 86,600 4,400 119,400 

Burimi: INP 

Punëtorët e terrenit kanë vlerësuar 119,400 ha, dmth një e katërta e sipërfaqes pyjore të Kosovës, 

ka nevojë për disa prerje operacionale. Përveç vlerësimit INPs, në nivel operacional, përmes 

planit menaxhues të pyjeve, strategjitë e trajtimit janë hartuar për secilën klasë menaxhuese. 

 

Rigjenerimi 

Rigjenerimi natyror ruan diversitetin gjenotip dhe mirëmban si përbërjen natyrore të specieve, 

strukturën e grumbullit dhe dinamikën e drurit. Ripërtëritja është vendimtare për mirëmbajtjen 

afatgjatë të tokës pyjore. Menaxhim i qëndrueshëm i pyjeve mund të identifikohet me statusin 

dhe ndryshimin në tipet e rigjenerimit me kalimin e kohës. 
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 Tabela 52:  Sipërfaqet pyjore sipas përbërjes dhe origjinës të grumbullit (ha) 

Përbërja 
Farim 

natyral 
Pyllëzim ose 

farim artificial 
Cungishte 

Cungishte me 
standarde 

Totali 

Halorë 21,400 2,400 0 0 23,800 

Përzier 6,200 0 1,600 0 7,800 

Fletorë 45,400 400 396,200 7,400 449,400 

Totali 73,000 2,800 397,800 7,400 481,000 

Burimi: INP 

 Tabela 53:  Sipërfaqja pyjore sipas origjinës të grumbullit dhe strukturës të grumbullit  

Origjina 
grumbullit 

Një-moshar Dy-katësh Shumë-moshar 
Totali 

ha % ha % ha % 

Farim natyral 22,400 5 26,000 5 24,600 5 73,000 

Pyllëzim ose 
farim artificial 

2,200 0 600 0 0 0 2,800 

Cungishte 263,400 55 104,800 22 29,600 6 397,800 

Cungishte me 
standarde 

2,600 1 1,600 0 3,200 1 7,400 

Totali 290,600 60 133,000 28 57,400 12 481,000 
 
Burimi: INP 

Në Kosovë 0.5% e pyjeve janë të rigjeneruara me pyllëzime ose farim natyral. Përafërsisht 85% e 

sipërfaqes pyjore është rigjeneruar me prejardhje vegjetative përmes cungjeve filizave/bisqeve. 

Në Evropën Jug-Lindore, 80% e sipërfaqes pyjore totale është rigjenerim natryral.  

 

  Tabela 54: Sipërfaqja pyjore në Kosovë sipas natyralitetit 

Natyraliteti 
Sipërfaqja 

ha % 

Pyje të pashkelura nga njeriu 4,000 0.83 

Pyje gjysëm-natyrale 475,400 98.84 

Kultura 1,600 0.33 

Totali 481,000 100  
Burimi: INP 

Në Kosovë më pak se 1% e sipërfaqes pyjore është karakterizuar si të pashkelura nga njeriu dhe 

vetëm 0.3% për qind e sipërfaqes pyjore është klasifikuar si kultura. 

 

Buxheti i MBPZHR-së 

Qeveria e Kosovës, për vitin 2013, ka ndarë një buxhet prej 23,359,230 € për MBPZHR-në apo 

10.09% më shumë se në vitin 2012. Buxheti i MBPZHR-së përbën 1.25% të buxhetit total qendror. 

10.2% e MBPZHR-së është ndarë për zhvillimin e pylltarisë.  



63 
 

 Tabela 55: Buxheti i MBPZHR-së dhe shpenzimet   2010–2013 

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 

Buxheti total i MBPZHR 11,087,255 13,725,746 21,409,230 23,359,230 

Buxheti total pyjor 1,923,110 1,752,965 2,356,669 2,389,679 

Shpenzimet total pyjor 1,680,549 1,572,441 2,003,974 1,986,466 

% e pjesëmarrjes së buxhetit 
pyjor në buxhetin e MBPZHR-së 

17.4 12.8 11.0 10.2 

% e buxhetit pyjor të shpenzuar 87.4 89.7 85.0 83.1 

Burimi: INP 

Edhe gjatë këtij viti buxheti i paraparë për Agjencinë Pyjore të Kosovës nuk ka arritur të 

shpenzohet në tërësi dhe në bazë të të dhënave që kemi marrë  në Agjencion, rezulton se buxheti 

i shpenzuar për vitin 2013 ka kapur vlerën e 83.1%. Situata e vështirë ekonomike ka bërë që 

kompanitë të konkurojnë me çmime më të ulta se sa janë paraparë në buxhetin e APK-së, me të 

vetmin çëllim që të punojnë sadopak dhe të mos ngelen pa punë. 

Kontributi i sektorit pyjor në ekonominë kombëtare nuk është shpërfillës, por pas shpalljes se dy 

Parqeve Kombëtare, të hyrat nga shitja e masës drusore janë më të ulta. Mirëpo, presim që 

pylltaria të jetë me prioritet në agjendën e qeverisë.   

Sa i përket kompletimit të bazës ligjore edhe gjatë vitit 2013 nuk ka arritur që të nxirret Ligji i ri 

për Pyje, është hartuar dhe përafruar nga Ministria sipas tabelave të përputhshmërisë me 

legjislacionin e BE-së dhe pritet miratimi i tij nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 
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4 Konsumi, tregtia dhe çmimet e tregut 

4.1  Trendet e konsumit 

Sipas rezultateve të ABEF 2013, kemi rritje prej 3.9% të konsumit të përgjithshëm krahasuar me 

vitin 2012, si dhe rritje prej 1.6% të konsumit për kokë banori, por kemi rënie prej 0.4% në 

konsum të ekonomive familjare. 

 

Tabela 56: Konsumi i përgjithshëm në Kosovë 2011-2013 

  
Gjithsej në 

mil. € 
Konsumi për ekonomi 

familjar (€) 
Konsumi për kokë 

banori (€) 

2011 1.928 7.01 1.21 

2012 2.292 7.657 1.38 

2013 2.382 7.625 1.402 

Burimi:Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

Shpërndarja e konsumit sipas grupeve të konsumit 
 

Ekonomitë familjare në vitin 2013 kanë shpenzuar 75% të buxhetit në ushqim dhe banim. 45% 

për ushqim dhe 30% për banim, të konsumit të përgjithshëm. Pasojnë shpenzimet nga 4% për 

alkohol dhe duhan, për transport dhe për veshmbathje. 

Në vitin 2013, ushqimi nga prodhimi vetanak në konsumin e përgjithshëm përbën 6% (Tabela 

57).  

 

Tabela 57: Shpërndarja e konsumit në Kosovë sipas grupeve të konsumit, 2011 – 2013 në % 

Konsumi 2011 2012 2013 

Ushqimi dhe pijet joalkoolike 38 45 45 

Alkooli dhe duhani 4 5 4 

Veshmbathja 5 4 4 

Banimi 31 30 30 

Mobiljet 3 3 3 

Shëndetësi 2 2 2 

Transport  6 4 4 

Komunikim 2 2 2 

Rekreacion 2 1 2 

Edukim 1 1 1 

Hotel dhe restorante 3 1 2 

Të tjera 3 2 2 

Ushqimi i vet prodhuar nga ekonomitë familjare 7 6 6 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

Pjesa më e madhe e ushqimit që konsumohet në Kosovë dominohet nga mishi, buka, drithërat, 

qumështi, djathi dhe vezët, që kontribuojnë më shumë se gjysmën e konsumit të ushqimit (në 
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vlerë). Më pas radhiten perimet, sheqeri dhe ëmbëlsirat, produktet tjera ushqimore dhe pijet jo 

alkoolike. 

 

Tabela 58: Shpërndarja e konsumit të ushqimit në Kosovë, 2011 – 2013 (%) 

Konsumi 2011 2012 2013 

Buka dhe drithërat 21 19 19 

Mishi 19 20 19 

Peshku 1 1 2 

Qumështi,djathi vezët 18 16 16 

Vajrat dhe yndyrat 5 4 4 

Frutat  6 7 7 

Perimet 11 11 12 

Sheqeri dhe ëmbëlsirat 6 7 6 

Produkte tjera ushqimore 5 5 5 

Pije alkoolike 8 10 10 

Totali 100 100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

Tek ekonomitë familjare urbane dominon konsumi për ushqim, banim, alkoholi dhe duhani, 

transport dhe veshmbathje ndërsa tek ato rurale dominon konsumi për ushqim, banim, 

transport, veshmbathje, alkohol dhe duhan. 

Rezultatet  e ABEF 2013 tregojnë se në Kosovë konsumi i përgjithshëm ka pasur rritje prej 3.9%, 

gjithashtu rritje për kokë banori për 1.6%, por rënie tek konsumi për ekonomi familjare 0.4%.  

Ekonomitë familjare në Kosovë pjesën më të madhe të konsumit e kanë shpenzuar për ushqim, 

banim, alkohol dhe duhan, veshmbathje dhe transport.  

Sipas rezultateve të ABEF 2013 burim i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare janë 

rrogat nga sektori privat dhe ai publik, pastaj të hyrat nga biznesi vetanak, pensionet dhe po 

ashtu edhe të hollat e dërguara nga jashtë.  

Pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë rrogat nga punësimi i rregullt që përfaqësojnë 

gjysmën e të hyrave të përgjithshme, ndërsa burimi i dytë janë të hyrat nga bizneset. Po ashtu rol 

të rëndësishëm kanë edhe paratë e dërguara nga jashtë (remitencat) dhe pensionet. 

Te të hyrat individuale vërehet se personat me arsim më të lartë burim kryesor e kanë pasur 

punësimin e rregullt, ndërsa ata me arsim fillor apo më pak orientoheshin tek pensionet, 

mbështetja nga jashtë, bujqësia, biznesi vetanak dhe mëditjet.  
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4.2 Tregtia 

Një sfidë e përhershme për MBPZHR është që të promovojë një rritje të eksporteve të produkteve 

vendore dhe në këtë mënyrë të zvogëloj bilancin tregtar negativ të Kosovës i cili arriti në 2,156 

mil. Euro në vitin 2013. 

Sipas Shërbimit Doganor të Kosovës, në vitin 2013, Kosova importoi mallra në vlerë prej 2,450 

mil. Euro, dhe eksportoi 293 mil. Euro. Krahasuar me vitin 2012, gjithsej eksportet u rritën me 17 

mil. Euro ose 6.5%. Gjatë të njëjtës periudhë importi është zvogluar, dhe kështu bilanci tregtar në 

vitin 2013 është përmirësuar nga -3.4% krahasuar me vitin 2012, duke ndryshuar trendin e 

gjithnjë në rritje të deficitit tregtar të Kosovës me vendet e tjera. 

Tabela 59: Eksporti/Importi i përgjithshëm, në 1000 € 

Periudha Eksporte Importe 
Bilanci 
tregtar 

Eksporte/Importe (%) 

                    1              2 3=1-2 4=1/2 

2001 10,559 684,500 -673,941 1.5 

2002 27,599 854,758 -827,159 3.2 

2003 35,621 973,265 -937,644 3.7 

2004 56,567 1,063,347 -1,006,780 5.3 

2005 56,283 1,157,492 -1,101,209 4.9 

2006 110,774 1,305,879 -1,195,105 8.5 

2007 165,112 1,576,186 -1,411,074 10.5 

2008 198,463 1,928,236 -1,729,773 10.3 

2009 165,328 1,935,541 -1,770,213 8.5 

2010 295,957 2,157,725 -1,861,769 13.7 

2011 319,165 2,492,348 -2,173,184 12.8 

2012 276,100 2,507,609 -2,231,509 11.0 

2013 293,919 2,450,363 -2,156,444       12.0 

Burimi: ASK  

Në vitin 2013 Kosova ka eksportuar rreth 34 mil.Euro dhe ka importuar 583 mil.Euro prodhime 

bujqësore. Kosova ka kapacitete të pashfrytëzuara për të nxitur prodhimin vendor, në mënyrë që 

të eksportoj produktet , dhe ta ngushtojë trendin e bilancit negativ. Bujqësia luan një rol shumë të 

rëndësishëm në ekonominë e Kosovës pasi që  60% e popullsisë jeton në zonat rurale. Ky sektor 

kontribon në punësim në zonat rurale me shumë se çdo sektor tjetër. Meqenëse pjesëmarrja e 

bujqësisë në BPV ka qenë 12.0% dhe pjesëmarrja në eksportin e përgjitshëm ka qenë 11.9%, 

ndërsa pjesëmarrja e produkteve bujqësore në importin e përgjitshëm ishte 23.8%.  
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Tabela 60: Pjesëmarrja e Eksportit-Importit të produkteve bujqësore, në 1000 € 

Vitet Eksporti Eksporti 
 (%) 

Importi Importi 
 (%) 

  (1-98) (1-24) (1-98) (1-24) 

                      1                   2 3=2/1 4                 5 6=5/4 

2008 198,463 20,763 10.5 1,928,236 473,666 24.6 

2009 165,328 19,993 12.1 1,935,541 434,809 22.5 

2010 295,957 24,748 8.4 2,157,725 482,649 22.4 

2011 319,165 26,185 8.2 2,492,348 561,428 22.5 

2012 276,100 30,807 11.2 2,507,609 574,974 22.9 

2013 293,919 34,947 11.9 2,450,363 583,704 23.8 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Gjatë viteve 2008-2013, pjesëmarrja më e ulët e eksportit (S.H 1-24) në eksportin e përgjithshëm 

(S.H 1-98) ka qenë në vitin 2011 me mbulueshmëri prej 8.2%, ndërsa pjesëmarrje më të madhe 

kishte në vitin 2009 (12.1%) Trendi i pjesëmarrjes së importit të produkteve bujqësore në 

importin e përgjithshëm ka qenë po thuajse i njejtë. Për dallim prej viteve tjera pjesëmarrje më  të  

lartë  të  importit (S.H 1-98) në importin e pergjitshëm (1-98) ka pasur në  vitin 2008 (24.6%), 

ndërsa pjesëmarrja më e ulët e importit (1-24) në importin e përgjithshem (1-98) ishte  në  vitin 

2010 (22.4%).  

Në shkëmbimin tregtar të produkteve bujqësore, vërehet se në vazhdimësi kemi një trend të lehtë  

të  rritjes së  eksportit për vitet 2008-2011, duke u përcjellur me ndryshime në vitet në vijim. Është 

vërejtur rritje e vlerës së  eksportit të  produkteve bujqësore vitin 2013 për 13.4% (34 mil. Euro).  

Po ashtu edhe vlera e importit është  rritur në  mënyrë  të  vazhdueshme, duke arrijtë pikën më të 

lartë  të  vlerës së importit në vitin 2013 (583 mil. Euro, një rritje prej 1.5%).  
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Figura 7: Pjesëmarrja e eksportit të produkteve bujqësore në eksportin e përgjithshëm në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

 

Figura 8: Pjesëmarrja e importit të produkteve bujqësore në importin e përgjithshëm në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Tabela 61: Eksport-Importi i produkteve bujqësore (1-24) në 1000 € 

Viti Eksporti Importi 
Bilanci 
tregtar 

Eksporti/ 

    Importi (%) 

       1 2 3=1-2 4=1/2 

2008 20,763 473,666 -452,902 4.4 

2009 19,993 434,810 -414,817 4.6 

2010 24,749 482,649 -457,900 5.1 

2011 26,185 561,428 -535,242 4.7 

2012 30,807 574,974 -544,166 5.4 

2013 34,947 583,704 -548,757 6.0 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Deficiti tregtar i produkteve bujqësore ka qenë përkeqësuar që nga viti 2009 edhe pse është 

stabilizuar tri vitet e fundit. Në vitin 2013, ka pasur vlerën 549 mil. Euro.Pjesëmarrja e importit që 

është neutralizuar përmes eksportit ka qenë i zvogluar por ende mbetet shumë i vogël më 0.6% 

në vitin 2013. Partnerët kryesor tregtar të Kosovës në eksport dhe import janë vendet e regjionit 

që gjithashtu janë anëtarë të Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë –CEFTA. 

Figura 9: Eksport-Importi i produkteve bujqësore (1-24) në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Importi i produkteve bujqesore nga vendet e CEFTA-s 

Tregtia me vendet e CEFTA-s 

Kosova është bërë pjesë e marrëveshjes së CEFTA (Central European Free Trade Agreement) që 

nga viti 2007. Duke nënshkruar marrëveshjen Kosova morri përsipër obligimin qe të përkrahë 

tregtinë e lirë në regjion duke bërë përpjekje të vazhdueshme në heqjen e pengesave të shumta  

për anëtarët e kësaj marrëveshje. Derisa tregtia me vendet e CEFTA-s është rritur në mënyrë të 

vazhdueshme në të dy drejtimet, pjesëmarrja në tregtin mes këtyre vendeve ka mbetur pothuajse 

i njejti. Në vitin 2013, 72.6% të eksportit të produkteve bujqësore është derguar në vendet e 

CEFTA-s dhe 38.5% të  importit vjen po ashtu nga këto vende. 

 

Tabela 62: Eksport-Importi i produkteve bujqësore me vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 

Eksporti 
(1-24) 

Eksporti  
CEFTA 

(1-24) 
(%) 

Importi 
(1-24) 

Importi 
CEFTA 

(1-24) 
(%) 

 
1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 

2008 20,763 16,518 79.6 473,666 164,219 34.67 

2009 19,993 15,304 76.5 434,810 156,329 35.95 

2010 24,749 19,610 79.2 482,649 197,791 40.98 

2011 26,185 20,080 76.7 561,428 189,530 33.76 

2012 30,807 24,960 81 574,974 224,633 39.06 

2013 34,947 25,385 72.6 583,704 224,465 38.45 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Figura 10: Shkëmbimi tregtar me vendet e CEFTA-s në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

 

Shkëmbimi tregtar me vendet e CEFTA-s  

Vlera me e madhe e eksportit deri me tani është shënuar në vitin 2013 (25 mil. Euro), ndërsa vlera 

më e vogël është shënuar në vitin 2009 (15 mil. Euro) kur edhe ka filluar të aplikohet marrveshja 

për tregti të lirë CEFTA. Në krahasim me vlerën e eksportit  të vitit 2009 si vlerë më e vogël dhe 

vlerës së vitit 2013 kemi rritje prej 65.8%. 

Importi nga vendet CEFTA ka shënuar rritje të vazhdueshme gjatë viteve 2008-2013. Vlera më e 

vogël ashtu si edhe për eksportin është shënuar në vitin 2009 (156 mil. Euro), duke u rritur 

vazhdimisht deri në vitin 2013 (224 mil. Euro). Vlera më e madhe e importit ka qenë gjatë vitit 

2012 në vlerë prej  224.6 mil. Euro, ose kemi zvoglim të importit në vitin 2013 për  0.07%.  
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Figura 11: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Pjesëmarrje më të madhe të eksportit të produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s në eksportin 

e përgjithshëm ka pasur gjatë vitit 2012 (81%), ndërsa pjesëmarrje më e ulët është shënuar në 

vitin 2013 (72.6%) që do të thotë se 72.6% e produkteve për kapitujt (1-24) janë eksportuar në këto 

vende. 
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Figura 12: Importi i produkteve bujqësore nga vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Pjesëmarrje më të madhe (në përqindje) të importit të produkteve nga vendet e CEFTA-s në 

importin e përgjithshëm (1-24), ka qenë gjatë vitit 2010 (40.98%) ndërsa pjesëmarrje më ulët ishte 

në vitin 2011 (33.76%). 

Edhe pse vlera e eksportit edhe gjatë vitit 2013 ka qenë shumë e vogël dhe shumë larg asaj që 

planifikohet, krahasuar me vitet tjera, mund të themi se ka pasur një rritje të konsiderueshme. 

Nëse e krahasojme eksportin e vitit 2012 me atë të vitit 2013 vërejmë se me Shqipërinë është 

shtuar vlera e eksportit për 1.8%, B. Hercegovinën 2.9%, Serbinë 55.4%, ndërsa kemi rënie në 

vlerë të eksportit me këto shtete: Maqedoninë për (-3.6%), Kroacinë (-18.4%) si dhe Malin e Zi (-

25%). 

Tabela 63: Eksporti i prodhimeve bujqësore në vendet CEFTA-s, në 1000 € 

Vendet 
CEFTA 

2012 2013 Ndryshimi Ndryshimi(%) 

Shqipëria 13,989 14,245 256 1.8 

B.Hercegovina 990 1,019 29 2.9 

Kroacia 1,528 1,247 -281 -18.4 

Moldavia 0 0 0 
 

Mali i  Zi 1,645 1,229 -416 -25.3 

Maqedonia 4,973 4,795 -178 -3.6 

Serbia 1,835 2,851 1,016 55.4 

Gjithsej 24,960 25,386 426 1.7 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Gjatë vitit 2013 nga importi i përgjithshëm i produkteve bujqësore (583 mil. Euro), prej vendeve 

të CEFTA-s u realizuan (224 mil. Euro) ose 38.5%. Vendet kryesore nga të cilat Kosova ka 

importuar janë: Serbia (55.5%), Maqedonia (20.7%), Kroacia (10.8%), B. Hercegovina (7.2%), dhe 

473,666 
434,810 

482,649 

561,428 574,974 583,704 

164,219 156,329 
197,791 189,530 

224,633 224,465 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importi (1-24)

Importi CEFTA (1-24)



74 
 

Shqipëria (4.1%). Produktet më të importuara nga këto vende janë duhani, pijet, produktet e 

drithërave, qumështi dhe produktet e qumështit. Vlera e produkteve bujqësore të eksportuara 

nga Kosova në vendet e CEFTA-s është ende e ulët, por në krahasim me vitin 2012 është shënuar 

një rritje e lehtë prej 1.7% në shkëmbimin tregtar të vitit 2013. 

Tabela 64: Pjesëmarrja e vendeve të CEFTA-s në eksport/Import (%) 

Vendi Eksporti Importi 
Pjesëmarrja 

e eksportit  
në (%) 

Pjesëmarrja 
e importit 

në (%) 

Shqipëria 14,245 9,240 56.1 4.1 

B. Hercegovina 1,019 16,060 4.0 7.2 

Kroacia 1,247 24,226 4.9 10.8 

Maqedonia 4,795 46,574 18.9 20.7 

Mali i Zi 1,228 3,460 4.8 1.5 

Moldavia 
 

414 
 

0.2 

Serbia 2,850 124,492 11.2 55.5 

Gjithsej 25,384 224,466 100 100 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Tregtia me vendet e BE-së 

Tabela 65: Eksporti-Importi i prodhimeve bujqësore me vendet e BE-së, në 1000 € 

Viti Eksporti Importi 
Bilanci 
tregtar 

Eksporti/Importi 
(%) 

 
1 2 3=1-2 4=1/2 

2008 3,566 163,178 -159,613 2.2 

2009 3,559 153,152 -149,593 2.3 

2010 3,214 161,898 -158,684 2 

2011 3,865 214,745 -210,880 1.8 

2012 6,105 225,039 -218,934 2.7 

2013 8,347 234,116 -225,769 3.6 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Duke filluar nga viti 2008 trendi i eksportit të produkteve bujqësore në vendet e BE-se ka qenë po 

thuajse me vlerë të njëjtë deri në vitin 2011. Ndërsa në vitin 2013 për në vendet e BE-së u 

eksportuan produkte bujqësore në vlerë prej 8.3 mil. Euro. Përqindja e mbulimit të importit nga 

eksporti në vitin 2013 ka qenë 3.6%. 

Trendet e importit kanë ndryshuar nga viti në vit. Vlera më e ulët e produkteve të importuara 

nga vendet e BE-së ishte në vitin 2009 (153 mil. Euro), ndërsa vlera më e lartë arriti në vitin 2013, 

prej nga u importuan mallra nga vendet e BE-së në vlerë prej 234 mil. Euro. Kjo rezultoi në një 

bilanc të përkeqësuar të tregtisë bujqësore me vendet e BE-së në vlerë prej -225 mil. Euro në vitin 

2013, një rritje prej 4% në krahasim me vitin 2012. importit nga vendet e BE-së ka pjesëmarrje prej  

40% në importin e përgjithshëm të prodhimeve bujqësore. 
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Figura 13: Eksporti-Importi i prodhimeve bujqësore me vendet e BE-së, në 1000 € 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Tabela 66: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e BE-së,  në 1000 € 

Vendet 2012 2013 Ndryshimi 

Ndryshimi 
(%) Pjesëmarrja 

në % (2013) 

 
Austria 727 1,105 378 51.99 13 

Bullgaria 13 7 -6 -46.15 0 

Gjermania 2,072 2,185 113 5.45 26 

Holanda 20 402 382 1,910.00 5 

Hungaria 4 200 196 4,900.00 2 

Rep. Çeke 111 458 347 312.61 5 

Rumania 475 170 -305 -64.21 2 

Sllovenia 328 447 119 36.28 5 

Suedia 214 547 333 155.61 7 

Vende tjera të BE-se 2,141 2,826 685 31.99 34 

Gjithsej BE 28 6,105 8,347 2,903 36.7 100 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Nga të dhënat e prezantuara në tabelë vlerën më të lartë të eksportit Kosova e realizoi me 

Gjermaninë (26%), Austrinë (13%), Rumaninë, Hungaria (2% per secilën) dhe Slloveninë (5%). Në 

eksportin e përgjithshëm të produkteve bujqësore me vendet e BE-së dominuan produktet e 

njëjta të cilat Kosova i eksporton në vendet e CEFTA-s: pijet, alkoolet, produktet e industrisë 

bluajtëse, perimet e ngrënshme, frutat dhe arrat e ngrënshme, kakao dhe përgatitjet prej kakaos, 

si dhe bimët mjekuese. 
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Figura 14: Shpërndarja e eksportit brenda vendeve të BE-së në vitin 2013 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Tabela 67: Importi i produkteve bujqësore nga vendet e BE-së, në 1000 € 

Vendet 2012 2013 Ndryshimi Ndryshimi në % 
Pjesëmarrja 

në 2013 % 

Austria 14,372 16,487 2,115 15 7.04 

Bullgaria  15,678 14,698 -980 -6 6.28 

Gjermania 62,224 42,763 -19,461 -31 18.27 

Greqia 10,317 13,305 2,988 29 5.68 

Hungaria 12,922 14,040 1,118 9 6.00 

Italia 20,257 24,519 4,262 21 10.47 

Rep. Çeke 1,781 1,937 156 9 0.83 

Rumania 5,986 6,710 724 12 2.87 

Sllovenia 27,003 23,889 -3,114 -12 10.20 

Holanda 14,254 29,041 14,787 104 12.40 

Suedia 104 100 -4 -4 0.04 

Vende tjera të 
BE-së 

40,141 46,627 6,486 16 19.92 

Gjithsej BE 27 225,039 234,116 9,077 4 100.00 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Krahasuar me të dhënat e vitit 2012, gjatë vitit 2013 kemi një rritje të importit nga Austria për 

15%,  Greqia 29%, Italia 21% dhe Rumania 12%. Po ashtu kemi një rritje prej 16% të importit nga 

vendet tjera të BE-së. Ndërsa kemi zvogëlim të importit të produkteve bujqësore 31% me pak nga 

Gjermania dhe gjithashtu 12% më pak nga Sllovenia. Pjesëmarrje më të madhe në importin e 

përgjithshem nga vendet e BE-se ka Gjermania 18%, Holanda 12%, Italia dhe  Sllovenia me nga 

10%, Austria 7% Bullgaria 6% dhe Greqia 6%.  
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Figura 15: Shpërndarja e importit brenda vendeve të BE-së në vitin 2013 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Vendet kryesore të BE-së prej të cilave Kosova importoi produkte bujqësore ishin: Gjermania 

(18%), Holanda (12%), Italia (10%), Sllovenia (10%), Austria (7%), Hungaria (6%), Bullgaria (6%),  

Greqia (6%). Në mesin e produkteve më të importuara bujqësore nga vendet e BE-së, më 

dominante kanë qenë: duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar, pijet alkoolike, mishi dhe 

produktet e tij, përgatitjet prej drithërave, qumështi dhe produktet e qumështit, perimet, gruri 

etj. 

Tregtia me vendet e tjera 

Përveç vendeve të CEFTA-s dhe vendeve të BE-së, Kosova realizoi shkëmbim tregtar 

(kryesisht import) edhe me vendet tjera. Vendet tjera që më së shumti është importuar 

janë: Turqia, Brazili, Zvicra, SHBA, Kina, Kanada dhe vendet e tjera. Produktet kryesore 

të importuara ishin: mishi dhe produktet e mishit, ëmbëlsirat, përgatitjet prej drithërave, 

pijet si dhe produkte tjera. Vlera e eksportit me këto vende është shumë e ulët.  
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Tabela 68: Shkëmbimi tregtar i Kosovës në vitin 2013 

  
Eksporti Importi Deficiti 

Pjesëmarrja 
Eksportit( %) 

Pjesëmarrja 
Importit (%) 

CEFTA 25,386 224,466 -199,080 72.64143 38.46 

Vendet e BE-së 8,347 234,116 -225,769 23.88474 40.11 

Vendet tjera 1,214 125,122 123,908 3.473832 21.44 

Totali 34,947 583,704 -548,757 100 100 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Figura 16: Eksporti i produkteve bujqësore (1-24) për vitin 2013 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Rezultatet në tabelën e mësipërme tregojnë se eksporti i produkteve bujqësore nga 

Kosova orientohet kryesisht në vendet e CEFTA-s (73%). Importet përkatëse janë të 

shpërndara në mënyrë të barabartë në mes të CEFTA-s dhe vendeve anëtare të BE, e 

ndjekur nga vendet e tjera 

Figura 17: Importi i produkteve bujqësore (1-24) për vitin 2013 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Tabelat e mëposhtme tregojnë importin dhe eksportin e produkteve bujqësore të Kosovës sipas 

kapitujve të  Sistemit të Harmonizuar.
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Tabela 69: Vlerat e eksportit të produkteve bujqësore 2007-2013, në 1000 € 

Kapituj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 Bagëtia 411 861 441 387 104 65 0 

02  Mishi dhe organet  e ngrënshme 163 106 53 44 14 5 23 

03  Peshku, guacat e detit dhe kurrizorët e tjerë të ujit 0 6 29 20 29 120 0 

04  Produktet e qumështit, vezët, mjalti 41 185 555 477 289 149 133 

05  Produktet me origjinë shtazore 0 0 0 0 0 0 0 

06  Drunj, bimë, lule 11 8 241 70 8 12 94 

07  Perime dhe disa perime rrënjë dhe arra të tokës 3,473 3,643 4,175 3,686 2,642 2,946 2,642 

08  Fruta dhe arra 807 1,212 462 656 1,677 1,609 2,122 

09  Kafe, çaj, mëlmesa 857 757 960 968 573 717 1,371 

10  Drithëra 117 148 113 154 120 79 32 

11  Produkte të përziera industriale, niseshte 3,781 2,874 3,500 6,180 7,256 8,316 8,448 

12  Vaj gatimi, kokrra të ndryshme, fara, fruta, bimë mjekuese, sanë, foragjere 66 345 32 502 489 681 691 

13  Materiale ngjitëse, rrëshirë dhe ekstrakte të tjera 0 0 0 0 0 0 8 

14  Materiale mbjellëse frutore, produkte frutore 0 0 0 0 0 0 0 

15  Yndyra dhe vajra 0 23 76 100 45 59 46 

16  Gatesa të mishit, peshkut, guacave të detit dhe kurrizorëve të tjerë të ujit 4 23 25 3 0 6 102 

17  Sheqer dhe ëmbëlsira 77 123 107 168 141 137 171 

18  Kakao dhe gatesa nga kakao 520 1,143 1,134 1,808 295 1,392 1,803 

19  Gatesa për drithëra, miell, niseshte 35 112 348 388 705 704 1,021 

20  Perime, pemë dhe arra të gatuara 3,140 3,031 2,297 3,075 2,854 2,484 1,599 

21  Gatesa të ndryshme të ushqimit 119 148 207 261 139 164 167 

22  Pije, pije të ftohata, pije alkoholike (alkohole), uthull 3,728 5,644 4,578 5,313 8,106 10,195 13,300 

23  Foragjere për kafshë 624 208 146 419 698 899 1,086 

24  Duhan dhe zëvendësues 160 164 516 70 0 69 88 

Gjithsej 1-24 18,134 20,763 19,993 24,749 26,185 30,807 34,947 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Tabela 70: Vlerat e importit të produkteve bujqësore 2007-2013, në 1000 € 

Kapituj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 Bagëtia 2,611 4,675 4,066 8,042 6,010 8,444 9,315 

02  Mishi dhe organet  e ngrënshme 30,180 47,267 47,370 45,017 52,802 52,262 57,446 

03  Peshku, guacat e detit dhe kurrizorët e tjerë të ujit 1,076 782 1,208 1,552 1,796 1,913 2,452 

04  Produktet e qumështit, vezët, mjalti 27,026 32,307 31,653 32,575 36,938 37,792 35,682 

05  Produktet me origjinë shtazore 316 399 583 722 906 890 873 

06  Drunj, bimë, lule 706 853 1,769 2,191 2,260 2,596 2,827 

07  Perime dhe disa perime rrënjë dhe arra të tokës 13,386 16,374 16,377 17,961 18,664 16,424 16,800 

08  Fruta dhe arra 14,589 17,388 20,378 22,184 23,389 22,169 24,340 

09  Kafe, çaj, mëlmesa 9,817 13,486 13,011 16,388 21,270 28,015 27,409 

10  Drithëra 25,976 35,960 24,280 30,327 46,946 38,794 30,024 

11  Produkte të përziera industriale, niseshte 15,194 14,307 9,582 13,661 13,294 18,358 14,790 

12  Vaj gatimi, kokrra të ndryshme, fara, fruta, bimë mjekuese, sanë, foragjere 3,739 5,216 4,623 5,844 10,933 10,052 8,015 

13  Materiale ngjitëse, rrëshirë dhe ekstrakte të tjera 21 45 44 54 95 92 141 

14  Materiale mbjellëse frutore, produkte frutore 6 4 7 12 26 3 3 

15  Yndyra dhe vajra 17,301 22,719 18,171 19,296 22,023 26,184 25,670 

16  Gatesa të mishit, peshkut, guacave të detit dhe kurrizorëve të tjerë të ujit 13,671 16,851 16,474 16,938 20,192 20,675 23,046 

17  Sheqer dhe ëmbëlsira 20,114 22,791 24,638 32,031 36,854 35,077 30,042 

18  Kakao dhe gatesa nga kakao 14,313 16,677 16,560 16,709 18,538 17,449 19,601 

19  Gatesa për drithëra, miell, niseshte 30,044 36,261 36,801 37,260 43,563 44,933 50,800 

20  Perime, pemë dhe arra të gatuara 16,103 16,679 17,672 15,483 19,337 17,935 20,693 

21  Gatesa të ndryshme të ushqimit 22,331 27,426 30,641 33,514 37,874 41,044 46,697 

22  Pije, pije të ftohata, pije alkoholike (alkohole), uthull 48,155 53,267 49,102 55,409 57,900 57,688 59,555 

23  Foragjere për kafshë 13,671 14,425 11,292 12,578 12,749 16,644 17,366 

24  Duhan dhe zëvendësues 43,445 57,505 38,509 46,899 57,067 59,539 60,117 

Gjithsej 1-24 383,789 473,666 434,810 482,649 561,428 574,974 583,704 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR
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4.3 Çmimet në zinxhirin e vlerës 

Çmimet e inputeve dhe prodhimeve bujqësore në Kosovë janë kryesisht të përcaktuara nga 

çmimet e importit. Edhe pse eksporti në Kosovë shënoi një rritje graduale gjatë dekadës së 

fundit, importi i cili po ashtu u rrit gradualisht, shënoi rritje dukshëm më të madhe 

krahasuar me rritjen e eksportit. Krahasuar me çmimet e prodhimeve bujqësore në disa prej 

vendeve të BE-së, çmimet në Kosovë janë dukshëm të larta. Tabela në vijim paraqet çmimet e 

disa prodhimeve bujqësore për periudhën 2009 – 2013.   

 

Tabela 71: Çmimet mesatare vjetore të prodhimeve bujqësore 2009-2013 (€/kg) 

Prodhimet 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 

2013/2012 
(€) 

Ndryshimi 
2013/2012 

(%) 

Gruri 0.17 0.19 0.25 0.26 0.22 -0.04 -15 

Misri 0.20 0.22 0.29 0.30 0.31 0.01 3 

Patatet 0.30 0.29 0.30 0.32 0.43 0.11 34 

Lakra 0.19 0.18 0.17 0.24 0.17 -0.07 -29 

Specat 0.63 0.59 0.58 0.58 0.78 0.20 34 

Fasulja 2.11 1.80 1.95 2.47 2.63 0.16 6 

Domatet 0.61 0.62 0.50 0.71 0.56 -0.15 -21 

Mollat 0.51 0.49 0.49 0.54 0.53 -0.01 -2 

Rrushi 0.83 0.80 0.93 0.93 0.85 -0.08 -9 

Pula ferme 1.92 1.94 2.12 2.12 2.27 0.15 7 

Qumёsht 0.31 0.29 0.31 0.32 0.33 0.01 3 

Mjaltё 7.21 7.42 8.11 8.52 8.83 0.31 4 

Vezё 2.12 2.13 2.51 2.91 2.69 -0.22 -8 

Burimi: ASK (Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe çmimet në bujqësi, 2005 – 2013), përpunuar nga DAESB – 
MBPZHR 

Bazuar në të dhënat në tabelën e mësipërme, përderisa më shumë se gjysma e prodhimeve 

shënuan rritje në çmim, disa prodhime si gruri, domatja dhe lakra pësuan rënie të madhe 

çmimit për 15%, 29% dhe 21%, respektivisht. Përveç çmimeve të patates dhe specave të cilat 

u rritën dukshëm për 34% në vitin 2013, prodhimet tjera shënuan rritje të vogël në çmim. 

Çmimet e prodhimeve blegtorale si pulat dhe qumështi u rritën për 7% dhe 3% ndërsa çmimi 

i vezëve u zvogëlua për 8%. 
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Tabela 72: Vlerat njësi të importit të prodhimeve bujqësore 2009-2013 (€/kg) 

Prodhimet 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/12 (%) 

V.NJ. të 
importit/çmimet 

e prodhimit 
2013 

Gruri 0.15 0.18 0.26 0.33 0.20 -39 0.91 

Misri 0.17 0.13 0.20 0.35 0.21 -40 0.68 

Patatet 0.33 0.21 0.26 0.22 0.24 9 0.56 

Lakra 0.11 0.16 0.29 0.07 0.19 171 1.12 

Specat 1.47 1.46 0.28 0.36 0.78 117 1.00 

Fasulja 0.34 0.74 0.87 1.02 0.87 -15 0.33 

Domatet 0.32 0.38 0.32 0.29 0.23 -21 0.41 

Mollat 0.27 0.21 0.28 0.71 0.35 -51 0.66 

Rrushi 0.55 0.56 0.74 1.01 0.46 -54 0.54 

Pula ferme 1.24 1.19 1.46 1.92 1.16 -40 0.51 

Qumёsht 0.65 0.68 0.68 0.65 0.61 -6 1.85 

Mjaltё 3.58 3.82 4.39 4.81 4.71 -2 0.53 

Vezё 4.36 1.44 2.50 1.53 2.72 78 1.01 

Burimi: Doganat e Kosovës, pёrpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Tabela e mësipërme paraqet të dhëna për çmimet e importit (të ashtuquajtura “vlera njësi”). 

Rritjen më të madhe të çmimit të importit e shënoi lakra për 171%, specat për 117% dhe vezët 

për 78%. Çmimet e importit të këtyre prodhimeve ishin mjaft të ngjajshme me çmimet e 

prodhimeve vendore. Prodhimet që shënuan rënie të madhe në çmim të importit ishin rrushi 

me 54%, mollat me 51%, pulat dhe misri me 40%, gruri me 39%,  dhe domatet me 21%.  
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Tabela 73: Çmimet mesatare vjetore të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore (€/kg) 

Prodhimet 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi 
2013/12 (%) 

Çmimi 
shumicë /i 
prodhimit 

2013 

Gruri 0.17 0.20 0.29 0.37 0.29 -22 1.32 

Misri 0.16 0.19 0.27 0.34 0.40 18 1.29 

Patatet 0.20 0.23 0.36 0.29 0.36 24 0.84 

Lakra 0.16 0.16 0.25 0.28 0.28 0 1.65 

Specat 0.92 0.97 1.08 1.14 0.86 -25 1.10 

Fasulja 1.67 1.46 1.70 1.93 2.04 6 0.78 

Domatet 0.67 0.73 0.70 0.82 0.68 -17 1.21 

Mollat 0.49 0.48 0.70 0.51 0.52 2 0.98 

Rrushi 1.63 1.50 2.04 2.04 1.47 -28 1.73 

Pula ferme 2.04 2.25 1.68 1.51 1.60 6 0.70 

Qumёsht 0.64 0.66 0.79 0.77 0.79 3 2.39 

Mjaltё 5.33 5.71 7.44 7.09 5.07 -28 0.57 

Vezё 1.90 1.76 2.22 2.38 2.26 -5 0.84 

Burimi: ASK / SIT, pёrpunuar nga DAESB - MBPZHR 

Kur i analizojmë çmimet mesatare vjetore të shitjes me shumicë, mund të vërejmë se mjalti, 

rrushi, specat, dhe gruri pësuan rënien më të madhe në çmim, deri në 28% rënie në vitin 2013 

krahasuar me vitin 2012. Në anën tjetër, patatet dhe misri shënuan rritje të dukshme për 24% 

dhe 18% respektivisht. Çmimet e shitjes me shumicë janë zakonisht më të larta se çmimet e 

prodhimit, mirëpo për prodhimet me pjesëmarrje të lartë të importeve me çmime të ulëta kjo 

rregull mund të mos vlejë. 
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Tabela 74: Çmimet mesatare vjetore të shitjes me pakicë (€/kg) 

Prodhimet 2009 2010 2011 2012 2013 
Ndryshimi  
2013/12 (%) 

Çmimi 
shumicë /i 
prodhimit 

2013 

Gruri 0.22 0.24 0.33 0.43 0.33 -23  1.50  

Misri 0.22 0.24 0.30 0.40 0.44 10  1.42  

Patatet 0.33 0.31 0.45 0.37 0.46 24  1.07  

Lakra 0.26 0.25 0.38 0.36 0.35 -3  2.06  

Specat 1.16 1.22 1.29 1.41 0.99 -30  1.27  

Fasulja 2.08 1.80 1.99 2.28 2.27 -0.4  0.86  

Domatet 0.88 0.95 0.87 1.00 0.79 -21  1.41  

Mollat 0.70 0.65 0.87 0.66 0.60 -9  1.13  

Rrushi 2.00 1.81 2.23 2.45 1.65 -33  1.94  

Pula ferme 2.10 1.17 1.98 1.87 1.94 4  0.85  

Qumёsht 0.82 0.81 0.86 0.87 0.88 1  2.67  

Mjaltё 6.09 7.20 8.49 8.30 6.75 -19  0.76  

Vezё 2.24 2.08 2.59 2.76 2.48 -10  0.92  

Burimi: ASK / SIT, pёrpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Bazuar në tabelën e mësipёrme e cila paraqet çmimet mesatare vjetore të shitjes me pakicë, 

rënien më të dukshme në çmim nga viti 2012 në vitin 2013 e shënoi rrushi për 33% pasuar 

nga specat, gruri, domatja, dhe mjalti. Prodhimet që shënuan rritje më të madhe të çmimit 

me pakicë në vitin 2013 ishin patatet për 24% dhe misri për 10%. Çmimet e shitjes me pakicë 

zakonisht janë më të larta se ato të prodhimit në tregun vendor, me përjashtim të mundshëm 

të prodhimeve furnizimi i të cilave në tregun me pakicë e ka origjinën në masë të madhe nga 

importi më i lirë. 

 

Tabela 75: Krahasimi i çmimeve tё prodhimeve bujqësore në Kosovë dhe disa vende të BE-së, 
2013 (€/kg) 

Shteti Gruri Misri Patatet Lakra Mollat Rrushi Mjalti Vezët* 

Bullgaria 0.16 0.15 0.24 0.16 0.26 0.46 2.66 6.42 

Hungaria 0.16 0.16 0.27 0.31 0.28 0.53 2.61 5.82 

Republika 
Çeke 

0.20 0.19 0.22 0.21 0.37 / 3.53 6.81 

Austria 0.12 0.14 0.25 0.26 0.53 / 7.96 14.15 

Greqia 0.21 0.19 0.53 0.31 0.63 0.65 5.71 18.20 

Rumania 0.19 0.22 0.40 0.24 0.63 0.86 2.59 7.69 

Kosova 0.22 0.31 0.43 0.17 0.53 0.85 8.83 8.96 

Burimi: Eurostat dhe ASK 

*Njësia për 100 copë 

Nga tё dhënat nё tabelёn e mësipërme shihet se Kosova ka çmime relativisht të larta në 

krahasim me vendet e tjera të BE-së. Kjo është si pasojë e vëllimit të ulët të prodhimit vendor, 
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kostos sё lartё tё prodhimit dhe pjesëmarrjes sё lartё të importit. Çmimet e grurit dhe misrit 

në Kosovë janë më të larta se në vendet e BE-së të listuara në tabelë. Çmimi i patates është 

gjithashtu i lartë në Kosovë (0.43 €), por më i larti është në Greqi (0.53 €) i cili është 23% më i 

lartë se në Kosovë. Në anën tjetër, çmimi i lakrës është më i ulëti në Kosovë, nëse nuk merret 

parasysh Bullgaria. Çmimi i mollës në Kosovë (0.53 €) ishte më i lartë se në Bullgari, 

Hungari, dhe Republikën Çeke, i njëjtë me Austrinë ndërsa 16% më i ulët se në Greqi dhe 

Rumani. Pas Rumanisë, Kosova ka çmimin më të lartë të rrushit (0.85 €). Çmimi i mjaltit në 

Kosovë është dukshëm më i lartë se në të gjitha vendet tjera në tabelë, përveç Austrisë e cila 

ka një çmim për 10% më të ulët. Çmimi i vezёve pas Greqisë dhe Austrisë është më i larti në 

Kosovë.  

4.4 Cilësia dhe siguria e ushqimit 

Institucionet përgjegjëse dhe korniza ligjore 

Institucionet 

Qëllimi kryesor i politikave të EU-së  në sigurinë e ushqimit është mbrojtja e shëndetit të 

konsumatorve duke garantuar funksionim të drejtë të politikave të përbashkëta  për mrojtjen 

e konsumatorit dhe kjo duhet të jetë pjesë e politikave ekonomike dhe sociale. 

Bazuar në nenin 1 të ligjit për Mbrojtje të Konsumatorit (gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës Nr. 32 të datës 20.11.2012) të drejtat elementare të konsumatorit që duhet të 

rregullohen dhe të mbrohen gjatë blerjes së mallrave,shërbimeve dhe formave tjera  në tegun 

e lirë për deri sa shitësit dhe prodhuesit ose furnizuesit duhet ti marrin të gjitha përgjegjësitë 

që të veprojnë të shërbim të konsumatorit.   

Qëllimi kryesor i politikave të BE-së për sigurinë ushqimore është mbrojtja e interesit dhe 

shëndetit të konsumatorëve duke garantuar një funksionim të duhur të politikave të 

përbashkëta për mbrojtjen e konsumatorëve dhe kjo duhet të jetë pjesë integrale e politikave 

sociale dhe ekonomike në Kosovë. Sipas nenit 1 të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorëve 

(Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr 32 datë 2012/11/20), të drejtat themelore të 

konsumatorëve duhet të rregullohen dhe mbrohen gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe 

formave të tjera në tregun e lirë ndërsa shitësi, prodhuesi ose furnizuesi duhet të marrin 

përsipër të gjitha përgjegjësitë për të vepruar në shërbim të konsumatorëve. 

 

Institucionet që bashkëveprojmë mbi sigurinë e ushqimit në Kosovë janë Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, 

dhe Ministria e Shëndetësisë. Brenda MBPZHR-ë, Instituti Bujqësorë i Kosovës (AKI) dhe 

politikat bujqësore, Tregjet dhe Departamenti i Tregtisë janë të përfshira edhe në hartimin e 

politikave të ushqimit. Aktualisht Roli i MBPZHR-së për sigurinë e ushqimit është ende i 
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pacaktuar. Megjithatë, roli i tij pritet të përcaktohet dhe miratohet nga ligji i ri i hartuar nga 

MBPZHR-ë. Në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 

Publike është i ngarkuar edhe me testimin e ushqimit. 

 

Çdo shpërndarjen e produkteve me origjinë shtazore apo kafshëve të gjalla duhet të jetë 

subjekt i inspektimit veterinar të importuar në Kosovë. Inspektimi veterinar bëhet në të 

gjitha pikat e kalimit kufitar dhe në magazinat doganore. Ka (9) Pikat e Inspektimit Kufitar 

(PIK) në Kosovë. 

 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) është autoriteti kryesor për të siguruar sigurinë 

e ushqimit në Republikën e Kosovës. Me miratimin e Ligjit për Ushqimin (seksioni 36), AUV 

është i lidhur drejtpërdrejt me Zyrën e Kryeministrit. Në bazë të nenit 38 të këtij ligji, 

Agjencia është përgjegjëse për të verifikuar dhe të inspektuar ushqimin dhe përbërësit e 

ushqimit në të gjitha nivelet e zinxhirit ushqimor. AUV është gjithashtu përgjegjës për të 

luftuar dhe parandaluar sëmundje të transmetueshme midis kafshëve, për të rregulluar 

praktikën/veterinare mjekësore, për të inspektuar produktet me origjinë shtazore, për të 

inspektuar importet, eksportet, kalimin kalimtar (tranzit) të kafshëve të gjalla dhe 

produkteve me origjinë shtazore, të rregullojnë detyrat dhe detyrimet e institucioneve të 

qeverisjes publike, qendrore dhe lokale dhe zyrtarëve të emëruar për të punuar në 

institucionet e përmendura. 

Agjencia përbëhet prej pesë Drejtorive: Shëndeti Publik, shëndeti i kafshëve dhe mirëqenien, 

Inspektoratit (veterinar, fitosanitar dhe sanitar), Laboratori, Administrata dhe gjashtë zyre 

regjionale. 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) është një institucion arsimor 

dhe shkencor multi-disiplinor përgjegjës për zhvillimin e strategjive të shëndetit në fushën e 

epidemiologjisë, edukimin dhe promovimin e shëndetit, parandalimin e sëmundjeve, 

diagnoza laboratorike dhe informacionit shëndetësor. Shtrirja e IKSHPK, është e rregulluar 

me Ligjin Nr 02 / L-78 mbi shëndetin publik. 

 

Në kuadër të Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë (FBV), 

Fakulteti i Gjeoshkencës dhe Teknologjisë (Departamenti i Teknologjisë Ushqimore(DTU) 

dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës (Departamentet e Kimisë dhe Biologjisë) ofron 

ekspertizë të çmuar në lidhje me sigurinë e ushqimit. 
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Rregulloret veterinare të Tregut 

Ekzistojnë tri ligje të miratuara që rregullojnë politikat veterinare.Ligji për Blegtori nr.04 / L-

191 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.25 / 2013/08/07) e cila është baza ligjore 

për funksionimin e përgjithshëm të sektorit të Blegtorisë në Kosovë. Ligji i dytë Nr 02 / l-10 

për Kujdesin e kafshëve dhe i treti është Ligji Nr 2003/26 për Produkte të Mjekësisë dhe 

Pajisjet i cili u shfuqizua më 30.09.2010 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

 

Aktualisht AUV funksionon në bazë të Ligjit Nr. 2004 / 21 mbi Veterinën dhe Udhëzimet 

Administrative të MA-NR 07/2005; MA-NR 26/2006 për çështje që lidhen me Pajisje 

Veterinare. 

Vendosja e ushqimit, ushqimit të kafshëve dhe të produkteve të kafshëve në treg është e 

rregulluar me Ligjin për Veterinarinë i cili rregullon qarkullimin e kafshëve të gjalla, 

produkteve me origjinë shtazore, inspektimin veterinar për import / eksport dhe transportit 

kalimtarë tëe kafshëve të gjalla. Ligji gjithashtu përcakton të drejtat dhe detyrat e qeverisë 

qendrore, komunat dhe personat fizik që punojnë në këtë fushë. Përveç Ligjit për Veterinari, 

kjo fushë është rregulluar edhe me Ligjin për Ushqimin dhe Rregulloret mbi pakon 

higjienike. 

Rregulloret për ushqimin e kafshëve 

 

Politikat e përgjithshme të BE-së për sigurinë e ushqimit të kafshëve të përcaktuara me 

Rregulloren e BE-së No.183 / 2005 mbi higjienën e ushqimit të kafshëve kërkon nga 

operatorët e biznesit të ushqimit të kafshëve (për prodhimin bazë të ushqimit të kafshëve) të 

ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar, eliminuar dhe reduktuar rreziqet 

lidhur me ushqimin e kafshëve, për të siguruar sigurinë gjatë përgatitjes, prodhimin, 

pastrimin e ushqimit, paketimin, ruajtjen dhe transportimin e ushqimit të kafshëve. 

Ligji Nr 04 / L-191 për Blegtorinë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr 25 / 

2013/08/07) kërkon nga operatorët e biznesit të ushqimit për kafshë që të sigurojnë që 

materiali ushqyes i kafshëve vendosen në tregje të Kosoves, (pavarësisht nëse ato përmbajnë 

aditivë, janë të shëndetshme, cilësore, të pastërta dhe të tregtueshme. Nga numri i 

përgjithshëm i biznesit në këtë fushë, shumica e tyre janë operatorë të shitjes me pakicë (93). 

 

Është mjaft e zakonshme prodhimi i ushqimit të kombinuar për kafshë brenda fermës për 

nevoja të brendshme apo të tregut. Asnjë nga bizneset nuk ka aplikuar ose është në 

procedurën e marrjes së një çertifikatë të cilësisë të bazuar në standardet ndërkombëtare të 

kërkuara të tilla si ISO, HACCP, apo ndonjë tjetër. 
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Politikat fitosanitare 

 

Shërbimi fito-sanitar i Kosovës është i obliguar që të punoj në përforcimin e legjislacionit 

vendor, përputhshmërinë e legjislacionit vendor me legjislacionin e BE-së, inspektimin e 

eksport-importit, inspektimin e shërbimeve lokale inspektuese, inspektimin e hulumtimeve 

fito sanitare, lëshimin e çertifikatave fito-sanitare, inspektimin në terren, studimin i 

sëmundjeve të bimëve dhe organizmave të dëmshëm dhe përgatitjen e listës së sëmundjeve 

dhe të organizmave të dëmshëm karantinë, të miratuara në vitin 2013. ligjet kryesore që 

lidhen me inspektimin fitosanitar në Kosovë janë Ligji Nr 03 / L -029 mbi Inspeksionin 

Bujqësor, Ligji Nr 02 / L-95 për mbrojtjen e bimëve, Ligji Nr 2003/20 mbi Pesticidet, dhe 

Ligji Nr 03 / L-042 për Produkte të Mbrojtjes së Bimëve. 

 

Importi në Republikën e Kosovës rregullohet me Udhëzimin Administrativ nr 16/2006 dhe 

Ligjin për Mbrojtjen e Bimëve. 

 

Zbatimi 

Prodhuesit e ushqimit dhe furnizuesit e inputeve 

 

AUV ka kryer një vlerësim të kompanive agro-ushqimore në Kosovë (në industrinë e 

qumështit, mishit, therrtoreve dhe depove ftohëse).  

Në vitin 2013, kishte 173 operatorë aktive dhe jo aktive të biznesit të ushqimit që kanë të 

bëjnë me produkte ushqimore me prejardhje shtazore.  AUV ka miratuar licencat për 26 

prodhues (deri 2014/04/25) në rajon për  importin e produkteve me origjinë shtazore. 

Të gjitha këto biznese kanë pësuar procedurat e miratimit të përcaktuara me UA Nr 9/2004 

mbi licencimin e aktiviteteve të lidhura me produktet ushqimore dhe industrinë jo-

ushqimore; Prodhimi dhe çertifikimi i produkteve bujqësore. Bizneset janë të detyruara të 

përmbushin kushtet e përcaktuara me Rregulloren Nr 11/2011 mbi higjenën e përbërësve të 

ushqimit dhe me Rregulloren Nr 12/2011 e cila siguron rregulla të veçanta higjienike për 

ushqim me origjinë shtazore . 
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Tabela 76: Numri i bizneseve në ushqim dhe përpunim 

Lloji i aktivitetit Numri i operatorëve Statusi 

Magazinimi i ftohtë ( depo 
ftohese ) (frigoriferët) 

37 Aktiv 

Përpunimi i qumështit 39 Aktiv 

Përpunimi i qumështit 0 Joaktiv 

Përpunimi i mishit 42 Aktiv 

Përpunimi i mishit 0 Joaktiv 

Thertore (Kafshët e mëdha) 46 Aktiv 

Therja e shpezëve 7 Aktiv 

Therja e shpezëve 3 Jo aktiv 

Përpunimi i vezëve 1 Aktiv 

Përpunimi i peshkut 1 Aktiv 

Burimi: AVUK 

Në 2013 numri i operatorëve që merren me tregtimin e lëndëve të para bujqësore është rritur 

me 31% krahasuar me vitin 2012 dhe shumica e tyre kanë të bëjnë me plehra (Tabela 80). 

Çështja është se numri i operatorëve në shpërndarjen e lëndëve të para bujqësore është më i 

lartë sesa numri i operatorëve të identifikuar. Ka raste të shitjes së produkteve të tilla 

veçanërisht gjatë sezonit të plotë në bujqësi edhe në vende jo të zakonshme të tilla si dyqane 

ushqimore apo pikat e karburantit. 

   

Tabela 77: Siguria e ushqimit në vitin 2012 

Lloji i aktivitetit Numri i operatorëve 

 2012 2013 

Importuesit e plehrave 26 30 

Agjentët e shitjes së plehut 58 70 

Importuesit e PPP 6 8 

Shpërndarësit e PPP 72 105 

Totali 162 213 

Burimi: AVUK 

Qumështi 

Në vitin 2013, afro 35% e kapaciteteve përpunuese të qumështit në Kosovë janë çertifikuar 

nga HACCP. Kjo u konfirmua edhe nga Shoqata e Përpunuesve të Qumështit të Kosovës 

(KDPA), duke konsideruar se gjashtë prodhuesit më të mëdhenj të qumështit janë të 

çertifikuar ose do të çertifikohen deri në fund të vitit 2013 që po thuajse të gjithë janë të 

mbështetura nga fondet e BE. Sa i përket mishit dhe produkteve të mishit të dhënat janë 

shqetësuese, ka vetëm (3) kompani të çertifikuara nga HACCP. 
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Në vitin 2013, AUV ka analizuar nëse 15.979 mostra qumështi përmbushenin standardet mbi 

treguesit kimik të përcaktuara për cilësinë e qumështit nëpërmjet skanimit të qumështit. 

Shumica e mostrave të papërpunuara të qumështit dhe produkteve të qumështit janë marrë 

nga qumështi dhe produktet e qumështit të prodhuesve si dhe nga projektet. 

 

Tabela 78: Aktivitetet e Laboratorit të Qumështit brenda AVUK-ut 

Viti Numri i mostrave të testuara 

 Baktere* Qeliza somatike 

2008 19,034 15,570 

2009 11,502 12,475 

2010 14,358 12,860 

2011 16,805 12,323 

2012 

2013   

15,577 

15,979                                        

15,577 

15,979 

Burimi: AVUK 

 

Inspektimet veterinare 

 

Inspektimet veterinare janë zhvilluar bazuar në planin të punës, Planit Kombëtar të mostrave 

dhe të ankesave nga konsumatorët.  Gjatë vitit 2013 janë inspektuar:  

43,757 inspektime të operacioneve të biznesit; 17 procese gjyqësore; 427 debllombime; 1,980 

çertifikata veterinare për eksport; 1,894 fitoçertifikata për eksport. 

 

Gjatë vitit 2013 janë kryer aktivitetet në vijim: 

Janë lëshuar 943 çertifikatat për depo ruajtse; 223 lejet për import; 82 inspektime të 

konfiskimeve të kafshëve (425 bagëti, 93 dele, 9,670 pula dhe 2 kuaj); 5,502 mostra të marra 

për analizë; 1,883 strisho të marra nga hapsirat e punës, pajisjet, duart, dhe uniformat e 

personelit, dhe 3 pezullime të aktiviteteve të punës. 

 

Lidhur me inspektimet në vitin 2013 nga tregu ushqimor janë larguar: 

443,129 kg të artikujve ushqimorë u shkatërruan (produkte me origjinë shtazore, dhe 

bimore); 12,179 litra lëngje; 338 kafshë për shkak të sëmundjeve infektive, dhe 885 fidane 

dekorative bimore. 
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Pavarësisht nga këto arritje ka mungesë të mekanizmave të mjaftueshme dhe performancës 

së nevojshme për të monitoruar dhe inspektuar ushqim në treg. 

 

Peshku 

 

Licencimi dhe inspektimi i akuakulturës në Kosovë: MBPZHR në bashkëpunim me KSRFF 

nxjerr vendime për zonat e peshkimit, sasinë e peshkut, pajisjet që do të përdoren për 

peshkim etj Nëpërmjet Federatës vendimet dhe informatat percillen në shoqata të 

peshkatarëve. Sa i përket akuakulturës, vendimet janë lëshuar vetëm nga MBPZHR dhe si të 

tilla zbatohen nga Inspektorati. Dorëzimi i kërkesave për licencim ka filluar dhe licencat e 

para pritet të lëshohet së shpejti. Sipas legjislacionit në fuqi, licencimi në akuakulturë në 

nivel kombëtar është përgjegjësi e MBPZHR ndërsa licencimin e peshkatarëve për peshkim 

sportive dhe rekreative është kompetencë e deleguar e KSRFF.  

KSRFF organizon veprimtari profesionale të trajnimit dhe licencimit për peshkatarët. 

MBPZHR merr pjesë në Komisionin e Licencimit me një anëtar.  

KSRFF raporton MBPZHR për numrin e licencave të lëshuara. Gjatë 2013 KSRFF ka lëshuar 

1,850 licenca të peshkimit sipas grupmoshave / kategorive. Federata ka krijuar kontaktet me 

shoqatat rajonale (dhe më gjerë) të peshkimit për shkëmbimin e përvojave dhe të 

organizimin e kurseve të peshkimit. 

 Gjatë vitit, vetëm një ngjarje e garimit është organizuar në nivel rajonal. Kjo garë ishte 

përkushtuar për peshkatarët sportiv dhe ishte organizuar nga Shoqata sportive e 

peshkatarëve. 

Përgjegjësitë e inspektorëve janë të definuara në Ligjin për peshkimin dhe akuakulturën, 

seksionet 51, 52, 53 dhe 54. Përgjegjësitë e rojeve të peshkimit janë të përcaktuara me ligj të 

njëjtë, seksionet 44, 45 dhe 46. përgjegjësitë e inspektorëve janë: inspektimin e peshkimit 

licencat, pajisje të përdorura për peshkim, sasia e peshkut të mbledhura dhe të gjitha 

aktiviteteve të akuakulturës. Sanksionet janë të përcaktuara edhe në Ligjin për peshkimin 

dhe akuakulturën. Seksionet 59-62 të ligjit të rregullojnë gjoba për personat fizikë dhe 

subjektet juridike që kanë kryer vepra penale.  

Këto seksione gjithashtu përcaktojnë se çfarë aktivitete janë të ndaluara në peshkim dhe 

akuakulturë. 

Përveç gjobave, ka dënime të tjera të tilla si konfiskimi i pajisjeve dhe mjeteve të përdorura 

për peshkim dhe sasinë e peshkut të mbledhura. Zbatimi i këtyre masave bie nën autoritetin 

e rojeve të peshkimit të cilët emërohen nga përdoruesit e zonave të peshkimit. 
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Përdoruesi raporton masa të tilla të MBPZHR. Me raportimin e veprës, inspektorët me 

veprën e verifikuar duke përdorur një formë minuta rekomandojnë procedimin në gjykatë. 

Në bazë të minutave të inspektorit, Zyra Ligjore eMBPZHR-së përgatit dosjen e trajton atë në 

gjykatë për procedim të mëtutjeshëm.  

Pas shqyrtimit, gjykata lëshon një vendim dhe njofton palët e përfshira. 

Bujqësia organike 

 

Kontrolli dhe çertifikimi i produkteve organike: Ligji për bujqësinë organike formon bazën 

për zhvillimin e qëndrueshëm të produkteve organike dhe siguron funksionimin efikas të 

tregut duke garantuar konkurrencë të ndershme, 'besimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve 

dhe interesit të konsumatorëve“.Ligji përcakton objektivat dhe parimet në lidhje me të gjitha 

fazat e prodhimit, përgatitjes dhe shpërndarjes së produkteve organike, kontrollin dhe 

shfrytëzimin e treguesve për etiketimin dhe marketingun e produkteve organike. 

Bimët mjekuse (16 lloje) mbulojnë një sipërfaqe prej 85 ha në Istog; shumica e tyre 

eksportohen në vendet e BE të tilla si Gjermania, Austria dhe Zvicra. 

Tabela 79: Prodhimtaria e bimëve mjekuese dhe frutave të malit dhe tregu i tyre 

Kultivimi i bimëve mjekuese (15 lloje.) 2009 2010 2011 2012 

Sip./ha 5 15 70 85 

Prodhimtaria/t 10 30 140 170 

Frutat e egra dhe bimët mjekuese (31 lloje)  

Grumbullimi /t 550 600 900 1000 

Vlera/mil. € 0.8 0.9 3.5 4 

Burimi: MBPZHR 

Në Kosovë ekziston një prodhues i çertifikuar për mjaltë organik. Ai e filloi aktivitetin në 

vitin 2010 dhe ka 40 zgjoje bletësh të çertifikuara me një kapacitet prej 900 kg / mjaltë në vit. 

 

Faza Konvertimi: Sipas të dhënave të KAOF (Shoqata e bujqësinë organike të Kosovës) në 

vijim është në fazën e konvertimit: pemishte 4 ha; vreshta 1 ha; 0,10 ha serra - IADK; Ka një 

interes të lartë nga kompanitë dhe klientët për të blerë produkte organike. Në Mitrovicë, 

IADK ka iniciuar një program për zhvillimin e Bujqësinë Organike në Kosovë (2013-2015). 

 

Organet e çertifikimit e produkteve për bujqësinë organike: Dy organizatave 

ndërkombëtare (institucione kontrolluese) dhe një Shoqatë Kombëtare KAOF (që ofrojnë 

këshilla teknike) veprojnë në Kosovë. Një trup çertifikues është BIO inspecta-Zvicër cila në 

bashkëpunim me Albinspekt-Shqipëri kanë inspektuar dhe çertifikuar produkte organike të 

tilla si bimë të mjekuese dhe fruta të egra. PROÇERT nga Maqedonia në bashkëpunim me 



94 
 

 

Asociacionin e Bujqësisë Organike të Kosovës kanë çertifikuar prodhimin organik të mjaltës. 

Çertifikimi i produkteve është mbështetur nga Intercooperation, GIZ, USAID, Mercy 

Corps,etj. 
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5 Politikat, pagesat direkte në bujqësi dhe përkrahja për 
zhvillimin rural 

5.1 Përmbledhja e synimeve, programeve, masave, buxhetit, granteve 

dhe subvencioneve  

Duke u mbështetur në Strategjinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, MBPZHR ka 

vazhduar mbështetjen për fermerë nëpërmjet subvencioneve dhe granteve të ofruara përmes 

pagesave direkte dhe programit të zhvillimit rural. 

MBPZHR-ja ka filluar të mbështesë fermerët përmes pagesave direkte në vitin 2009. Në vitin 

2012 pagesat direkte mbuluan sektorët në vijim: pagesa direkte për lopë qumështore (krerë), 

pagesa direkte për dele dhe dhi (krerë), pagesa direkte për sipërfaqe (ha) të mbjellur me 

grurë, pagesa direkte për sipërfaqe (ha) të mbjellur me misër, pagesat direkte për sipërfaqe 

(ha) të mbjellur me farë gruri, pagesat direkte për sipërfaqe (ha) të mbjellur me luledielli, 

pagesa direkte për koshere (zgjua) bletësh si dhe është bërë subvencionimi i karburantit për 

korrjen e drithërave. Në vitin 2013 mbështetja përmes pagesave direkte është zgjeruar për të 

mbuluar më shumë sektorë: pagesa direkte për shpeztari (kokë pule), pagesa direkte për 

vreshtat ekzistuese dhe pagesa direkte për material fidanor. Ka qenë e planifikuar që të bëhet 

edhe subvencionimi i qumështit sipas cilësisë por që nuk është implementuar. Në vitin 2013 

është ndërprerë subvencionimi i karburantit për korrje-shirje. 

Skema mbështetëse e pagesave direkte është dhënë në kushtet e mëposhtme:  

 Subvencione për dele dhe dhi: minimumi prej 30 dele dhe/ose 20 dhi për fermë, 10 

€/ krerë  

 Subvencione për lopë qumështore: minimumi prej 5 lopëve për fermë dhe bullica – 50 

€/krerë 

 Subvencione për shpeztari: fermat që kanë  2,400-10,000 pula - 0.50 €/copë, fermat që 

kanë 10,000-20,000 pula - 0.40 €/copë dhe fermat që kanë  mbi 20,000 pula - 0.30 

€/copë 

 Subvencione për bletari: 10 €/koshere bletësh 

 Prodhimi i grurit: Sipërfaqja minimale e pranueshme është 2 ha/fermer - 125 €/ha 

 Prodhimi i misrit: Sipërfaqja minimale e pranueshme është 1 ha/fermer - 100 €/ha 

 Prodhimi i farës së grurit: Sipërfaqja e farës së grurit të çertifikuar nga inspektorët e 

MBPZHR - 200 €/ha 

 Prodhimi i lulediellit dhe kolzës: Pagesat për sipërfaqe të mbjellura të lulediellit dhe 

kolzës -100 €/ha 
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 Pagesa direkte për vreshta ekzistuese: Pagesat për fermerët me sipërfaqe prej 0.10-100 

ha kanë qenë 500 €/ha ndërsa për fermerët me sipërfaqe mbi 100 ha pagesa ka qenë 

500 €/ha 

 Prodhimi i materialit fidanor: Pagesa për fidan - 0.20 €/copë 

Në vitin 2013, mbështetja për sektorin bujqësor përmes pagesave direkte arriti në 12.1 mil. €, 

nga 8.3 mil. € sa ishte në vitin 2012. 

Tabela 80: Pagesat direkte 2010-2013, në € 

  2010 2011 2012 2013 

Grurë   2,121,010    3,206,956    3,795,094      5,824,268  

Farë gruri                 -                    -           25,020           63,720  

Misër                 -                    -         575,459         943,028  

Luledielli                 -                    -           73,711           41,439  

Rrush vere   1,401,930                  -                    -     -  

Vreshta                 -                    -                    -        1,124,516  

Lopë 
qumështore 

  1,108,380       992,340    2,104,800      2,105,950  

Dele dhe dhi   1,276,340    1,238,070    1,327,450      1,159,720  

Bletë                 -                    -         358,610         500,660  

Pula                 -                    -                    -           240,305  

Fidane            -                    -                    -             96,264  

Gjithsej   5,907,660    5,437,366    8,260,144  12,099,869 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 18: Pagesat direkte 2010-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

 

Programi i Zhvillimit Rural përbëhet nga 4 boshte të përbërë nga masa specifike, 

përkatësisht: 

 -
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Boshti 1:  Aftësia konkurruese  

 Zhvillimi i trajnimeve profesionale për zanate për të përmbushur nevojat rurale 

(Masa 1)  

 Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural (Masa 2)  

 Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë (Masa 3)  

 Përmirësimi i përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore (Masa 4)  

 

Boshti 2: Mjedisi dhe përdorimi i përmirësuar i tokës 

 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve natyrore (Masa 5) 

 

Boshti 3: Diversifikimi rural dhe cilësia e jetës rurale 

 Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative në zonat rurale (Masa 6) 

 Përmirësimi i infrastrukturës rurale dhe mirëmbajtja e trashëgimisë rurale (Masa 7) 

 

Boshti 4: Strategjitë për zhvillim lokal të bazuar në komunitete 

 Përkrahje për strategjitë për zhvillimin e komunitetit lokal (Masa 8) 

 

Në vitin 2013 janë zbatuar masat e mëposhtme: 

Masa 2, Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural që përfshin këto nën-masa:  

 Nën-masa për qumësht. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e një shtalle për lopë me 

dimensione së paku 20.40 m x 10.40 m, për mbajtjen e kafshëve në tipin e lidhur dhe 

për mbajtjen e kafshëve në tipin e lirë me infrastrukturë të brendshme të kompletuar 

 Nën-masa për prodhim të mishit- trashje të viçave. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e 

shtallës së re për viça me mbajtje të kafshëve sipas tipit të lidhur dhe të lirë me 

dimensione së paku 24.0 m x 10.40 m me infrastrukturë të brendshme të kompletuar. 

Përmirësimi i infrastrukturës përcjellëse në fermë: deponi  e plehut të shtallës, (i 

lëngët dhe i ngurtë) sipas kritereve të MBPZHR-së, deponi për silazh (sistemi 

horizontal) në përputhje me numrin e krerëve, deponi për ushqim voluminoz 

(hangarë) në përputhje me numrin e krerëve dhe peshore për matjen e kafshëve të 

gjalla. 
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  Nën-masa për prodhimin e brojlerëve. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e shtallës së 

re me kapacitet prej së paku 3,600 brojlerë me sipërfaqe prej së paku 270 m² me 

infrastrukturë të kompletuar dhe përmirësimin e infrastrukturës përcjellëse në fermë 

dhe pajisje, si dhe sistemet për deponimin e plehut të shtallës (gropa septike). 

 Nën-masa për prodhimin e vezëve. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e shtallës së re 

me kapacitet së paku 3,600 pula vojse, me infrastrukturë të brendshme të kompletuar, 

përmirësimin e infrastrukturës përcjellëse në fermë dhe pajisje: makinë për 

klasifikimin e vezëve, dhoma frigorifer, sistemet për deponimin e plehut të shtallës 

(gropa septike). 

 Nën-masa bletari. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e koshereve me dysheme 

antivaro, vija e vjeljes së mjaltit, shkrirëse e dyllit për hoje, rimorkio speciale për 

transportin e koshereve, rrethoja e bletishtes, thartirave dhe paketuese. 

 Nën-masa për serra. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e serrave të reja dhe rritjen e 

kapaciteteve prodhuese me serrat e reja të tipit “Tunel” nga polieteni dhe të tipit 

“Bllok” nga polieteni 500 – 2,000 m² ose  2 x 1,000 m², sistemi i ujitjes pikë-pikë me 

pajisje për plehra kristalore. 

 Nën-masa - prodhimtaria e perimeve në fushë të hapur. Kjo nën-masë mbulon 

ndërtimin e sistemit të ujitjes pikë-pikë me pajisje për plehra kristalore, foljen plastike 

për mulqerim dhe rrjetën plastike për sistemin mbështetës, kolonat mbështetëse, 

duhet të jenë vetëm për domate, tranguj dhe fasule dhe folja plastike për mini tunele 

(shalqiri dhe pjepri). 

 Nën-masa për pemë. Kjo nën-masë mbulon ngritjen e pemishteve të reja me mollë për 

prodhimtari intensive (shpenzimet e fidanëve, përgatitja e tokës për mbjellje, 

shpenzimet e mbjelljes). Po ashtu kjo mbulon investimet në infrastrukturë për 

pemishte të reja dhe ato ekzistuese, por jo më të vjetra se tri vite: sistemi i ujitjes pikë-

pikë, sistemi i mbajtjes, rrethoja dhe sistemi i mbrojtjes nga breshëri (rrjeta) vetëm 

deri në 1 ha. 

 Nën-masa për pemë të imëta. Kjo nën-masë mbulon investimet për krijimin e 

pemishteve të reja me pemë të imëta (dredhëza, manaferra dhe mjedra) si vijojnë:  

             Për dredhëza: fidanët, sistemi i ujitjes pikë-pikë dhe folja e zezë 

                   Për manaferra dhe mjedra: fidanët, sistemi i ujitjes pikë-pikë 

 Nën-masa për vreshta. Kjo nën-masë mbulon ngritjen e plantacioneve të reja, ngritjen 

e vreshtave të reja të rrushit të tryezës, materialin fidanor, shpenzimet për përgatitjen 

e tokës, sistemin e mbajtjes standard/konvencional dhe sistemin e ujitjes pikë-pikë 

(në qoftë se ka burim uji). Investimet në infrastructure për vreshtat ekzistuese jo më të 
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vjetra se 2 vjet: sistemin e mbajtjes standard/konvencional dhe sistemin e ujitjes pikë-

pikë (në qoftë se ka burim uji). 

 Nën-masa – bimë mjekuese. Kjo nën-masë mbulon investim në tharëse, frigoriferë, 

makina për pastrim, makina për prerje (grirje). 

 Nën-masa - mekanizëm bujqësor. Kjo masë mbulon makineritë për sektorin e 

drithërave, makineritë për sektorin e  perimtarisë, makineritë për sektorin e 

blegtorisë, dhe makineritë për sektorin për pemëtari-vreshtari. 

Masa 3, Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë 

 Nën-masa - ujitja e tokave bujqësore. Kjo nën-masë përfshin rehabilitimin dhe 

modernizimin e infrastrukturës ekzistuese të ujitjes, hapjen e puseve, ndërtimin e 

rezervuarëve të ujit për ujitje, kyqje në kanale të furnizimit publik, blerjen e pompave 

dhe pajisjeve përcjellëse, shtrirja e rrjetit të gypave për sistemin e shpërndarjes së ujit, 

hapja dhe ndërtimi i kanaleve sekondare për ujitje, pajisjeve për matjen e ujit, 

pajisjeve për kontrollin e rrjedhës, punët përcjellëse me ndikim në mjedis, drenazhim 

(tarracat, nivelimi i tokës varësisht nga lloji i projektit). 

 

Masa 4, Përmirësimi i përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore: 

 Nën-masa për agro-përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore. Kjo nën-masë 

mbulon ndërtimin e qendrave për grumbullimin, paketimin dhe ruajtjen e 

prodhimeve bujqësore në tri qendra të identifikuara si potencial i prodhimeve 

bujqësore. 

 Nën-masa - përpunim i pemëve dhe perimeve. Kjo nën-masë mbulon përpunimin, 

tregtimin dhe ruajtjen e frutave, perimeve dhe produkteve të tyre, duke përfshirë 

edhe prodhimin e verës. 

 Nën-masa - përpunim i qumështit. Kjo nën-masë mbulon investimet që kanë të bëjnë 

me grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e qumështit. 

 Nën-masa- përpunim i mishit. Kjo nën-masë mbulon ndërtimin e thertoreve, linjave  

për përpunimin e mishit dhe ruajtjen e mishit. 

 

Masa 8, Përkrahje për strategjitë për zhvillimin e komunitetit lokal  

 Mbështetja e projekteve publike dhe private që kanë ndikim në përmirësimin e jetesës 

së popullatës rurale. Caku: Grupet Lokale të Veprimit të regjistruara në Kosovë.  
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Masa speciale për zona më pak të favorizuara 

 Nën-masa blegtori, prodhimi i qumështit/mishit. Ndërtimi i një shtalle për lopë me 

dimensione së paku 20.40m x 10.40m, për mbajtjen e kafshëve në tipin e lidhur dhe 

për mbajtjen e kafshëve në tipin e lirë me infrastrukturë të brendshme të kompletuar. 

 Nën-masa: produktet jodrusore  të malit/frutat, kërpudhat dhe bimët aromatike dhe 

mjekësore. Kjo nën-masë mbulon: makina për pastrim, klasifikim, tharje, ftohje, 

ngrirje, qërim, paketim dhe etiketim. Makineria/pajisjet mund të përdoren gjithashtu 

edhe për prodhim të kultivuar. 

5.2 Shuma dhe shpërndarja e pagesave direkte 

Në vitin 2013 MBPZHR duke u mbështetur në programin e saj subvencionoi fermerët me anë 

të pagesave direkte. Fermerët që u mbështetën përmes këtyre pagesave janë fermerë që 

merren me kultivimin e grurit, misrit, farës së grurit, lulediellit dhe kolzës. Janë 

subvencionuar gjithashtu edhe fermerët që kanë vreshta ekzistuese si dhe stoqet e verës. Në 

sektorin e blegtorisë përveq lopëve qumështore, deleve, dhive dhe bletëve, nga ky vit ka 

filluar edhe subvencionimi i shpeztarisë. Sa i përket inputeve ka filluar subvencionimi i 

materialit fidanor ndërsa është ndërprerë subvencionimi i korrjeve-shirjeve. 

5.2.1 Pagesat direkte për kulturat bujqësore 

Në vitin 2013, kulturat bujqësore që janë subvencionuar përmes pagesave direkte janë: Gruri, 

Misri, Fara e Grurit, Luledielli, Kolza dhe Rrushi. Pagesa është bërë për numrin e ha të 

mbjellur dhe vlera e tyre ka arritur në  7,996,971 €. 
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Tabela 81: Pagesat direkte sipas sektorëve, 2010-2013 

  
2010 2011 2012 2013 

Ndryshimi 
2013/2012 

në % 

Grurë 

Numri i aplikuesve 5,467 10,953 9,604      11,758  22 

Numri i përfituesve 5,145 8,364 8,841       10,686  21 

Numri i ha të paguar 23,566 32,070 37,951       46,594  23 

Pagesa për ha 90 100 100            125  25 

Shuma totale e paguar 2,121,010 3,206,956 3,795,094  5,824,268  53 

Farë gruri 

Numri i përfituesve - - 10              27  170 

Numri i ha të paguar - - 250            850  240 

Pagesa për ha - - 100              75  -25 

Shuma totale e paguar - - 25,020       63,720  155 

Misër 

Numri i aplikuesve - - 2,346         3,858  64 

Numri i përfituesve - - 2,209         3,626  64 

Numri i ha të paguar - - 5,755         9,430  64 

Pagesa për ha - - 100            100  0 

Shuma totale e paguar - - 575,459     943,028  64 

Rrush 
vere 

Numri i aplikuesve 2564 - -  -  - 

Numri i përfituesve 2564 - -  -  - 

Numri i ha të paguar 1402 - -  -  - 

Pagesa për ha 1000 - -  -  - 

Shuma totale e paguar 1,401,930 - -  -  - 

Vreshta 

Numri i aplikuesve - - -         2,579  - 

Numri i përfituesve - - -         2,556  - 

Numri i ha të paguar - - -         2,791  - 

Pagesa për ha - - - 500/200 - 

Shuma totale e paguar - - -  1,124,516  - 

Luledielli 

Numri i aplikuesve - - 32              31  -3 

Numri i përfituesve - - 29              29  0 

Numri i ha të paguar - - 737            414  -44 

Pagesa për ha - - 100            100  0 

Shuma totale e paguar - - 73,711       41,439  -44 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Pagesat direkte për grurë në vitin 2013 arritën vlerën 5.8 mil. € që krahasuar me vitin 2012 

kishte ngritje prej 53%. Kjo rritje është si rezultat i dy arsyeve: rritja e pagesës për një ha të 

mbjellur me grurë për 25%, pra nga 100 €/ha sa ishte deri në vitin 2012 në 125 €/ha dhe rritja 

e numrit të hektarëve të subvencionuar për 23%. Edhe pse në vitin 2013 kemi pothuajse  

përqindje të njëjtë të rritjes si tek numri aplikuesve ashtu edhe tek numri i përfituesve, 

vërehet një rritje e lehtë në numrin e fermerëve të refuzuar prej 1.2% krahasuar me vitin 

2012. Nëse krahasojmë përqindjet e ndryshimit në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011 

vërejmë se në vitin 2013 ka ngritje më të lartë si në numrin e fermerëve të mbështetur ashtu 

edhe në totalin e sipërfaqes së subvencionuar.  
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Figura 19: Pagesat direkte për grurë 2010-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Prodhimi i farës së grurit ka filluar të subvencionohet për herë të parë në vitin 2012. Në vitin 

2013, numri i aplikuesve është rritur dukshëm krahasuar me vitin paraprak duke shënuar 

rritje për 170%. Pagesa për farë gruri  ka qenë 200 €/ha ku në tabelën e mëposhtme është e 

paraqitur 75 €/ha sepse 125 €/ha të paguara janë të prezentuara tek kategoria e grurit dhe 

për këtë arsye shihet 25% rënie tek pagesa për ha krahasuar me vitin e kaluar kur pagesa për 

grurë ka qenë 100 €/ha. 

 

Figura 20: Pagesat direkte për farë gruri 2012-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Misri edhe në vitin 2013 sikurse në vitin paraprak ka vazhduar të subvencionohet me nga 

100 €/ha. Totali i pagesave për misër ka qenë 0.9 mil. € që krahasuar me vitin 2012 ka 

shënuar ngritje për 64%. Numri i fermerëve aplikues dhe numri i fermerëve të 
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subvencionuar po ashtu kanë shënuar ngritje të njejtë prej 64% duke marr parasysh se 

përqindja e fermerëve të refuzuar ka mbetur pothuajse e njejtë në nivel rreth 6%. 

Figura 21: Pagesat direkte për misër 2012-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Në vitin 2013 për herë të parë ka filluar subvencionimi i vreshtave ekzistuese. Pagesa për 

hektar ka ndryshuar varësisht nga madhësia e sipërfaqës më të cilin kanë aplikuar fermerët. 

Fermerër që kanë aplikuar për sipërfaqe prej 0.10-100 ha  janë paguar 500 €/ha, ndërsa 

fermerët që kanë aplikuar për sipërfaqe mbi 100 ha janë paguar 200 €/ha. Numri i ha të 

subvencionuar ka qenë 2,791 ha, ndërsa shuma totale e parave të paguara ka qenë 1.1 mil. €. 

Nga totali i fermerëve që kanë aplikuar vetëm 0.9% apo 23 fermerë janë refuzuar. 

Në vitin 2013 sipërfaqja e subvencionuar me luledielli është zvogëluar për 44% edhe për 

kundër faktit që numri i fermerëve përfitues nuk ka ndryshuar. Shuma totale e parave të 

paguara ka qenë 41,439 € ndëra pagesa për hektar ka mbetur e njejtë. Nga të gjitha kulturat e 

subvencionuara vetëm tek rasti i lulediellit kemi zvogëlim të sipërfaqës së subvencionuar për 

arsye se sipërfaqja e mbjellur me luledielli ka qenë më e vogël. Nesë shikojmë në nivel 

komunal, krahasuar me vitin 2012 në komunën Podujevës, Ferizajit dhe Lipjanit sipërfaqja e 

mbjellur me luledielli është zvogëluar, në Graçanicë është rritur, ndërsa në disa komuna tjera 

si në Drenas, Istog, Junik, Mitrovicë dhe Shtime nuk ka pasur fare aplikues. Këtë vit 

sipërfaqe me luledielli janë mbjellur edhe në komunën e Skenderajit. 
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Figura 22: Pagesat direkte për luledielli 2012-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Tabelat e mëposhtme paraqesin pagesat direkte për kultura bujqësore sipas regjioneve: 

Gruri: Në vitin 2013 pagesa direkte për grurë në vlerë 125 €/ha kanë përfituar 10,686 fermerë 

apo rreth 91% nga totali i fermerëve që kanë aplikuar. Nga shuma totale e pagesave direkte 

për grurë prej 5.8 mil. €, regjioni i Prishtinës dhe Pejës përbëjnë 53.1%, Mitrovica 15%, 

Prizreni 13.2%, Ferizaji 10% dhe më së paku gruri është subvencionuar në regjionin e Gjilanit 

me vetëm  8,7%.  

Sa i përket numrit të fermerëve të refuzuar përqindje më e lartë prej 17.8% ka qenë në 

regjionin e Prizrenit ndërsa më e ulëta 5.3% në regjionin e Ferizajit. 

   

Tabela 82: Pagesat direkte për grurë sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Sipërfaqja e 

subvencionuar (ha) 
Shuma e paguar  

në € 

1 Prishtinë 3,447 3,109 13,445                  1,680,645  

2 Pejë 2,335 2,197 11,287                  1,410,821  

3 Prizren 1,829 1,503 6,160                     769,949  

4 Gjilan 1,170 1,064 4,071                     508,898  

5 Ferizaj 973 915 4,647                     580,893  

6 Mitrovicë 2,004 1,898 6,985                     873,063  

 
Gjithsej 11,758 10,686 46,594                  5,824,268  

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Figura 23: Sipërfaqja e subvencionuar për grurë sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Fara e grurit: Aplikacione për pagesa direkte për farë gruri ka pasur nga të gjitha regjionet e 

Kosovës përveç Gjilanit. Totali i pagesave ka qenë 63,720 € dhe janë mbështetur të gjithë 

fermerët që kanë aplikuar. Përqindje më e madhe e mbështetjes ka qenë në regjionin e Pejës 

me 68%, Ferizajit 16%, Prizrenit 10%, Prishtinës 5% dhe Mitrovicës 1%.  

Tabela 83: Pagesat direkte për farë gruri sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Sipërfaqja e 

subvencionuar (ha) 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 2 38 2,873 

2 Pejë 19 581 43,560 

3 Prizren 2 86 6,458 

4 Gjilan - - - 

5 Ferizaj 3 139 10,448 

6 Mitrovicë 1 5 383 

 
Gjithsej 27 850 63,720 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Figura 24: Sipërfaqja e subvencionuar për farë gruri sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Misri: Në vitin 2013 janë subvencionuar 9,430 ha të mbjellur me misër me nga 100 €/ha. 

Numri i fermerëve të refuzuar ka qenë 232 fermer prej të cilëve 33% apo 77 fermer kanë qenë 

nga regjioni i Prishtinës, 24% nga regjioni i Prizrenit, 17% nga regjioni i Pejës, 13% nga 

regjioni i Mitrovicës, 9% nga regjioni i Ferizajit dhe 4% nga regjioni i Gjilanit. Nga totali i 

shumës së mbështetjes për misër, 34% ka shkuar në regjionin e Pejës, 23% në regjionin e 

Prishtinës, 15% në regjionin e Prizrenit dhe pjesa tjetër prej 28% në regjionin e Gjilanit, 

Ferizajit dhe Mitrovicës. 

Tabela 84: Pagesat direkte për misër sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Sipërfaqja e 

subvencionuar (ha) 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 908 831 2,216 221,640 

2 Pejë 1,115 1,076 3,175 317,515 

3 Prizren 593 538 1,390 138,961 

4 Gjilan 256 247 544 54,384 

5 Ferizaj 329 308 918 91,816 

6 Mitrovicë 657 626 1,187 118,712 

 
Gjithsej 3,858 3,626 9,430 943,028 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Figura 25: Sipërfaqja e subvencionuar për misër sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Vreshta: Subvencionimi i vreshtave përmes pagesave direkte në kuadër të skemës së rregullt 

mbështetëse ka filluar për herë të parë në vitin 2013.  Shuma totale e pagesave direkte për 

vreshta ekzistuese ka qenë 1,124,516 € dhe kanë përfituar 2,556 fermerë më një sipërfaqe në 

total 2,791 ha. 98% e sipërfaqes së subvencionuar është në regjionin e Prizrenit ku edhe është 

e koncentruar prodhimtaria e rrushit, 1.6% në regjionin e Pejës dhe një përqindje shumë e 

vogël në regjionin e Prishtinës 

Tabela 85: Pagesat direkte për vreshta sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Sipërfaqja e 

subvencionuar (ha) 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 1 1 1 325 

2 Pejë 82 79 46 22,770 

3 Prizren 2,496 2,476 2,744 1,101,421 

4 Gjilan - - - - 

5 Ferizaj - - - - 

6 Mitrovicë - - - - 

 
Gjithsej 2,579 2,556 2,791 1,124,516 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Figura 26: Sipërfaqja e subvencionuar për vreshta sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Luledielli: Në vitin 2013, numri i aplikuesve për pagesa direkte për luledielli ka qenë 31 

fermerë prej të cilëve 29 fermerë kanë përfituar me një total prej 414 ha. Në nivel të Kosovës 

janë mbështetur vetëm tri regjione përkatësisht Prishtina me 68% nga totali i mbështetjes, 

17% Ferizaji dhe 15% Mitrovica. 

Tabela 86: Pagesat direkte për luledielli sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Sipërfaqja e 

subvencionuar (ha) 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 24 22 281 28,125 

2 Pejë - - - - 

3 Prizren - - - - 

4 Gjilan - - - - 

5 Ferizaj 6 6 72 7,242 

6 Mitrovicë 1 1 61 6,072 

 
Gjithsej 31 29 414 41,439 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Figura 27: Sipërfaqja e subvencionuar për luledielli sipas regjionit, në vitin 2013 

  

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

17% 

15% 

Prishtinë

Ferizaj

Mitrovicë



110 
 

 

5.2.2 Pagesat direkte për blegtori  

Në vitin 2013 në kuadër të sektorit të blegtorisë përmes pagesave direkte janë subvencionuar: 

lopët qumështore, delet, dhitë, bletët dhe shpezët. Pagesa është bërë për numrin e krerëve që 

fermerët mbajnë në fermat e tyre dhe vlera e tyre ka arritur në  4,006,635 €. Nga totali i 

shumës që është paguar 53% janë paguar për lopë qumështore, 29% për dele dhe dhi, 12% 

për bletë dhe 6%pë pula. 

Tabela 87: Pagesat direkte sipas sektorëve, 2010-2013 

  
2010 2011 2012 2013 

Ndryshimi 
2013/2013 

në % 

Lopë 
qumështore 

Numri i aplikuesve 4,882 4,366 5,584                5,803  4 

Numri i përfituesve 4,287 4,162 5,231                5,075  -3 

Numri i krerëve të paguar 36,946 33,078 42,096              42,119  0 

Pagesa për krerë 30 30 50                     50  0 

Shuma totale e paguar 1,108,380 992,340 2,104,800         2,105,950  0 

Dele dhe 
dhi 

Numri i aplikuesve 1,905 1,422 1,533                1,370  -11 

Numri i përfituesve 1,559 1,343 1,449                1,252  -14 

Numri i krerëve të paguar 127,634 123,807 132,745            115,972  -13 

Pagesa për krerë 10 10 10                     10  0 

Shuma totale e paguar 1,276,340 1,238,070 1,327,450         1,159,720  -13 

Bletë 

Numri i aplikuesve - - 1,120                1,086  -3 

Numri i përfituesve - - 779                   985  26 

Numri i koshereve të 
paguara 

- - 35,861              50,066  40 

Pagesa për koshere - - 10                     10  0 

Shuma totale e paguar - - 358,610            500,660  40 

Shpezë 

Numri i aplikuesve - - -                     61  - 

Numri i përfituesve - - -                     58  - 

Numri i krerëve të paguar - - -            567,996  - 

Pagesa për krerë - - - 0.5/0.4/0.3 - 

Shuma totale e paguar - - - 240,305 - 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Në kuadër të sektorit të blegtorisë, lopët qumështore kanë vazhduar të subvencionohen edhe 

në vitin 2013 me nga 50 €/krerë. Nëse shikojmë ndryshimet që kanë ndodhur, në krahasim 

më vitin e kaluar, ka pasur një rritje të numrit të aplikuesve për 4%, ndërsa numri i 

përfituesve është zvogëluar për 3%. Përqindja e fermerëve të refuzuar është rritur në 13% 

nga 7% sa ka qenë në vitin 2012. Edhe përkundër faktit se numri i fermerëve përfitues është 

zvogëluar, numri i lopëve të subvencionuara ka shënuar një ngritje të lehtë për 0.05%. Shuma 

totale  e parave të paguara si pagesa direkte për lopë qumështore ka qenë 2.1 mil. €.  
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Figura 28: Pagesat direkte për lopë qumështore 2010-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Në vitin 2013 delet dhe dhitë janë mbështetur përmes pagesave direkte në vlerë prej 

1,159,720 €, shumë e cila është 13% më e vogël sesa në vitin 2012. Numri i aplikacioneve 

është zvogëluar për 11% ndërsa numri i përfituesve për 1%. Përqindja e fermerëve të 

refuzuar në vitin 2013 është më e lartë sesa në vitin 2012 për 3%. Nga totali i pagesave për të 

imëtat, 92% janë pagesa direkte për dele ndërsa 8% janë për dhi që proporcionalisht janë 

pothuajse të ngjajshme sikurse në vitin paraprak. 

Figura 29: Pagesat direkte për dele dhe dhi 2010-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Sektori i bletarisë ka vazhduar të mbështetet edhe në vitin 2013 përmes pagesave direkte me 

nga 10 € për koshere bletësh. Në vitin e dytë të mbështetjes numri i aplikuesve është 

zvogëluar për 3% ndërsa numri i përfituesve është rritur për 26%. Në këtë vit është 

përmirësuar dukshëm situata gjatë procesit të aplikimit dhe kontrollit si dhe ka qenë shumë 

më e vogël tendenca për mashtrime. Kjo ka rezultuar me një përqindje shumë më të vogël të 
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fermerëve të refuzuar prej 9%, që krahasuar me vitin e parë kur është mbështetur sektori i 

bletarisë ka qenë 30%. Shuma e pagesave direkte të paguara për bletë ka qenë 500,660 €. 

Figura 30: Pagesat direkte për bletë 2012-2013, në 1000 € 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Në kuadër të sektorit të shpeztarisë përmes pagesave direkte janë subvencionuar fermat e 

pulave. Pagesa për njësi ka ndryshuar varësisht nga numri i pulave në fermë. Aplikuesit të 

cilët në fermën e tyre kanë pasur prej 2,400-10,000 pula janë mbështetur me nga 0.50 €/pulë, 

ata që kanë pasur pula prej 10,000-20,000 me nga 0.40 €/pulë dhe ata që kanë pasur numër të 

pulave mbi 20,000 me nga 0.30 €/pulë. Numri i aplikuesve ka qenë 61 fermerë dhe vetëm një 

përqindje e vogël prej 4.9% janë refuzuar.  

Më poshtë janë të paraqitura pagesat direkte për sektorin e blegtorisë sipas regjioneve: 

Lopë qumështore: Përmes pagesave direkte për lopë qumështore janë subvencionuar 5,075 

fermerë me një total prej 42,119 krerë. Përqindje më e madhe e lopëve qumështore janë 

mbështetur në regjionin e Pejës, përkatësisht 32%, regjioni i Prishtinës 18%, regjioni i 

Prizrenit 16% ndërsa pjesa tjetër prej 34% ka shkuar si mbështetje në tri regjionet tjera: Gjilan, 

Ferizaj dhe Mitrovicë. Përqindja më e madhe e fermerëve të refuzuar ka qenë në regjionin e 

Prizrenit (18%) dhe Prishtinës (17%), ndërsa përqindja më e ulët ka qenë në regjionin e 

Mitrovicës me vetëm 3%, edhe përkundër faktit se numri i fermerëve përfitues ka qenë 69% 

më i lartë sesa në regjionin e Ferizajit ku përqindja e fermerëve të refuzuar ka qenë 9%. 
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Tabela 88: Pagesat direkte për lopë qumështore sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i krerëve të  

subvencionuar 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 1,142 947 7,668 383,400 

2 Pejë 1,836 1,589 13,447 672,350 

3 Prizren 908 746 6,537 326,850 

4 Gjilan 704 641 5,604 280,200 

5 Ferizaj 469 428 3,414 170,700 

6 Mitrovicë 744 724 5,449 272,450 

 
Gjithsej 5,803 5,075 42,119 2,105,950 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 31: Numri i lopëve qumështore të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Dele: Pagesa direkte për dele kanë përfituar 1,081 fermer apo 87% nga numri i përgjithshëm 

i fermerëve që kanë aplikuar. Pagesa ka qenë 10 €/krerë dhe janë paguar 1,066,630 € në total. 

Regjioni që prinë me përqindjen më të lartë të deleve (29%) është regjioni i Prizrenit, ndërsa 

regjioni që është mbështetur më së paku është regjioni i Mitrovicës me vetëm 7%. 

 

 

 

 

 

18% 

32% 16% 

13% 

8% 

13% 

Prishtinë

Pejë

Prizren

Gjilan

Ferizaj

Mitrovicë



114 
 

 

Tabela 89: Pagesat direkte për dele sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i krerëve të  

subvencionuar 
Shuma e paguar  

në € 

1 Prishtinë 247 230 17,872 178,720 

2 Pejë 237 223 19,778 197,780 

3 Prizren 266 248 31,267 312,670 

4 Gjilan 198 176 18,617 186,170 

5 Ferizaj 108 102 11,495 114,950 

6 Mitrovicë 105 102 7,634 76,340 

 
Gjithsej 1,161 1,081 106,663 1,066,630 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 32: Numri i deleve të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Dhi: Në vitin 2013 shuma e pagesave direkte për dhi ka qenë 93,090 €. Në regjionin e 

Prizrenit dhe Gjilanit  janë paguar 54% nga totali i pagesave direkte për dhi ndërsa pjesa 

tjetër prej 46% është shpërndarë në mes të katër regjioneve tjera ku pjesëmarrje më të vogël 

prej 6% ka pasur regjioni i Mitrovicës. Numri total i fermerëve që kanë aplikuar ka qenë 209 

prej të cilëve 18% janë refuzuar. Numri i fermerëve që kanë përfituar ka qenë 171, ndërsa 

numri i krerëve të subvencionuar me nga 10 €/krerë ka qenë 9,309. 
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Tabela 90: Pagesat direkte për dhi sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i krerëve të  

subvencionuar 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 54 39 1,960 19,600 

2 Pejë 26 20 941 9,410 

3 Prizren 42 35 2,672 26,720 

4 Gjilan 52 47 2,359 23,590 

5 Ferizaj 20 16 826 8,260 

6 Mitrovicë 15 14 551 5,510 

 
Gjithsej 209 171 9,309 93,090 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 33: Numri i dhive të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Bletë: Regjioni në të cilin më së shumti është subvencionuar sektori i bletarisë është Peja me 

27% nga shuma totale pasuar nga Prizreni me 23%, ndërsa më së paku bletaria është 

subvencionuar në regjionin e Ferizajit me vetëm 9% Subvencionimi përmes pagesave direkte 

është bërë për koshere bletësh dhe numri i koshereve të subvencionuara ka qenë 50,066. 
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Tabela 91: Pagesat direkte për bletë sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i koshereve 
të  subvencionuara 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 206 183 8,578 85,780 

2 Pejë 294 270 13,465 134,650 

3 Prizren 229 210 11,541 115,410 

4 Gjilan 117 102 4,907 49,070 

5 Ferizaj 95 83 4,522 45,220 

6 Mitrovicë 145 137 7,053 70,530 

 
Gjithsej 1,086 985 50,066 500,660 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 34: Numri i koshereve të bletëve të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

 

Shpezë: Shuma e përgjithshme e pagesave direkte të paguara për sektorin e shpeztarisë ka 

qenë 240,305 €. Bazuar në numrin e krerëve regjioni në të cilin sektori i shpezëtarisë është 

mbështetur më së shumti ka qenë regjioni i Pejës me 43% pasuar nga Prizreni me 23%, 

Prishtina 16% dhe pjesa tjetër prej 18% në regjionet e tjera. 
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Tabela 92: Pagesat direkte për shpezë sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i krerëve të  

subvencionuar 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë 15 14 92,932 44,616 

2 Pejë 17 16 244,102 90,757 

3 Prizren 18 17 132,455 62,358 

4 Gjilan 2 2 15,081 6,261 

5 Ferizaj 5 5 51,466 22,334 

6 Mitrovicë 4 4 31,960 13,980 

 
Gjithsej 61 58 567,996 240,305 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Figura 35: Numri i pulave të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

 

5.2.3 Mbështetja e inputeve në bujqësi 

 

Pagesa direkte për fidane 

Në vitin 2013 për herë të parë ka filluar subvencionimi i materialit fidanor dhe pagesa për një 

fidan ka qenë 0.20 €/copë.  Fermerët që kanë aplikuar është dashur t’i plotësojnë këto kritere:  

 të jenë shtetas të Republikës së Kosovës 

 të posedojnë minimum 0.50 ha tokë bujqësore (në pronësi të tyre ose të marrur me 

qira) 

 sipërfaqja e tokës e marrë me qira duhet të jetë e kontraktuar së paku për 2 (dy) vite 
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 fermeri duhet të ketë prodhuar gjatë vitit kalendarik 2013 minimum 5,000 fidane dhe 

në maksimum 100,000 fidane të pemëve drufrutore mbi nënshartesa vegjetative 

Tabela 93: Pagesat direkte për fidane sipas regjionit, në vitin 2013 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve 
Nr. i fermerëve 

përfitues 
Numri i fidaneve të 

subvencionuara 
Shuma e paguar 

në € 

1 Prishtinë                       -                           -                             -                         -    

2 Pejë                        5                          4                 190,120               38,024  

3 Prizren                        3                          2                   97,000               19,400  

4 Gjilan                      10                        10                 174,400               34,880  

5 Ferizaj                        2                          2                   19,800                 3,960  

6 Mitrovicë                       -                           -                             -                         -    

 
Gjithsej                      20                        18                 481,320               96,264  

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Numri i fermerëve që kanë aplikuar ka qenë 20 fermerë nga 4 regjione, ndërsa nuk ka pasur 

aplikues nga regjioni i Prishtinës dhe Mitrovicës. Përqindja e fermerëve të refuzuar ka qenë 

10%. Shuma totale e mbështetjes ka qenë 96,264 € prej të cilës më së shumti është mbështetur 

regjioni i Pejës me 40%, Gjilanit 36%, Prizrenit 20% dhe Ferizajit me vetëm 4%. 

Figura 36: Numri i fidaneve të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2013 

 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 
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Agrokreditë dhe Fondi Garantues 

Bujqësia e Kosovës së pasluftës has në vështirësi të mëdha. Janë dashtë vite të tëra të 

ripërtëritjes, por edhe sot është evidente faza e tranzicionit. Përkundër favorizimit dhe 

konsiderimit si prioritet për ekonominë, niveli i përgjithshëm i sektorit bujqësor është shumë 

i ulët, me nevojat e mëdha (subvencione) dhe trende të larta (makineri etj.) që ekzistojnë në 

vendet e BE-së. 

Kamatat në kredidhënie për sektorin bujqësor janë shumë të larta në krahasim me kreditë e 

sektorëve tjerë dhe me vendet e regjionit, ku ende paguhet kamata e riskut të `pasluftës` prej 

3%. Kreditimi edhe më tutje ka një kosto të lartë për fermerët sepse për bankat dhe 

institucionet mikrofinanciare (IMF), agro kreditë njihen si kredi joperformuese. 

Fermerët kan nevojë për AgroKredi për të financuar investimet si: blerja e pajisjeve dhe 

makinerive bujqësore të teknologjisë së re, blerje të inventarit, zgjerim të fermave, tokave, 

blerja e bagëtive për rritjen e fondit të tyre-inputet bujqësore, ushqim për kafshë,  rregullimin 

e fermës, plehrat artificiale për rritjen e rendimentit, rritjes së produktivitetit dhe përgatitjes 

për sezonin bujqësor që shërbejnë për rritjen e agro ekonomisë. 

Bankat që mbështesin financiarisht me kredi sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë në Kosovë 

janë: Banka për Biznes, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank, Procredit Bank, TEB, NLB 

Prishtina, Banka Kombëtare Tregtare, ndërsa Institucionet mikrofinanciare janë: Qelim 

Kosovë; Timi Invest, Start, Perspektiva 4, Mështekna, Kreditimi Rural i Kosovës, KosInvest 

Word Vision, KGMAMF, KEP Trust, Finca, Agjencioni për Financim në Kosovë. 

Lider në numrin e AgroKredive të disbursuara është ProCredit Bank (PCB), Raiffeisen Bank 

(RBKO), pasuar nga IMF: `Kreditimi Rural i Kosovës (KRK)` dhe `Agjensioni për Financim 

në Kosovë (AFK)`. Në tabelë shihet  që më së shumti kredi janë disbursuar në vitin 2008 

kurse numër më i vogël në vitin 2013. Numri i kredive të dhëna që nga fillimi i vitit 2006 e 

deri në vitin 2013 është rreth 191,635 kredi me një vëllim total rreth 444.6 mil. €. Pra, për këto 

8 vite, çdo muaj disbursohen mesatarisht rreth 2,000 kredi me një vëllim mesatar prej rreth 

4.6 mil. €. 
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Tabela 94: Agro-Kreditë, 2006-2013 

Banka & IMF         
Agro Kredi                

Kredi të 
disbursuara 

Numri i 
kredive të 

disbursuara 

Kreditë 
minimale 

(€) 

Kreditë 
maksimale 

(`000 €) 

Shuma e 
kredive të 

disbursuara 
(`000 €) 

Shuma totale e 
kredive te 

disbursuara 
(mil. €) 

Kohëzgjatja e 
kredisë 
(muaj) 

Norma mesatare 
e interesit (%) 

Pjesëmarrja e Agro 
Kredive në 

krahasim me 
kreditë tjera (%) 

2006 5 - 8,073 18,142 50 - 2,000 2 - 650 35 - 17,299 34.5 Dec-39 8.0 - 48.0 0.66 - 76.19 

2007 12 - 14,598 27,065 50 - 3,500 2 - 100 57 - 26,378 48.6 Dec-33 9.0 - 35.2 0.27 - 72.32 

2008 21 - 17,864 33,674 50 - 1,000 3 - 200 42 - 31,814 67.7 27-Dec 12.0 - 33.8 0.22 - 74.00 

2009 11 - 14,417 30,822 50 - 2,000 3 - 100 37 - 26,997 62.1 27-Dec 12.0 - 34.3 0.41 - 71.03 

2010 4 - 10,772 24,528 50 - 3,300 3 - 149 38 - 28,606 58.0 Dec-45 12.0 - 32.6 0.06 - 67.02 

2011 3 - 7,198 20,865 50 - 3,000 3 - 380 9 - 27,396 56.2 16 - 33 12.0 - 32.8 0.02 - 60.83 

2012 7 - 5,645 18,961 50 - 1,000 3,7 - 300 11 - 27,563 57.2 16 - 27 12.0 - 28.1 0.01 - 59.00 

2013 3 - 3,608 17,578 50 - 50,000 3 - 220 15 - 24,623 60.2 15 - 45 10.5 - 26.2 0.02 - 64.00 

Totali 
 

191,635 
   

444.6 
   

Burimi: Bankat komericale dhe IMF në Kosovë     
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Figura 37: Numri i kredive të disbursuara 

  

Burimi: Bankat komericale dhe IMF në Kosovë     

Me shumën e kredive të disbursuara prijnë: PCB, RBKO dhe vitin e fundit edhe TEB, kurse 

nga MFI-të: KRK, KEP dhe AFK (Tabela 94). Nga tabela dhe grafikoni shihet që viti 2008 

dallohet me dhënien e kredive kurse viti 2006 është përgjysëm më i ulët se të dhënat e 

mësipërme për rreth 44% apo vëllimi i portofolit të kredisë bujqësore është më se i dyfishuar. 

Nga dy figurat e paraqitura, vërehet që numri i kredive edhe pse i njejtë në vitet 2006 dhe 

2013, shuma e kredive të vitit 2013 është dyfishi i asaj të vitit 2006 pra është dyfishuar 

mesatarja e kredive në këto vite të fundit. 

Figura 38: Shuma totale e kredive të disbursuara (mil. €)                             

 
  Burimi: Bankat komericale dhe IMF në Kosovë     
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Afati i dhënies së kredive bujqësore varion nga 12 deri 45 muaj varësisht destinacionit të 

kredisë. Maturiteti maksimal ishte prej 15 deri 45 muaj në vitin 2013, kurse ai minimal 12 deri 

në 27 muaj në vitin 2008. 

Të një rëndësie të veçantë janë normat e interesit në vitin 2006 për shfrytëzuesit e kredive 

bujqësore të cilat variojnë nga 8% deri në 48% varësisht nga shuma e kredisë dhe afati i 

kthimit kurse në vitin 2013 shihet stabilizimi i tyre. Prodhuesit bujqësorë vazhdojnë të kenë 

pakënaqësi për normat e larta të interesit, të cilat pengojnë zhvillimin e këtij sektori. 

Fermerët ankohen edhe për Kolateral - Garancitë e kërkuara për pengje mbi pajisje, makineri 

bujqësore, gjë të gjallë apo pajisje shtëpiake dhe hipotekë të pasurive të patundshme. 

Kolaterali zakonisht nuk kërkohet për shuma të vogla të kredisë ndërsa për shuma mesatare 

dhe të mëdha bankat dhe IMF kërkojnë kolateral prej 100% e deri në 388% të shumës së 

kredisë. Viti 2006 karakterizohet me normë të ulët kurse viti 2012 me normë më të lartë të 

kolateralit. Mirëpo, në përgjithësi si standard për kolateral kërkohet nga hudhënësit nga 

100% deri 150% e vlerës së kredisë. 

Grejs Periudha apo periudhë e shtyerjes së pagesës, varion nga 3 deri në 12 muaj, varësisht 

nga rastet. Në vitet 2006 e mëtutje shihet që Grejs Periudha ishte më e ulëta kurse në vitet e 

fundit ka ngritje të saj. Shlyerja e përqindjes më të madhe të kredive bëhet pas sezonit të 

korrjes. 

Në banka dhe institucione mikrofinanciare, norma e interesit ndryshon varësisht nga shuma 

e kredisë dhe maturiteti i saj, sa më e madhe është shuma dhe sa më e shkurtë është 

kohëzgjatja e kredisë, aq më e ultë është kamata apo përqindja e normës së interesit (dhe e 

kundërta).  

Në vazhdim do t`i paraqesim pozicionet e institucioneve financiare në vite: 

Viti 2006, rezulton me numër dhe shumë të kredive të disbursuara, të prirura nga PCB dhe 

KRK; me përqindjen e pjesëmarrjes së Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: 

KGMAMF, KRK, Qelim dhe WVI. 

Viti 2007, rezulton me numër dhe shumë të kredive të disbursuara, të prirura nga PCB, KRK, 

KEP; me përqindjen e pjesëmarrjes së Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: KRK, 

KGMAMF, Qelim, Perspektiva dhe WVI. 

Viti 2008, rezulton me numër të kredive të disbursuara, të prirura nga PCB, KRK, KEP; me 

shumë të kredive të disbursuara janë: PCB, KRK dhe RBKO; me përqindjen e pjesëmarrjes së 

Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: KRK, Qelim, KGMAMF dhe Perspektiva. 

Viti 2009, rezulton me numër të kredive të disbursuara, të prirura nga PCB, KRK, KEP dhe 

KGMAMF; me shumë të kredive të disbursuara janë: PCB, KEP, KRK dhe RBKO; me 

përqindjen e pjesëmarrjes së Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë njejtë si në vitin 

paraprak. 
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Viti 2010, prin me numër të kredive të disbursuara nga PCB, KRK, KEP; me shumë të kredive 

të disbursuara janë: PCB, KEP, RBKO dhe KRK; ndërsa me përqindjen e pjesëmarrjes së Agro 

Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: KRK, Perspektiva, Qelim dhe KGMAMF. 

Viti 2011, rezulton me numër të kredive të disbursuara, të prirura nga PCB, KRK dhe RBKO; 

me shumë të kredive të disbursuara janë: PCB, RBKO dhe KRK; me përqindjen e 

pjesëmarrjes së Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: KRK, KGMAMF dhe WVI. 

Viti 2012, numri i kredive të disbursuara, avansohet nga PCB, KRK dhe AFK; me shumë të 

kredive të disbursuara vie: PCB, RBKO, KRK dhe AFK; me përqindjen e pjesëmarrjes së 

Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: Perspektiva, Mështekna, KRK dhe Qelim. 

Viti 2013, prin me numër të kredive të disbursuara nga KRK, PCB, AFK; me shumë të 

kredive të disbursuara radhiten: PCB, RBKO, KRK dhe TEB; ndërsa me përqindjen e 

pjesëmarrjes së Agro Kredive në krahasim me kreditë tjera janë: Perspektiva, KRK dhe 

KGMAMF. 

Sa i përket përqindjeve të kredive të këqija te agro kreditë, mund të themi se janë në nivelin e 

pranueshëm brenda limiteve të përcaktuara nga shumica e bankave dhe institucioneve 

financiare.  

Nëpër vite, te Bankat maksimumi i kredive të këqija është 5.38% ndërsa te Institucionet 

Mikrofinanciare varion 9.38% dhe 23.77%, përjashtim ka vetëm një Institucion 

Mikrofinanciar që kreditë e këqija për tetë vitet e fundit janë rreth 85%. 

Vlen të theksohet për iniciativën e Autoritetit të Zhvillimit të Kredisë - DCA nga USAID-it 

dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) nga fundi i vitit 2012 

për uljen e normës së interesit për kredi (deri në 3%) duke garantuar në 50% të vlerës së 

kredive bujqësore. 

Për të ofruar garanci të kredisë në marrëveshje me gjashtë bankat kryesore të Kosovës në 

lëshimin e kredive dhe njëherit duke e rritur qasjen për kredi në bujqësi dhe agrobiznese, ky 

Fond kontribuon në vlerë të përgjithshme  me 26 mil. $ (rreth 20.1 mil. € ) ku MBPZHR ka 

pjesëmarrje me 2.5 mil. €. 

Fermerët dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bujqësore (NVM) do të përballen me 

procedura të lehtësuara për marrje të kredive për shkak se të lartpërmendurit kanë siguruar 

një garanci të rrezikut 50% për kreditë e lëshuara nga këto banka me kohëzgjatje 12-60 muaj 

dhe me shumë nga 5,000 deri në 250,000 €  për fermerët dhe agrobizneset e kualifikuara. 

Programi është dizajnuar për të rritur kreditimin në sektorin e bujqësis, i cili është i detyruar 

nga mungesa e qasjes për kredi. 

Për secilën bankë është paraparë analiza e disa indikatorëve të kredive sipas 4 periudhave 

bankare. Përveç të dhënave fillestare, janë marrë parasysh edhe indikatorët për aplikim të 

fondit garantues.  
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Nëse shikojmë të dhënat e ProCredit Bank pa DCA vërejmë se shuma e kredisë mesatare 

gjatë periudhave është afërsisht 15,000 € ndërsa me DCA kjo shumë dyfishohet ose është 

akoma më e lartë. Vërehet një ndryshim edhe në kohëzgjatjen mesatare të kredive, e cila 

ndryshon nga 36 muaj pa DCA në 48 muaj me DCA.  

Duke pasur një fond garantues, bankat lejojnë kredi me norma interesi më të ulëta. Si pasojë, 

ato kanë ndryshuar nga 14.6% pa DCA në 11.2% me Fond garantues për periudhën e 

llogaritur.  

Për sigurim të kredis, bankat kërkojnë kolateral për shumën mbi 25,000 € (me DCA). Për 

shembull, në periudhën Prill-Shtator 2013, kredia mesatare ishte afërsisht 15,500 € ndërsa 

kolaterali rreth 55,000 €, me aplikimin e DCA, raporti mes shumës mesatare të kredisë dhe 

kolateralit është më i vogël (40,166 € me 55,211 €).  

Kur analizojmë NLB,  një bankë që lëshon shumë më pak kredi krahasuar me PCB, shohim 

raporte të ngjashme mes indikatorëve përpara DCA dhe atyre pas. Edhe këtu shuma e 

kredisë mesatare është shumë më e lartë pas aplikimit të DCA, koha e kredisë rritet, ndërsa 

vërehet dukshëm ulja e normës së interesit mesatarisht 3% nga norma standarde e interesit. 

Nga faktorët e përmendur më lart, mund të konkludojmë se aplikimi i DCA është një hap 

pozitiv i cili e çon përpara dhe lehtëson kredi-dhënien për zhvillimin e bujqësisë dhe 

agrobizneseve. 

Mungesë e shënimeve të Bankave që nuk janë përfshirë  janë : për vitin 2006 dhe 2007 nga 

Raiffeisen Bank Kosovë; kurse nga TEB Sh.A. është përfshi vetëm viti 2013, etj.  

 

5.3 Politikat mbështetëse  për pylltari dhe peshkatari 

5.3.1 Mbështetja për pylltarinë 

Totali i mjeteve të shpenzuara për sektorin e pylltarisë gjatë vitit 2013 ishte 350,220 €, për 

dallim nga viti 2012, ku totali i mjeteve të shpenzuara ishte 483,908 €, apo 28% më pak e 

mjeteve të shpenzuara krahasuar me vitin 2012. Llojet e drunjëve të mbjellur janë pisha e 

zezë me sipërfaqe 133.80 ha, pisha e bardhë 117.00 ha, hormoq 108.00 ha. Pyllëzim i fidaneve 

me pishë të bardhë 173.00 ha, pshë e zezë 147.00 ha, si dhe hormoq 127.60 ha. Detaje tjera 

janë të paraqitura në tabelën më poshtë e cila paraqet projektet dhe mëbshtetjen në lidhje me 

sektorin e pyjeve. 
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Tabela 95: Projektet dhe mbështetja në lidhje me sektorin e pyjeve në vitin 2013 

Nën masa 
Pyllëzimi i 
rregullt (ha) 

Mirmbajtëja e 
Pyllëzimi -

Plotsimi (ha) 

Sipërfaqja e 
projekteve 

(ha) 
Mbështetja (€) 

Pyllëzimi i rregullt 368.80 447.60 816.40 350,220 

Llojet e drunjve të mbjellur 
 

 

   

1.Pishë e zezë 133.80 - 133.80 - 

2.Pishë e bardhë 117.00 - 117.00 - 

3.Bredh 0 - 0.00 - 

4.Hormoq 108.00 - 108.00 - 

5.Bung 10.00 - 10.00 - 

6.Bagrem 0 - - - 

Pyllëzimi i fidaneve 
    

1.Pishë e zezë - 147.00 147.00 - 

2.Pishë e bardhë - 173.00 173.00 - 

3.Hormoq - 127.60 127.60 - 

Ndërtimi i serrave - - - - 

Furnizimi me fidane - - - - 

Mbështetja dhe shoqatat 12.50 - 12.5 - 

1.Pishë e zezë 7 - 7 - 

2.Pishë e bardhë 5.5 - 5.5 - 

3. Dekorative (Të tjera) - - - - 

Gjithsej 
   

350,220.00 

Burimi: APK 

5.3.2 Mbështetja për peshkatarinë 

Gjatë vitit 2013 nuk ka pas mbështetje për peshkatari, përveç një mbështetje në rekreacion në 

përkrahje të Federatës së Peshkatarëve Sportivo-Rekreativ në vlerë prej 1,250 €. 

5.4 Grantet investive 

MBPZHR për periudhën 2007-2013, fillimish përmes komisioneve/procedurave të 

tenderimit në nivel të Ministrisë, më pastaj  Njesisë së Pagesave e transferuar në Drejtori dhe  

në vitin 2013 në Agjencion për Zhvillimin e Buqësisë - ka implementuar masat e zhvillimit 

rural: 1, 2, 3, 4, 5 dhe 8 me grante investive, investimeve kapitale dhe shërbimeve 

këshillimore. Ndërsa masa 6 dhe 7 në mungesë të buxhetit nuk kanë arritur të 

implementohen.  

Me grante investive janë mbështetur projektet e zhvillimit rural: Masa 2, 4 dhe 8. Niveli i 

mbështetjes ka variruar nga viti në vit. Në vitin 2008 ka arritur në 20%, ndërsa në vitin 2013 

ka arritur deri në 60-75%. Ministria ka investuar edhe me projekte kapitale në Masën 3, që ka 

të bëjë me rehabilitimin e sistemimit të ujitjes. Kjo masë është mbështetur përmes granteve 
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investive në nivel ferme si dhe Masa 5 Ripyllëzimi, ndërsa Masa 1 është përkrahur përmes 

ofrimit të shërbimeve këshillimore-profesionale për fermerë dhe grupe të fermerëve. 

5.4.1 Ristrukturimi i potencialit fizik 

Investimi në ekonomitë bujqësore ka për qëllim përmirësimin e sektorit të bujqësisë në 

Kosovë duke mbështetur fermerët të arrijnë standarde më të larta të jetesës dhe duke 

përmirësuar kualitetin dhe të ardhurat nga aktivitetet tyre. Andaj përmes zbatimit të kësaj 

mase është synuar që të arrihet objektivi i përgjithshëm ,,Përmirësimi i strukturës të 

ekonomive bujqësore përmes rritjes së prodhimtarisë dhe përmirësimit të cilësisë”. 

Nënsektorët e mbështetur në Masën 2:    

-Hortikultura me sektorët ( pemë, perime, rrush të tryezës, fruta të malit, bimë mjekuese dhe 

mekanizëm bujqësor); 

-Ekonomitë bujqësore për prodhimin e qumështit; 

-Ekonomitë bujqësore për prodhimin e vezëve; 

-Sektori i mishit (viça dhe brojler) dhe 

-Sektori i Bletarisë 

Niveli i përkrahjes ka variuar nga viti në vit: është filluar me 20% në vitin 2008 dhe ka arritur 

shkallën 60-65% në vitin 2013. 

Tabela 96: Trendet e mbështetjes së investimeve për masën 2, sipas viteve 2008-2013  

Vitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% 20 30 50 50 50 60 - 65 

€ 1,416,935 615,001 1,989,630 1,754,854 4,847,454 4,605,815 

Burimi: MBPZHR, Raporti i Monitorimit dhe Vlerësimit 2012 

Kjo masë është mbështetur nga buxheti i Bankës Botërore, buxheti i Danidës dhe buxheti 

Nacional. Tabela 97 paraqet Masën 2, të ndarë në buxhete, numër të përfituesve si dhe vlera 

e paguar për secilën nën masë. 
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Tabela 97: Buxheti dhe vlera e paguar për Masën 2 

 
Nën masa Nr. i përfituesve Vlera e paguar 

Buxheti i 
Bankës 

Botërore 

Pemë 9 233,402 

Sera 43 857,097 

Qumësht 7 155,033 

Mekanizëm 11 353,030 

 
Totali 70 1,598,563 

Buxheti 
Nacional 

Pemë 25 156,076 

Pemë të imta 15 210,657 

Vreshta 35 126,383 

Fruta mali 13 163,670 

Bletari 30 200,688 

Qumësht 32 474,979 

Perime 75 73,803 

Mekanizëm 12 82,381 

 
Totali 237 1,488,640 

Buxheti i 
Danidës 

Pemë 10 228,359 

Pemë të imta 7 105,000 

Vreshta 1 38,871 

Sera 4 80,000 

Qumësht 36 736,829 

Mekanizëm 15 329,553 

 
Totali 73 1,518,613 

Gjithsej 
 

380 4,605,816 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësië 

 

5.4.2 Zhvillimi i sektorit të përpunimit 

Përmirësimi i cilësisë dhe tregtimit të prodhimeve të përpunuara bujqësore (si dhe 

prodhimeve të freskëta) dhe përshtatja e sektorit të përpunimit të ushqimit për të 

përmbushur standardet e BE-së, ka qenë edhe synimi i këtij sektori gjegjësisht Masës 4, e cila 

është: “Investimet në përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore”si dhe “Investimet 

në përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore (Ndërtimi i Depove)”. Investimet më 

të mëdha në këtë masë, janë bërë në modernizimin, ristrukturimin e sektorit të përpunimit 

bujqësor, zhvillimin e prodhimeve me vlerë të lartë të shtuar, sigurinë e ushqimit, laboratorët 

e kontrollit dhe tregtimin.  

Objektiva e Masës 4 është; 

- Të rris kapacitetin e përpunimit dhe produktivitetit duke zbatuar teknologjitë 

moderne; 

- Të përmirësoj higjienën dhe cilësinë e standardeve vendore për përpunimin e 

produkteve agro-ushqimore; 

- Të inkurajonë përdorimin e teknologjive të reja që e ruajnë mjedisin; 
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Përgjegjëse për zbatimin e kësaj mase ka qenë zyra e Bashkimit Evropian, projektet që janë 

zbatuar nga zyra e Bashkimit Evropian iu kanë nënshtruar procedurave që aplikohen në 

vendet e BE-së, gjithashtu edhe MBPZHR-ja ka qenë drejtpërdrejt e përfshirë në procesin e 

përgatitjes dhe përzgjedhjes së aplikantëve nga thirrja për aplikim.   

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur ndarja në bazë të buxhetit, numrit të përfituesve si 

dhe vlerës së paguar duke përfshirë edhe pikat grumbulluese, pagesa e 3 pikave 

grumbulluese nga buxheti nacional në vlerë prej 600,000.00 €. 

Tabela 98: Buxheti dhe vlera e paguar për Masën 4 

Masa 4 

 
Nr. i përfituesve Vlera e paguar 

Buxheti i Bankës  Botërore  28 1,817,914 

Buxheti Nacional  3 600,000 

Buxheti i Danidës  25 1,462,150 

Gjithsej 
 

56 3,880,064 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

5.5 Përmirësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve  

5.5.1 Edukimi, trajnimi dhe shërbimi këshillimor 

Departamenti i Shërbimeve Këshillimore në MBPZHR ka filluar zbatimin e masës për 

trajnime profesionale që nga viti 2008. Kompanitë private për trajnim në bashkëpunim të 

ngushtë me Drejtoritë Komunale për Bujqësi janë kontraktuar për të kryer trajnime.   

Trajnimet kanë pasur për synim teknologjinë e re të prodhimtarisë bujqësore, prodhimin 

ekologjik dhe vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet bujqve. Në periudhën 2007-2011 gjithsej 

19,000 bujq kanë marrë pjesë në trajnime dhe rreth 900 bujq kanë marrë pjesë në vizita 

studimore për t’u informuar rreth praktikave më të mira. Përveç bujqve, edhe këshilltarët 

komunal janë trajnuar përmes qasjes ‘trajnimi i trajnerëve’. Përve ç organizimit të trajnimeve, 

përmes masës 1 është përkrahur edhe publikimi i materialeve informuese për tema të 

ndryshme relevante të menaxhimit bashkëkohor të fermave. Totali i mbështetjes për këtë 

masë në vitin 2013 ka qenë 126,550.8 €. Gjatë kësaj periudhe janë ofruar këshilla për 3,855 

fermer, janë shtypur dhe shpërndarë 48,000 broshura për fermer, etj. Niveli i mbështetjes 

financiare për masën 1 - për periudhën 2007-2013 arrinë shifrën 497,060.5 €. Trajnimet 

profesionale në shërbimet këshillimore  kanë kontribuar në rritjen e prodhimtarisë bujqësore, 

përmirësimin e shfrytëzimit të inputeve bujqësore dhe specializimin e aktiviteteve bujqësore.      

5.5.2 Grupet Lokale të Veprimit – GLV 

Grupet Lokale të Veprimit ofrojnë mundësinë për të identifikuar dhe zgjidhur problemet 

lokale më shpejtë, pasi që ato ofrojnë një mundësi për popullsinë rurale për adresimin e 

nevojave të tyre të menjëhershme. Tridhjetë Grupe Lokale të Veprimit të themeluara të cilat 



129 
 

janë të regjistruara si organizata joqeveritare, kanë pasur mundësi të aplikojnë për përkrahje 

nga fondet e ndryshme. Në vitin 2013 kanë përfituar 15 GLV në vlerë prej 231,104.70 €.  

Totali i përkrahjes financiare për GLV, për periudhën 2007-2013 arrinë vlerën prej 523,329 €. 

Numri i GLV-ve të cilat përfitojnë në baza vjetore sillet nga 13-15. Vlenë të theksohet se në 

këtë masë kërkesat nuk kanë qenë të mëdha në raport me ofertën. 

Sa i përket llojit të Investimit, përmes kësaj mase janë përkrahur projektet e infrastrukturës 

rurale dhe bujqësore:  

- Renovimi i oborreve të shkollave; 

- Rregullimi i Parqeve; 

- Rregullimi/Renovimi i Varrezave; 

- Rregullimi i Shtretërve të lumenjve; 

- Rregullimi i Urave të interesit të përbashkët; 

- Rregullimi i Rrugëve rurale, etj.  

 

Tabela 99: Ndarja e fondeve të GLV-ve, shpërndarja, thithja, kontributet dhe rezultatet 

Burimi:  Departamenti i Shërbimeve Këshillimore – MBPZHR 

Buxheti i planifikuar për zbatimin e masës 8 mbetet në shkallë të ulët. Buxheti i planifikuar 

në vitin 2013 ishte 200,000 €, 33% më i lartë se një vit më parë. Sa i përket shkallës së 

mbështetjes në tri vitet e fundit projektet e GLV-ve janë mbështetur me 70%, ndërsa 

krahasuar me vitin 2009 dhe 2010 mbështetja është rritur nga 50% në 70%. 

 

Tabela 100: Numri i aplikacioneve, projektet e miratuara dhe buxheti i shpenzuar për GLV-të 

Përshkrimi 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. i aplikacioneve 21 19 18 15 39 

Nr. i projekteve të paguara 11 13 15 13 15 

Fondet e shpenzuara në €  40,295 60,287 100,663 90,979 231,105 

Burimi:  Departamenti i Shërbimeve Këshillimore - MBPZHR 

Interesimi për aplikim në vitin 2013 është rrit për 160% krahasuar me vitin paraprak, ndërsa 

sa i përket numrit të projekteve të miratuar ka shënuar një rritje prej 15% krahasuar me vitin 

2012.  Fondi i shpenzuar në € në vitin 2013 ishte 154% më i lartë se viti paraprak. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Kosto minimale-
maksimale në €  

5,000 5,000-10,000 5,000-10,000 5,000-10,000 1,000-25,000 

Buxheti i planifikuar në €  42,300 100,000 100,000 150,000 200,000 

Shkalla e mbështetjes në 
% e kostos së lejuar  

50 50 70 70 70 
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Tabela 101: Numri i aplikantëve dhe pagesave të GLV-ve sipas rajonit 

 Rajoni Përshkrimi 2009 2010 2011 2012 2013 

Prishtina 

Nr. i aplikacioneve  7 5 3 4 13 

Nr. i projekteve të paguara 3 2 3 4 5 

Buxheti i shpenzuar në €  10,300 9,993 19,209 28,000 75,723 

Peja 

Nr. i aplikacioneve  2 2 4 5 8 

Nr. i projekteve të paguara 1 1 4 3 4 

Buxheti i shpenzuar në €  3,500 4,816 25,718 21,000 69,985 

Prizreni 

Nr. i aplikacioneve  2 4 4 1 8 

Nr. i projekteve të paguara 1 3 3 1 2 

Buxheti i shpenzuar në €  4,085 14,000 20,977 7,000 34,934 

Gjilani 

Nr. i aplikacioneve  7 5 4 3 6 

Nr. i projekteve të paguara 4 4 2 3 2 

Buxheti i shpenzuar në €  14,825 19,622 13,976 20,979 35,000 

Mitrovica 

Nr. i aplikacioneve  3 3 3 2 3 

Nr. i projekteve të paguara 2 3 3 2 2 

Buxheti i shpenzuar në €  7,585 11,856 20,783 14,000 15,462 

Burimi:  Departamenti i Shërbimeve Këshillimore - MBPZHR 

5.5.3 Promovimi, efikasiteti dhe zhvillimi strukturor 

Si pjesë e Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2010-2013, masa 1 ka të bëjë me: Zhvillimin 

dhe Trajnimin Profesional për të plotësuar nevojat rurale. Duke parë pengesat kryesore të 

sektorit, si shkallën e ulët të efikasitetit, tokën bujqësore të fragmentuar, si dhe cilësinë e ulët 

të prodhimit, është vërejtur nevoja për zhvillimin e burimeve njerëzore. Trajnime teknike, 

trajnime biznesi dhe TI janë dhënë nën masën 1 për të mbështetur fermerët (veçanërisht 

fermerët e rinj) që të: 

- Modernizojnë veprimet e tyre, me qëllim të krijimit të biznesit konkurrues;   

- Ristrukturojnë aktivitetet e tyre me qëllim të përmirësimit të realizueshmërisë së 

biznesit të fermës;   

- Sigurojnë se fermat janë në pajtim me kërkesat e BE-së;   

- Krijojnë ferma të reja por profitabile;   

- Prezantojnë racat dhe farat e përmirësuara;   

- Zbatojnë standardet e cilësisë dhe higjienës;   

- Përmirësojnë gjurmimin, deponimin dhe menaxhimin higjienik të prodhimit;  

- Plotësimi i kërkesave mjedisore;   

- Ri-orientimi i prodhimtarisë bujqësore drejt ushqimeve organike;   

- Përmirësimi i mirëqenies së kafshëve;   

- Përmirësimi i mbajtjes dhe deponimit të mbeturinave të fermës;   

- Krijimi i Shoqatave të Prodhuesve dhe  

- Mundësia për të pasur qasje dhe për të shfrytëzuar informacionet e tregut (oferta, 

kërkesat , cilësia dhe çmimi). 
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Ndërsa synimi i trajnimit profesional është të rritet numri i fermave financiarisht të 

qëndrueshme, rritja e aftësisë konkurruese do të çojë në largimin e një numri të caktuar të 

fermerëve të cilët nuk janë efektiv në sektorin e bujqësisë. Për këtë arsye, do të jetë e 

nevojshme të ofrohen trajnime për ta për krijimin e mundësive me të cilat ata do të jenë në 

gjendje të krijojnë biznese alternative dhe mundësi punësimi. Krijimi i mundësive të 

punësimit duhet të bëhet përmes diversifikimit të fermave dhe jashtë tyre, zhvillimit të 

mikro-ndërmarrjeve dhe NVM-ve, agro-përpunimit të prodhimeve të reja, turizmit rural dhe 

zhvillimit të shërbimeve të tjera të bazuara në zhvillimin rural, përfshirë pylltarinë, 

peshkatarinë dhe gjuetinë. 

Masa 1 është drejtuar në përmirësimin e potencialit njerëzor në sektorin agro-rural, 

veçanërisht në ndihmën e fermerëve të rinj për të krijuar bizneset e reja të tyre. Ndihma do të 

mbulojë përpilimin dhe mbajtjen e trajnimeve profesionale nga Shërbimet Këshillimore 

Rurale të Kosovës dhe organizatave tjera të akredituara që ofrojnë këshilla (p.sh furnizuesit e 

inputeve, konsultantët dhe OJQ-të). Trajnimi mbulon menaxhimin e përmirësuar të fermës, 

kontabilitetin dhe procedurat e planit të biznesit. Përveç kësaj, Masa 1 po ndihmon fermerët 

në zonat më pak të favorizuara, dhe po ndihmon ata që dëshirojnë të kalojnë nga fermat 

substanciale (tradicionale) në ato gjysmë – komerciale si dhe nga gjysmë-komerciale në 

fermë komerciale. 

Sa i përket trajnimit profesional nën Masën 1, trajnimi do të dizajnohet që të përgatisë 

fermerët për: ri-orientim cilësor të prodhimtarisë për t’u përqendruar në cilësinë; aplikimin e 

praktikave prodhuese në përputhje me mirëmbajtjen dhe përmirësimin e peizazhit; 

mbrojtjen e ambientit, standardet e higjienës dhe mirëqenien e kafshëve; dhe menaxhimin e 

fermës ekonomikisht të qëndrueshme. Kurset trajnuese profesionale do të përfshijnë por nuk 

do të jenë të kufizuara në: 

- Teknologjitë e reja në prodhimtarinë bujqësore;   

- Ekonominë e biznesit, menaxhimin, kontabilitetin financiar;   

- Mbrojtjen e ambientit dhe bujqësinë eko-miqësore/ bujqësinë organike; bizneset 

alternative në zonat rurale, p.sh diversifikimi (llojllojshmëria);   

- Kooperativat e prodhuesve, lidhjet e tregut dhe zhvillimin e biznesit;   

- Teknologjitë informative; dhe  

- Aftësitë për gjuhë të huaja 

 

Gjatë vitit 2013 janë ndërmarrë aktivitetet e mëposhtme:  

1. Nga projekti “Zhvillimi i zonave rurale përmes avancimit të shërbimeve 

këshillimore”  
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- Janë aktivizuar 43 këshilltar komunal të cilët janë marr me organizimin dhe dhënien 

e këshillave në komunat e Kosovës ku janë realizuar këto aktivitete;  

- Organizimi 257 këshillime me grupe të fermerëve, janë shërbyer rreth 3,855 fermer,  

- Janë realizuar 16 vizita për grupet e fermerëve brenda Kosovës për shkëmbim 

eksperiencash, janë shërbyer 400 fermer. Vizitat janë realizuar tek fermerët e dalluar 

në sektor të ndryshëm, ku janë shkëmbyer eksperienca mes fermerëve të sektorëve 

të njëjtë.       

- Janë transmetuar 14 mesazhe për fermer në tri Televizionet kombëtare, (RTK, KTV, 

TV21) si dhe në emisionin e bujkut, kanë qenë mesazhe të shkurtra dhe të qarta, me 

qëllim sensibilizimin e fermerëve, 

- Janë përgatit dhe shpërndarë 12 tituj të broshurave për fermer, 4,000 kopje për 

secilin titull, gjithsejt 48,000 kopje, broshurat janë përgatitur në bazë të kërkesave 

nga terreni dhe janë shpërndarë në të gjitha komunat e Kosovës.  

- Janë realizuar dy vizita studimore për këshilltarët komunal të komunave të Kosovës 

në vendet e rajonit (Shqipëri, Maqedoni,) ku kanë përfituar 34 këshilltar në ngritjen 

e kapaciteteve dhe në shkëmbim përvojash me këshilltarët e vendeve nikoqire.  

- Është realizuar një vizitë studimore për stafin menaxherial për shkëmbim 

eksperiencash me vendet e BE-së. Vizita është realizuar në Itali. Në vizitë kanë marr 

pjesë 10 zyrtar nga MBPZHR-ja që ndërlidhen me SHK. Kjo vizitë ka arritur 

objektivat e veta ku përveç shkëmbimit të eksperiencave, dhe marrjes së përvojave 

të vendit nikoqir, janë vendosur edhe kontaktet afatgjata të bashkëpunimit.  

 

2. Nga projekti “Trajnimi për përmirësimin e efikasitetit të Stafit të Ekstensionit 

(Metodologjia e Ekstensionit)”  

- Gjatë kësaj kohe janë organizuar 90 ditë trajnime për ngritjen e kapaciteteve për të 

gjithë këshilltarët komunal për bujqësi dhe zhvillim rural, zyrtarët e Ministrisë së 

Bujqësisë dhe sektorin privat, 5 Rajonet e Kosovës. 

  

3. Ngritja e kapaciteteve për fermerë liderë dhe këshilltarët bujqësor për bujqësi dhe 

zhvillim rural” në bashkëpunim me projektin NOA  

- Janë mbajtë tri ditë trajnime në ngritjen e kapaciteteve të liderëve dhe këshilltarëve 

komunal me temat: Menaxhimi i kulturave pemëtore pas vjeljes;  të ushqyerit e 

kafshëve dhe higjiena në stallë; dëmtuesit dhe sëmundjet kryesore të pemëve pas 

vjeljes. Në trajnim kanë marr pjesë 71 lider të fermerëve dhe këshilltar të 

shërbimeve këshilluese. Trajnimi do të vazhdon edhe në vitin 2014 sipas 

planifikimit bashkërisht me projektin NOA, BB dhe ATI- ADA.   

  

4. Nga projekti “Trajnimi i aplikuesve potencial për aplikim në programin e granteve 

“(në 34 komuna): 
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- Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve në trajnime për fazën e dytë, është 

përgatitur Plani i Trajnimeve.  

 

5.6 Politikat  mbi tregjet, tregtinë dhe zhvillimet e politikave 

ndërkombëtare 

Siç shihet, në kapitullin 4.2 shkëmbimi tregtar për produkte bujqësore në Kosovë paraqitet 

me bilanc shumë negativ tregtar. Duke pasur parasysh potencialin e prodhimit të Kosovës 

(shih kapitullin 1 dhe 2), është e qartë se një varësi e tillë mbi importet nuk është e nevojshme 

dhe mundësitë e eksportit mund të zhvillohen. Kjo mbështetet nga studime të ndryshme në 

sektorin e bujqësisë dhe gjithashtu në industrinë e përpunimit të ushqimit. 

Politikat tregtare tradicionale kanë të bëjnë me zbatimin e tarifave, kuotave, apo 

subvencionim të eksportit etj. tani nuk shihen si opsion për një zhvillim të qëndrueshëm të 

prodhimit dhe të tregtisë potenciale. Në përputhje me zhvillimin e përgjithshëm të politikave 

të tregtisë ndërkombëtare, bujqësore dhe politikave tregtare të Kosovës në kuadër të 

Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si dhe Ministrisë së Bujqësisë shkojnë drejtë një 

integrimi sistematik të bujqësisë të orientuar drejt tregut botëror sistemit tregtar. Me 

integrimin e bujqësisë në OBT-marrëveshje në Marrakesh në 1994, mekanizmat e mbështetjes 

janë shkëputur nga produktet e tregtuara dhe opsionale të ri-shoqëruar për mbështetjen e 

eko-sistemit-shërbimeve, zhvillimin rural etj. Diçka që paraqitet  dukshëm në politikën 

tregtare sot është zgjidhja e mosmarrëveshjeve tregtare, mundësia e masave 

kundërbalancuese në rastet anti-dumping, dhe promovimin e tregtisë në përgjithësi. 

Licencimi dhe pranimi i ndërsjellët i standardeve fitosanitare dhe standardeve të tjera 

teknike që janë në qendër të diskutimit të politikave të tregtisë sot.  

 

Regjimet aktuale të tregtisë të mbulojnë:  

 Parimi i Tarifave ngritur mbi importet arrin në 10%. Prapë, kjo ka të bëjë vetëm me 

26% e të gjitha importeve bujqësore në vitin 2013, pasi që importet nga vendet e BE-së 

dhe të CEFTA-s janë  përjashtuar me marrëveshjet përkatëse.  

 Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me BE-në, duke hapur mundësi për tregti me 

vendet e BE-së në përputhje me vendet e tjera të Ballkanit Perendimor.  

 CEFTA: Në vitin 2006 me marrëveshjet e ndryshme bilaterale të tregtisë u transferuan 

në një marrëveshje të përbashkët.  

 Një Marrëveshje e tregtisë së lirë me Turqinë, e nënshkruar në vitin 2013, duke çuar 

në tregtinë e lirë dhe zhdukjen graduale të tarifave për të gjitha produktet industriale 

dhe 846 pozita të tarifave të produkteve bujqësore gjatë një periudhe prej dhjetë 

vitesh.  
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Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Ministria e Tregtisë i 

përkushtohen aktiviteteve në vijim: 

 Përmirësimi i disponueshmërisë së të dhënave dhe analiza e rrjedhjes së tregtisë për 

një monitorim më të mirë të zhvillimeve të tregut.  

 Themelimi dhe mbështetja e komisioneve të veçanta që kanë të bëjnë me aspektet e 

prodhimit bujqësor dhe të tregtisë. 

 Mbështetja e konkurrencës ndërkombëtare të industrive bujqësore dhe përpunuese 

përmes masave të lidhura me tregtinë siç janë fuqizimi i emrave të markave, 

etiketimi, përmirësimi i masave fitosanitare etj. 

 Monitorimi dhe sigurimi i mbështetjes në rastet e masave antidumping. 

 Aplikimi diferencial i TVSH-së p.sh. përjashtimi i insekticideve, rimorkiot tërheqëse, 

përderisa TVSH-ja do të aplikohet në materialin specifik mbjellës. 

 Mbështetja e regjistrimit të përmirsuar të tregtisë dhe kapaciteteve të administrimit 

(p.sh. Udhëzimet Ndërkombëtare të Tregtisë për Kosovën)  

 

Organi Legjislativ ku këto janë të bazuara janë :  

 Ligji për Tregtinë e Jashtme Nr.04 / L-048  

 Ligji për Tregtinë e Brendshme Nr.04 / L-005  

 Ligji për Masat Mbrojtëse të importit Nr 4-L / 047  

 Ligji për masat antidumping dhe kundërbalancuese nr. 03-l / 097  

 Ligji për markat tregtare nr 02-L / 54  

 Ligji për TVSH-në Nr.2008 / 03-L-114  

Rregulloret e Kosovës janë 2004/13, Nr 2004/35, Nr 2006/4, Nr.2007 12 dhe Nr 2007/31. Për 

më tepër Udhëzimi Administrativ Nr 05/2013 për Aplikimin e Taksës së Sheshtë të  TVSH-së 

për prodhuesit Bujqësor është një nga bazat ligjore të politikave tregtare bujqësore të 

Kosovës.  

Objektivi final i politikave tregtare bujqësore të Kosovës është në linjë me politikën e saj të 

përgjithshme bujqësore: përdorim optimal i potencialit të prodhimit bujqësor, duke siguruar 

punësim dhe të ardhura, ndërsa në të njëjtën kohë duke e lejuar një shumëllojshmëri të gjerë 

të ushqimit të shëndetshëm dhe të përballueshëm për konsumatorët.  konkretisht kjo çon në 

harmonizimin me Politikën e Përbashkët Bujqësore e BE-së (CAP) dhe anëtarësimin e plotë 

në OBT. Kjo do të përfshijë zbatimin e plotë të standardeve të sigurisë dhe cilësisë. Ajo do të 

mbështetet me krijimin e objekteve procedurale për regjistrimin, licencimin dhe certifikimin 

dhe është i bazuar në – draft Legjislacionin e hartuar -Nacional për Organizatën e Tregut të 

prodhimeve bujqësore. 
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6 Të ardhurat bujqësore dhe kostot e prodhimeve  

Tabela në vijim paraqet të dhëna për të hyrat në fermë në bazë të llojit të fermës. Sipas kësaj 

tabele, të hyrat më të larta familjare në fermë janë në llojin e fermës ku si veprimtari kryesore 

është hortikultura (49,793 €). Krahasuar me rezultatet e FADN-së të vitit 2010 ku hortikultura 

po ashtu ishte veprimtaria më fitimprurëse me të hyra familjare në fermë në vlerë prej 42,145 

€, në vitin 2013 kjo veprimtari kishte rritje në të ardhura për 18%. Pas hortikulturës kulturat e 

përhershme karakterizohen me të ardhura më të larta (17,704 €). Të hyrat më të ulëta 

familjare në fermë janë në fermat e përziera blegtorale (3,069 €). Të ardhurat në fermat e 

përziera (kulturat – bagëtitë) të cilat në vitin 2010 ishin 10,586 €, në vitin 2013 janë zvogëluar 

për 14%. 

Tabela 102: Variablat kryesore sipas llojit të fermave, Euro/Fermë 

Lloji i fermës 
Outputi 

total 
SE131 

Të hyrat e 
përgjithshme 

në fermë 
SE410 

Vlera e shtuar 
neto në fermë 

SE415 

Të hyrat 
familjare në 
fermë SE420 

Kultura fushore 16,118 12,258 10,693 8,987 

Hortikultura 54,572 51,507 50,013 49,793 

Vreshta 22,790 20,186 19,417 17,704 

Bagëtitë kullosëse 13,820 11,197 10,387 10,193 

Ferma me kultura të përziera  11,430 8,865 7,674 7,613 

Fermat e përziera blegtorale 7,572 4,256 3,406 3,069 

Fermat e përziera (kulturat – 
bagëtitë) 

12,779 10,098 9,284 9,075 

Burimi:  MBPZHR bazuar në FADN-së 
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Figura 39: Outputi total sipas llojit të fermës, Euro/ha 

 

Burimi:  MBPZHR bazuar në FADN-së 

Tabela 103: Variablat kryesore sipas madhësisë së fermës, Euro/Fermë 

Vlera mesatare 
Kodi 

SE 
Shumë 
e vogël 

E 
vogël 

Mesatar 

-isht e 
vogёl 

Mesatar 
-isht e 

madhe 

Shumë 
e 

madhe 
Mesatarja 

  
 

< 4000 < 8000 < 15000 < 25000 > 25000   

Struktura e mostrës % 9.18 29.78 35.24 14.64 11.17 100 

Totali SBSh (ha) SE025 4 6 7 13 26 8 

Numri i përgjithshëm i kafshëve SE080 2 3 6 7 23 5 

Outputi total SE131 5,413 16,488 13,382 18,523 43,763 14,713 

Outputi total i prodhimeve bimore SE135 2,657 11,208 7,580 8,989 24,019 8,591 

Outputi total i prodhimeve 
shtazore 

SE206 1,813 3,497 4,521 5,852 17,686 4,598 

Outputet tjera SE256 943 1,782 1,281 3,683 2,058 1,525 

Konsumi i ndёrmjetёm SE275 1,776 2,483 3,987 5,362 10,444 3,472 

Shpenzimet specifike totale SE281 850 1,207 1,909 2,059 5,762 1,709 

Totali i shpenzimeve fikse të 
fermës 

SE336 926 1,276 2,079 3,303 4,682 1,764 

Amortizimi SE360 368 835 1,039 1,750 2,629 940 

Faktorët e jashtëm SE365 269 98 313 458 10,260 1,162 

Të hyrat e përgjithshme në fermë SE410 4,156 14,328 9,823 16,155 34,717 11,906 

Vlera e shtuar neto në fermë SE415 3,788 13,493 8,784 14,404 32,088 10,966 

Të hyrat familjare në fermë SE420 3,519 13,444 8,503 14,052 22,102 9,856 

Burimi:  MBPZHR bazuar në FADN-së 

 

Kategoria e fermave shumë të vogla kanë të hyra dukshëm më të ulëta (4,156 €) krahasuar 

me kategorinë e fermave të vogla (14,328 €). Të hyrat në llojin e fermave shumë të mëdha 

janë mjaft të larta (34,717 €) dhe janë 115% më të larta se të hyrat në fermat mesatarisht të 

mëdha (16,155 €). Në kategorinë e fermave shumë të vogla, konsumi i ndërmjetëm është i 
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ulët (1,776 €) krahasuar me fermat mesatarisht të vogla (3,987 €), përderisa në kategorinë e 

fermave shumë të mëdha konsumi i ndërmjetëm është dukshëm i lartë (10,444 €) 

Tabela 104: Variablat kryesore në FADN sipas regjioneve, Euro/Fermë 

Regjionet 
Outputi 

total SE131 

Të hyrat e 
përgjithshme në 

fermë  SE410 

Vlera e shtuar 
neto në fermë  

SE415 

Të hyrat 
familjare në 

fermë  SE420 

Prishtina 14,607 11,595 10,544 10,143 

Mitrovica 18,782 14,713 13,783 10,543 

Peja 14,821 12,273 11,331 10,889 

Gjakova 15,640 12,440 11,259 10,975 

Prizreni 13,271 10,741 9,989 9,570 

Ferizaji 10,164 9,370 8,597 8,313 

Gjilani 10,663 9,180 8,428 8,421 

Burimi:  MBPZHR bazuar në FADN-së 

 

Mungesa e një mostre statistikisht përfaqësuese ndikon në saktësinë e rezultateve të FADN-

së. Për shkak të shkallës së ulët të pjesëmarrjes së fermave nga regjione të caktuara në 

mostër, të dhënat në tabelën e mësipërme mund të jenë shtrembëruar. Për të përmirësuar 

saktësinë e rezultateve të FADN-së dhe për të siguruar vlera më përfaqësuese të të 

ardhurave të fermës sipas regjioneve, numri i fermave në mostër duhet të jetë më i lartë dhe i 

shpërndarë në mënyrë më të barabartë në tërë Kosovën. 
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Figura 40: Të ardhurat familjare në fermë sipas regjioneve 

 

Burimi: MBPZHR bazuar në FADN 

Tabela 105: Krahasimi i indikatorëve financiarë të Kosovës me disa shtete anëtare të BE-së 
Euro/Fermë 

Vendet 

Të hyrat e 
përgjithshme  

në fermë 

 (SE410) 

Vlera e 
shtuar neto e 

fermës 
(SE415) 

Të ardhurat 
e familjes 
në fermë 

(SE420) 

Mesatarja e 
Standard 
outputit / 

fermë 

Madhësia 
ekonomike 
mesatare e 

ekonomive1 

Austria 48,922 33,488 29,994 68,400 VII 

Bullgaria 20,006 16,197 7,614 26,520 VII 

Estonia 46,118 33,577 22,156 81,600 VII 

Hungaria 35,646 29,978 19,945 49,920 VII 

Italia 35,576 28,503 22,494 69,720 VII 

Kosova 11,906 10,966 9,856 10,597 IV 

Portugalia 18,248 14,625 12,410 39,480 VII 

Rumania 7,911 6,745 5,527 10,320 IV 

Burimi: BE FADN; MBPZHR bazuar në FADN 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën e mësipërme, fermat e FADN-së në Kosovë kanë të 

ardhura në fermë në vlerë prej 9,856 € dhe janë 78% më të larta se të ardhurat në fermat e 

Rumanisë (5,527 €) dhe 30% më të larta se në Bullgari (7,614 €). 

Austria ka të ardhurat më të larta në fermë (29,994 €), pasuar nga Italia (22,494 €) dhe Estonia 

(22,156 €). Krahasuar me këto tre shtete, Kosova ka të ardhura shumë më të ulëta në fermë 

për shkak të madhësisë së vogël të fermave. Për këtë arsye është kategorizuar nga BE-ja në 

grupin e IV së bashku më Rumaninë, në bazë të standard outputit të tyre. 

 

 

                                                      
1 Kategoria IV (SO prej 8,000-15,000€), kategoria VII (SO prej 50,000-100,000€) 
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Tabela 106: Njësitë vjetore të punës, sipërfaqja bujqësore e shfrytëzuar dhe njësitë blegtorale sipas 
llojit të fermave 

Lloji i fermës 
Nr. i 

fermave 
në FADN 

Nr. i fermave 
në fushën e 
hulumtimit 

Njësitë 
vjetore të 

punës për 
fermë 

Toka 
bujqë. e 

shfrytëzuar 
për fermë 

Njësitë 
blegtorale 
për fermë 

Kultura fushore 56 5,568 2.50 9.64 2.00 

Hortikultura 6 2,352 3.30 2.49 0.48 

Vreshta 5 936 3.53 4.69 0.06 

Bagëtitë kullosëse 136 19,824 2.58 8.68 9.51 

Ferma me kultura të përziera  9 5,592 2.91 9.45 1.65 

Fermat e përziera blegtorale 4 3,600 2.22 4.17 8.37 

Fermat e përziera (kulturat – 
bagëtitë) 

185 24,480 2.13 7.09 3.96 

Burimi: MBPZHR bazuar në FADN 

Produktiviteti dhe rendimentet bujqësore në Kosovë janë mjaft të ulëta për shkak të 

madhësisë së vogël të fermave. Ekonomitë bujqësore janë shumë të vogla dhe kryesisht i 

përdorin prodhimet për vetë konsum dhe ndërsa pjesën e mbetur e shesin. Në Kosovё numri 

i fermave të specializuara dhe komerciale është i ulët. Struktura shumë e fragmentuar e tokës 

paraqet pengesë për zhvillimin e bujqësisë komerciale.  Mesatarja e ponderuar e zonës së 

përdorur bujqësore është 7.7 ha për fermë, dhe zakonisht është e fragmentuar në 6 ose 8 

parcela. Ekonomitë bujqësore zakonisht janë të përziera dhe merren me disa lloj aktivitetesh, 

për shembull fermat në kategorinë e kulturave fushore, të paraqitura në tabelën 4, mbajnë 

edhe një numër bagëtish.  

Madhësia e kopeve të fermave blegtorale në mostër gjithashtu është e vogël me një mesatare 

prej 9 krerë për fermë. Tabela më lartë tregon se fermat të cilat si aktivitet kryesor kanë 

kulturat e përhershme (frutat dhe vreshtat), kanë inputin më të lartë të punës në fermë me 

3.53 njësi vjetore të punës për fermë. Njësia vjetore e punës (NVP) është njësi matëse e punës; 

një njësi vjetore e punës është e barabartë me 1,800 orë pune në vit, për një punonjës i cili 

është i punësuar me orar të plotë. 
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Figura 41: Përfaqësimi i kulturave në bazë të sipërfaqes së kultivuar  

 

Burimi: MBPZHR 

Pjesën më të madhe të tokave të kultivuara në Kosovë e përbëjnë drithërat dhe bimët 

foragjere, pasuar nga perimet. Duke u bazuar në figurën me lartë, sa i përket sipërfaqes së 

kultivuar dhe prodhimit, gruri dhe misri dominojnë si kulturat më të rëndësishme në 

Kosovë. Kulturat tjera të rëndësishme janë fasulet, veçanërisht si kulturë e përzier me misër, 

patatet, lakrat, specat, etj. 

Figura 42: Përqindja e kafshëve në njësi blegtorale  

 

Burimi: MBPZHR bazuar në FADN 

 

Llogaritjet janë bërë duke u bazuar në mesatarёn e ponderuar të fermave të përfshira në 

mostrën e FADN-së. Rezultatet reflektojnë pjesëmarrjen në përqindje të fermave me kultura 

bimore dhe fermave blegtorale në fushën e hulumtimit. Gjedhet përfaqësojnë pjesën më të 
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madhe të kafshëve shtëpiake (77%) në mostër dhe 66% nga totali i gjedheve janë lopë 

qumështore. Numri mesatar i lopëve qumështore është 1.6 krerë për fermat e vogla, standard 

outputi i të cilave është në mes të 2,000 dhe 4,000 Euro. Në rastin e fermave që janë të 

specializuara me bagëti që kullosin, mesatarja e lopëve qumështore është 4.3 krerë, ndërsa 

mesatarja e deleve është 73 kokë.  
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7  Opinioniet e ekspertve për edicionin e pare të raprotit të 
Gjelbër Kosova 2013 

From: Michaela Pichler <rta.kosovo@gmail.com> 

Date: 2014/1/22 

Subject: 1st Green Report 

 

Dear Ekrem, dear colleagues, 

 

Yesterday Skender provided me with the print out of the 1st Kosovo Green Report and what 

shall I say? The only words possible are: WOW & CONCRATULATION!!!! 

It's so great to see that only within this short period of time when establishing your 

department, you are ready to publish such an important and comprehensive report for the 

agriculture sector - some other countries still do not have this after years and years. 

Many thanks also to mention my name in your report, even though I see my role rater small 

on your success. Keep on going like this!!!! 

Michi 

__________________________________________________________________________________ 

From: Greg Vaut <gregvaut@gmail.com> 

Date: Thu, Dec 19, 2013 at 3:47 PM 

Subject: Re: Green Report Kosovo 2013 

Dear Ekrem and Team: 

Happy holidays to you and your team! 

 

I want to congratulate all of you on this Green Report.  I believe that this is the first 

comprehensive one that MAFRD has published.  Is that correct? It is very well done and very 

comprehensive.  This is a tremendous accomplishment for your department! 

 

Best regards, 

Greg 

_________________________________________________________________________________ 

From: Erjavec, Emil <Emil.Erjavec@bf.uni-lj.si> 

Date: 3 May 2014 at 11:37 

Subject: RE: Green Rerport 
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Dear Mr. Ekrem, 

Thank you for provided information. It is for sure for the moment one of the best (if not the 

best) Green Report in the region. Congratulation! The informations are transparent and 

understandable and based on professional standards. I am really encouraging you to work 

on green report also in the future!  

All the best and kind regards, 

Emil Erjavec  

__________________________________________________________________________________

__ 

 

From: Stephen <stevekyiv@hotmail.com> 

Date: 31 December 2013 at 17:17 

Subject: RE: Raport i Gjelbert per printim 

 

Hi again, Ekrem 

  

Today I have read your report, and I think that you and your staff should certainly feel very 

very proud of having accomplished this difficult task -- first of all, to prepare the report 

(which is full of useful and important information which will be useful to many 

organizations, and for policy-making, and also for providing a baseline for other kinds of 

analysis), and second of all, to establish a process through which future Green Reports (and 

other important reports) can be prepared.  I am proud to call you my friend. 

Steve 

__________________________________________________________________ 
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9 Shtojcat 

9.1 Lista e ligjeve dhe akteve ligjore në lidhje me Bujqësinë, 

Pylltarinë dhe Zhvillimin Rural 

9.1.1 Legjislacioni kombëtar në fuqi 

 

1.       Ligji Nr 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 

Nr.01/17 Janar 2013). Shpallur me Dekretin Nr.DL-063-2012, dt.27.12..2012 nga Presidentja e 

Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 

2.   Ligji Nr.04/L-191 për Blegtorinë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.25/08 

Korrik 2013). Shpallur me Dekretin Nr.DL-030-2013, dt.28.06.2013 nga Presidentja e 

Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 

Udhëzimet Administrative të miratuara nga MBPZHR: 

1. Udhëzim Administrativ Nr. 01/2013 për masat dhe kriteret e përkrahjes për zonat 

rurale më pak të zhvilluara, dt.15.01.2013. Shfuqizohet neni 5 paragrafi 2, neni 6 paragrafi 1, 

nënparagrafi 1.4 dhe 1.5 si dhe neni 8 i Udhëzimit Administrativ Nr.01/2013 për masat dhe 

kriteret e përkrahjes për zonat rurale më pak të zhvilluara, të dt. 15.1.2013.  

2. Udhëzim Administrativ Nr. 02/2013 për caktimin e lartësisë së kompensimit material 

për shërbimet e kryera në lëmin e vreshtarisë dhe verëtarisë të ofruara nga Enti i Vreshtarisë 

dhe Verëtarisë, dt.20/03/2013  

3. Udhëzim Administrativ Nr. 03/2013 për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi 

dhe zhvillim rural për vitin 2013, të dt.22.03.2013. 

4. Udhëzim Administrativ Nr. 04/2013 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 2013 të 

dt.22.03.2013. 

5. Udhëzim Administrativ Nr.05/2013 për organizimin, përgjegjësitë, të drejtat dhe 

detyrimet e shërbimeve këshilluese të nivelit qendror, lokal si dhe formën dhe mënyrën e 

raportimit, dt.23/04/2013. 

6. Udhëzim Administrativ Nr. 06/2013 për regjistrimin e kultivuesve të rrushit, 

prodhuesve të verërave dhe prodhimeve tjera nga Rrushi e Vera, të dt.15.04.2013. 

7. Udhëzim Administrativ MBPZHR Nr.07/2013 për standardin për pasurimin të 

miellit, kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së pasurimit të miellit, dt.02 Gusht 2013. 

8. Udhëzim Administrativ Nr. 08/2013 për ndryshim dhe plotësimin e Udhëzimit 

Administrativ Nr. 01/2013 për masat dhe kriteret e përkrahjës për zonat rurale më pak të 

zhvilluara, dt.14.03.2013. 
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9. Udhëzim Administrativ Nr.09/2013 për Uniforma, Emblema, Karta Identifikimi dhe 

Mbajtja e Armeve Zyrtare, dt. 27.06.2013. 

10. Udhëzim Administrativ Nr.10/2013 për detyrat, përgjegjësitë dhe përbërjen e 

Komisionit për Bujqësi Organike, të dt. 22.07.2013. 

11. Udhëzimin Administrativ Nr. 11/2013 për përcaktimin e tarifës së çmimeve për 

shërbimet e kontrollit të kryera në Laboratorin e Institutin Bujqësor të Kosovës në Pejë, të dt. 

23.07. 2013. 

12. Udhëzim Administrativ MBPZHR-Nr. 12/2013, dt.02.09.2013 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.04/2013 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 

2013, dt.22.03.2013. 

13. Udhëzim Administrativ MBPZHR-Nr. 13/2013, dt.02.09.2013 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.03/2013 për masat dhe kriteret e përkrahjes në 

bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2013, dt. 22.03.2013. 

14. Udhëzim Administrativ MBPZHR-NR.14/2013 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Udhëzimit Administrativ Nr.03/2013 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural për Vitin 2013, dt. 23.10.2013. 

15. Udhëzim Administrativ MBPZHR-NR.15/2013 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Udhëzimit Administrativ Nr.01/2013 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zonat Rurale 

më pak të zhvilluara, dt. 23.10.2013. 

16. Udhëzim Administrativ MBPZHR–NR.16/2013 për riprodhimin e kafshëve të 

Fermës, dt. 11/12/2013. 
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9.2 Statistikat në lidhje me strukturën e fermës sipas sektorëve 

 

Tabela 107: Tokë e dhënë me qira ose e përdorur nga të tjerët 

Kosovë 

Numri i 
përgjithshëm i 

ekonomive 
shtëpiake 

Ekonomitë shtëpiake që 
zotëruan ose përdorën 

tokën 

Totali i tokës së dhënë me qiraose e përdorur 
nga të tjerët 

Me para apo natyrë Falas 

 

297,090 195,124 9,871.94 5,565.47 

Burimi: Të dhënat bujqësore sipas komunave 

Tabela 108: Popullsia sipas gjinisë, numrit të ekonomive shtëpiake dhe numrit mesatar të 
personave në ekonomitë shtëpiake 

Kosovë Gjithsej Meshkuj Femra 
Numri i 

objekteve 

Numri i 
banesave/sh

tëpive të 
banimit 

Numri i 
ekonomive 
shtëpiake 

Numri mesatar i 
personave në 

ekonomitë 
shtëpiake 

 1,739,825 875,900 863,925 340,945 293,443 297,090 5.9 

Burimi: Të dhënat bujqësore sipas komunave - ASK 

Tabela 109: Numri i ekonomive shtëpiake që zotërojnë makineri bujqësore 

Gjithsej 
ekonomi 
shtëpiake 

Traktorë një boshtor Traktorë dy boshtorë 
Kombajnë për 

drithëra 
Kamionë 

Nr Hp Nr Hp Nr Hp Nr Hp 

297,090 39,808 4,639,289 14,548 1,663,302 964 65,504 2,550 337,133 

Burimi: Të dhënat sipas Komunave – ASK 

Tabela 110: Prodhuesit më të mëdhenjë të sojës  

Net Eksportuesit 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

(‘000 Metrik Ton) 

Argjentina 6,665 7,574 10,885 4,349 13,087 9,192 10,800 12,662 12,749 

 Brazili 24,909 23,636 24,403 28,463 28,873 33,700 32,750 35,782 34,957 

 Kanada 977 1,449 1,444 1,630 1,872 2,700 2,280 1,996 1,970 

 India 6 1 12 55 10 10 10 10 10 

 Paraguaji 2,001 3,892 4,570 2,212 5,330 6,365 5,780 6,277 6,345 

 SHBA 25,489 30,141 31,269 34,455 40,389 40,470 35,653 36,827 39,938 

    Burimi: OECD 

 Tabela 111: Sipërfaqja dhe prodhimtaria e sojës në vendet e Bashkimit Evropian 

Vitet 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Sipërfaqja e kultivuar (‘000 ha) 403 494 342 237 308 375 420 394 

Rendiment i (Metrik ton për 
Hektarë) 

2.91 2.49 2.11 2.70 2.71 2.79 2.90 2.91 

Prodhimtaria (‘000 Metric ton) 1,174 1,228 723 639 836 1,048 1,220 1,148 

Burimi: OECD 
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Tabela 112: Eksport-Importi i peshkut në Kosovë, 2005-2013 

Viti Exporti/t  Exporti/€ Importi/t Importi/€ 

2005 0.00 0.00 1,473 948, 

2006 0.00 0.00 1,279 912, 

2007 0.00 0.00 1,478 1,004 

2008 0.00 0.00 809 590 

2009 6 28, 1,055 1,074 

2010 0.00 0.00 932 1,406 

2011 6 28 935 1,634 

2012 37 77  935, 1,752 

2013 0.00 0.00 1,413, 2,329 

Burimi:ASK përpunuar nga DAESB 

9.3 Statistikat mbi çmimet 

Tabela 113: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2009,  €/kg 

Prodhimet 
Çmimi 
vendor 

 Çmimi i 
importit 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (€) 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (%) 

Gruri 0.17 0.15 -0.02 -12 

Misri 0.20 0.17 -0.03 -15 

Patatet 0.30 0.33 0.03 10 

Lakra 0.19 0.11 -0.08 -42 

Specat 0.63 1.47 0.84 133 

Fasulja 2.11 0.34 -1.77 -84 

Domatet 0.61 0.32 -0.29 -48 

Mollat 0.51 0.27 -0.24 -47 

Rrushi 0.83 0.55 -0.28 -34 

Vezё 2.12 4.36 2.24 106 

Qumёsht 0.31 0.65 0.34 110 

Mjaltё 7.21 3.58 -3.63 -50 

Pula ferme 1.92 1.24 -0.68 -35 

Burimi: ASK,  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
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Tabela 114: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2010,  €/kg   

Prodhimet 
Çmimi 
vendor 

Çmimi i 
importit 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importi (€) 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (%) 

Gruri 0.19 0.18 -0.01 -5 

Misri 0.22 0.13 -0.09 -41 

Patatet 0.29 0.21 -0.08 -28 

Lakra 0.18 0.16 -0.02 -11 

Specat 0.59 1.46 0.87 147 

Fasulja 1.80 0.74 -1.06 -59 

Domatet 0.62 0.38 -0.24 -39 

Mollat 0.49 0.21 -0.28 -57 

Rrushi 0.80 0.56 -0.24 -30 

Vezё 2.13 1.44 -0.69 -32 

Qumёsht 0.29 0.68 0.39 134 

Mjaltё 7.42 3.82 -3.60 -49 

Pula ferme 1.94 1.19 -0.75 -39 

Burimi: ASK,  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

 

Tabela 115: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2011,  €/kg   

Prodhimet 
Çmimi 
vendor 

 Çmimi i 
importit 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (€) 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (%) 

Gruri 0.25 0.26 0.01 4 

Misri 0.29 0.20 -0.09 -31 

Patatet 0.30 0.26 -0.04 -13 

Lakra 0.17 0.29 0.12 71 

Specat 0.58 0.28 -0.3 -52 

Fasulja 1.95 0.87 -1.08 -55 

Domatet 0.50 0.32 -0.18 -36 

Mollat 0.49 0.28 -0.21 -43 

Rrushi 0.93 0.74 -0.19 -20 

Vezё 2.51 2.50 -0.01 0 

Qumёsht 0.31 0.68 0.37 119 

Mjaltё 8.11 4.39 -3.72 -46 

Pula ferme 2.12 1.46 -0.66 -31 

Burimi: ASK,  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
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Tabela 116: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2012,  €/kg   

Prodhimet 
Çmimi 
vendor 

 Çmimi i 
importit 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (€) 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (%) 

Gruri 0.26 0.33 0.07 27 

Misri 0.30 0.35 0.05 17 

Patatet 0.32 0.22 -0.1 -31 

Lakra 0.24 0.07 -0.17 -71 

Specat 0.58 0.36 -0.22 -38 

Fasulja 2.47 1.02 -1.45 -59 

Domatet 0.71 0.29 -0.42 -59 

Mollat 0.54 0.71 0.17 31 

Rrushi 0.93 1.01 0.08 9 

Vezё 2.91 1.53 -1.38 -47 

Qumёsht 0.32 0.65 0.33 103 

Mjaltё 8.52 4.81 -3.71 -44 

Pula ferme 2.12 1.92 -0.2 -9 

Burimi: ASK,  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

 

Tabela 117: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2013,  €/kg   

Prodhimet 
Çmimi 
vendor 

Çmimi i 
importit 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (€) 

Ndryshimi çmimi 
vendor/ importit (%) 

Gruri 0.22 0.20 -0.02 -9 

Misri 0.31 0.21 -0.1 -32 

Patatet 0.43 0.24 -0.19 -44 

Lakra 0.17 0.19 0.02 12 

Specat 0.78 0.78 0 0 

Fasulja 2.63 0.87 -1.76 -67 

Domatet 0.56 0.23 -0.33 -59 

Mollat 0.53 0.35 -0.18 -34 

Rrushi 0.85 0.46 -0.39 -46 

Vezё 2.69 2.72 0.03 1 

Qumёsht 0.33 0.61 0.28 85 

Mjaltё 8.83 4.71 -4.12 -47 

Pula ferme 2.27 1.16 -1.11 -49 

Burimi: ASK,  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
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9.4 Statistikat krahasuese  

Tabela 118: Burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë  

Burimi i të hyrave  2012 2013 

Rrogat dhe pagat nga sektori publik  23 23 

Rrogat dhe pagat nga sektori privat  23 28 

Bujqësi  5 5 

Të ardhurat nga mëditjet¹  9 7 

Biznese të tjera të ekonomive familjare  15 11 

Pensionet  8 11 

Të hollat e dërguara nga jashtë 10 8 

Të hollat e dërguara nga Kosova 0 0 

Ndihma sociale - Kategori I  4 4 

Ndihma sociale - Kategori II  1 1 

Të tjera²  2 2 

Totali  100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

1  Të hyrat nga aktivitete të përkohshme.  

2  Të tjera – Burimi i të hyrave jo të përcaktuara në kategoritë më lartë. 

Tabela 119: Të ardhurat mesatare vjetore sipas gjinisë për të punësuarit me punësim  12 mujor, në € 

Të ardhurat 
Paga vjetore mesatare 

e meshkujve me 
punësim 12 mujor 

Paga vjetore mesatare 
e femrave me 

punësim 12 mujor 

Përqindja e të 
punësuarve me 

punësim 12 mujor 

Të ardhurat për punësim 12 mujor 4,016 4,038 50% 

Të punësuarit me arsim fillor 12 mujor 2,892 2,547 52% 

Të punësuarit me arsim të mesëm 12 mujor 3,730 3,513 51% 

Të punësuarit me arsim të lartë 12 mujor  5,561 5,008 51% 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 
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Tabela 120: Burimet e të hyrave individuale në Kosovë, 2013 

Burimi i të hyrave Meshkuj Femra Të gjithë 

Rrogat dhe pagesat e fituara në Kosovë, neto pa tatim 50 61 52 

Të ardhurat nga mëditjet  6 0 5 

Qiraja, dividendë, interesi (nga kursimi në bankë)  2 1 2 

Benefitet për mirëqenie sociale  1 2 1 

Pensionet nga Kosova  5 13 6 

Pensionet nga jashtë Kosovës  3 4 4 

Të hollat e dërguar në para të gatshme nga Kosova 0 1 1 

Neto të ardhurat nga biznesi vetanak në Kosovë 16 2 13 

Para të gatshme të dërguara nga jashtë nga anëtarët aktual/prezent/(pagat, 
transferet, etj) 

1 1 1 

Para të gatshmet dërguara nga diaspora nga persona të tjera 6 11 7 

Të hyrat nga bujqësia 9 2 7 

Të tjera  1 2 1 

Totali  100 100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

Tabela 121: Pronësia sipas gjinisë, në % 

Pronar i shtëpisë (banesës)  2012 2013 

Mashkull    96 95 

Femër 4 5 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 

Tabela 122: Burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë, % e ekonomive 
familjare 

Burimi i të hyrave  2012 2013 

Rrogat dhe pagat nga sektori publik  23 23 

Rrogat dhe pagat nga sektori privat  23 28 

Bujqësi  5 5 

Të ardhurat nga mëditjet  9 7 

Biznese të tjera të ekonomive familjare  15 11 

Pensionet  8 11 

Të hollat e dërguara nga jashtë 10 8 

Të hollat e dërguara nga Kosova 0 0 

Ndihma sociale - Kategori I  4 4 

Ndihma sociale - Kategori II  1 1 

Të tjera  2 2 

Totali  100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2013 
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