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Lista e marrëveshjeve/memorandumeve të nënshkruara nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural me institucionet vendore dhe ndërkombëtare 

 
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me qëllim të thellimit të bashkëpunimit dhe forcimit të 

marrëdhënieve ndërqeveritare si dhe shkëmbimit të informacionit dhe përvojave në bujqësi, 

pylltari dhe zhvillim rural, gjatë viteve 2021-2022 ka nënshkruar 27 marrëveshje bashkëpunimi 

ndërinstitucional me shtetet, organizatat ndërkombëtare, institucionet dhe organizatat vendore. 

 
Këto marrëveshje do të kontribuojnë në promovimin dhe zgjerimin e njohurive shkencore, 

aktiviteteve ekonomike dhe sociale për përgatitjen e procesit drejt anëtarësimit në Bashkimin 

Evropian. Të harmonizojë legjislacionin kombëtar me atë të BE-së dhe të përgatisë politika në 

përputhje me ato të Politikës së Përbashkët Evropiane Bujqësore. 

 
MBPZHR ka nënshkruar marrëveshje/memorandume me Republikën e Turqisë, Maqedoninë e 

Veriut, Lituaninë, Republikën e Shqipërisë dhe Universitetin Shtetëror të Shkencës dhe 

Teknologjisë të IOWA, marrëveshje bashkëpunimi me organizata vendore dhe ndërkombëtare të 

cilat do të ofrojnë gjithashtu mundësi për programe, projekte zbatuese si dhe përvojë në zhvillimin 

e kapaciteteve të MBPZHR dhe çështje të tjera për bujqësinë, pylltarinë dhe zhvillimin rural në 

interes të vendit. 

 
Për të monitoruar progresin e arritur dhe për të koordinuar përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve, 

MBPZHR në bashkëpunim me departamentet dhe njësitë organizative ka identifikuar dhe renditur 

veprimet kryesore dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e pikave të këtyre marrëveshjeve, si 

dhe afatet për zbatimin e tyre, nëpërmjet Planeve të Veprimit. 

 
Më poshtë është një listë e plotë e Marrëveshjeve të nënshkruara nga MBPZHR me insitucionet 

vendore dhe ndërkombëtare. 
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KAPITULLI I. MARRËVESHJET E BASHKËPUNIMIT NDËRINSTITUCIONAL ME 

SHTETET E TJERA 

 

 
I Marrëveshjet te 

bashkëpunimit nder- 
institucional me shtete tjera 

Qëllimi Data e 
nënshkrimit 

Afati kohor 

1 Memorandum Bashkëpunimi 
dhe Mirëkuptimi Ndërmjet 

Universitetit Shtetërorë të 
Shkencës dhe Teknologjisë së 

IOWA-së dhe Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural të Kosovës 

Qëllimi i bashkëpunimi në mes 
Universitetit Shtetëror të 
IOWA-së, (USHI) dhe 

MBPZHR është si vijon: 
- Promovimi i aktiviteteve në 

fushat me interes kërkimor- 
hulumtues të institucioneve 
përkatëse, dhe 

- zgjerimi i njohurive rreth 
çështjeve ne fushën 

ekonomike, kulturore, sociale 
dhe mjedisore te institucioneve 
përkatëse. 

27.09.2021 5 - vite 

2 Memorandum Bashkëpunimi 
ndërmjet: MBPZHR dhe 

Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut 

Qëllimi i Marrëveshjes është 
integrimi i suksesshëm në 

Bashkimin Evropian. 

16.09.2021 3- vite 

3 Marrëveshje Bashkëpunimi në 

Fushën e Zbatimit të 

Programeve të Mbështetjes për 
Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 
ndërmjet: MBPZHR dhe 

Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural të Republikës 

së Shqipërisë 

Qëllimi i kësaj marrëveshje 

është angazhimi per 

mbështetje dhe inkurajimin e 
përbashkët ne marrjen e 
masave te duhura ne pajtim 

me legjislacionin përkatës ne 
fuqi per zhvillimin e mëtejme 

te bashkëpunimit reciprok ten 
dobishëm ne fushën e 
bujqësisë per te dyja palët. 

26.11.2021 Pacaktuar 

4 Marrëveshje Bashkëpunimi për 

shkëmbim përvojash në 
procese teknike ndërmjet: 
MBPZHR dhe Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
të Republikës së Shqipërisë 

Qëllimi i kësaj marrëveshje 

është thellimi i mëtejshëm i 
bashkëpunimit dhe 
shkëmbimit te përvojave , 

njohurive ne fushën e 
bujqësisë, specifikisht ne 

statistikat bujqësore dhe 
shërbimet këshillimore, në 
përputhje me legjislacionin 

përkatës ne fuqi te se cilës prej 
palëve si dhe me te drejtat dhe 
detyrimet ndërkombëtare 

10.06.2022 Pacaktuar 

5 Marrëveshje Bashkëpunimi në 
fushën e zbatimit të 

Qëllimi i kësaj marrëveshje 
është bashkëpunimi i palëve 

10.06.2022 Pacaktuar 
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 programeve te mbështetjes per 

bujqësinë dhe zhvillimin rural 

brenda fushës se tyre përkatëse 

te aktiviteteve ne lidhje me 
përafrimin e politikave me 

Politiken e Përbashkët 
Bujqësorë (PPB) si në kryerjen 

e aktiviteteve te agjencive për 
zhvillimin e bujqësisë 

  

6 Memorandum Mirëkuptimi 

ndërmjet: Qeverisë së 
Republikës së Turqisë dhe 

Qeverisë së Republikës së 
Kosovës mbi Bashkëpunimin 

në Fushën e Pylltarisë 

Qëllimi i kësaj marrëveshje 

është mbrojtja, zhvillimi dhe 
menaxhimi i resurseve pyjore, 

palët bashkëpunojnë përmes 
shkëmbimit te informatave, 

përvojës dhe teknologjisë 
bazuar ne parimet e barazisë, 
reciprocitetit dhe përfitimit te 

ndërsjellët ne pajtueshmëri me 
ligjet dhe legjislacionin e tyre 
përkatës vendor. 

01.03.2022 5- vite 

7 Marrëveshje Bashkëpunimi në 

mes MBPZHR-ës dhe 

Ministrisë së Bujqësisë së 
Republikës së Lituanisë, për 
bashkëpunim në fushën e 

bujqësisë dhe sektorëve të 
linjës 

Qëllimi i kësaj Marrëveshje 

është përfitimi dhe zhvillimi i 

marrëdhënieve ndërqeveritare 
qe synon te forcoje dhe zgjeroje 
bashkëpunimin ne mes dy 

vendeve 

23.01.2023 5 - vite 
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KAPITULLI II. MARRËVESHJET PËR BASHKËPUNIM ME ORGANIZATAT 

NDËRKOMBËTARE 

 

 
 

II 
Marrëveshjet për 
bashkëpunim me 
organizata ndërkombëtare 

   

1 Memorandum i Mirëkuptimit 
(MiM) ndërmjet Qeverisë së 

Kosovës dhe Agjencia e 
Teknologjisë së Integruar 

Bujqësore L.L.C (shpk), këtej e 
tutje referuar si IATP-KOS 

Qëllimi i këtij Memorandumi të 
Mirëkuptimit, është për të 

vendosur baza për 
bashkëpunim ndërmjetëm 

IATP-KOS dhe Qeverise se 
Kosovës ne implementimin e 
Projektit IATP-KOS, duke 

përfshirë veprim të 
përbashkëta ne lidhje me 

çështjet e bujqësisë siç 
parashihet nga ky MIM. 

07.10.2021 31.12.2024 

 

 

 

 

 
KAPITULLI III. MARRËVESHJET PËR BASHKËPUNIM ME INSTITUCIONET 

VENDORE 

 

 
III 

Marrëveshjet për 
bashkëpunim me 
organizata 
ndërkombëtare 

   

1 Marrëveshje Mirëkuptimi 

për bashkëfinancimin e 
Projektit "Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemeve të 
Ujitjes në Kosovë - Komuna 
Viti, Fshati Skifteraj" 

Qëllimi i kësaj 
marrëveshje është 
bashkëfinancimi i 

projektit “Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemit të 
Ujitjes në Kosovë - Fshati 

Skifteraj", si dhe 
përcaktimi i obligmeve të 

Ministrisë dhe Komunës 
për realizimin e projektit 
në fjalë. 

11.02.2021 3 – vite (KASH 2021- 

2023) 
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2 Marrëveshje Mirëkuptimi 

për bashkëfinancimin e 
Projektit "Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemeve të 
Ujitjes në Kosovë - Komuna 

e Vushtrri, Fshati 
Smrekonicë" 

Qëllimi i kësaj 
marrëveshje është 
bashkëfinancimi i 

projektit “Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemit të 

Ujitjes në Kosovë - 
Komuna e Vushtrrisë, 
Fshati Smrekonicë si dhe 

përcaktimi i obligmeve të 
Ministrisë dhe Komunës 

për realizimin e projektit 
në fjalë. 

11.02.2021 3 – vite (KASH 2021- 

2023) 

3 Marrëveshje Mirëkuptimi 

për bashkëfinancimin e 

Projektit "Ndërtimi dhe 
Rehabilitimi i Sistemeve të 
Ujitjes në Kosovë - Komuna 

Pejë, Fshati Vragoc" 

Qëllimi i kësaj 

marrëveshje është 

bashkëfinancimi i 

projektit “Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemit të 
Ujitjes në Kosovë – 

Komuna Pejë, Fshati 
Vragoc" si dhe përcaktimi 
i obligimeve të Ministrisë 

dhe Komunës për 
realizimin e projektit në 

fjalë. 

11.02. 

2021 
3 – vite (KASH 2021- 

2023) 

4 Marrëveshje Mirëkuptimi 
për bashkëfinancimin e 

projektit "Ndërtimi dhe 
Rehabilitimi i Sistemeve të 

Ujitjes në Kosovë, Komuna 
Klinë" 

Qëllimi i kësaj 
marrëveshje është 

bashkëfinancimi i 

projektit “Ndërtimi dhe 
Rehabilitimi i Sistemit të 

Ujitjes në Kosovë – 
Komuna Klinë si dhe 
përcaktimi i obligimeve të 

Ministrisë dhe Komunës 
për realizimin e projektit 
në fjalë. 

16.03.2021 3 – vite (KASH 2021- 

2023) 

5 Marrëveshje Mirëkuptimi 

për bashkëfinancimin e 
Projektit "Ndërtimi dhe 
Rehabilitimi i Sistemeve të 

Ujitjes në Kosovë, Komuna 
Gjakovë" 

Qëllimi i kësaj 

marrëveshje është 
bashkëfinancimi i 
projektit “Ndërtimi dhe 

Rehabilitimi i Sistemit të 
Ujitjes në Kosovë – 

Komuna Gjakovë si dhe 
përcaktimi i obligimeve të 
Ministrisë dhe Komunës 

për realizimin e projektit 
në fjalë. 

16.03.2021 3 – vite (KASH 2021- 

2023) 
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6 Marrëveshje Mirëkuptimi 

për bashkëfinancimin e 

projektit “Ndërtimi dhe 
Rehabilitimi i Sistemeve të 
Ujitjes në Kosovë, Komuna 

Deçan” 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

bashkëfinancimi i projektit 

“Ndërtimi dhe Rehabilitimi i 
Sistemit të Ujitjes në Kosovë – 
Komuna Deçan si dhe përcaktimi 

i obligimeve të Ministrisë dhe 
Komunës për realizimin e 
projektit në fjalë. 

17.03.2021 3 – vite 

(KASH 2021- 

2023) 

7 Marrëveshje mbi të drejtat 

dhe detyrat e palëve në 
marrëveshje në mes të 

MBPZHR-se dhe Policisë së 
Kosovës 

Qëllimi i kësaj marrëveshje: 

Mbajtja e rendit dhe qetësisë 
publike brenda hapësirës së 

MBPZHR-së, Prishtinë. 

30.03.2022 6 - muaj 

8 Marrëveshje mbi të drejtat 

dhe detyrat e palëve në 
marrëveshje në mes të 

MBPZHR-se dhe Policisë se 
Kosovës 

Qëllimi i kësaj marrëveshje: 

Mbajtja e rendit dhe qetësisë 
publike brenda hapësirës së 

MBPZHR-së, Prishtinë. 

31.08.2022 6 - muaj 

9 Marrëveshje e Mirëkuptimit 

për financimin e Projektit për 
Ujitje për vitin 2022 , për 
Komunën e Mitrovicës 

Jugore 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

financimi i projektit për ujitje për 
vitin 2022 ( Ndërtimi i rrjetit të 
ujitjes, Komuna e Mitrovicës 

Jugore, Fshati Pirq) – Tipi i 
kanalit i mbyllur, si dhe 

përcaktimi obligimeve të 
Ministrisë dhe Komunës për 
realizimin e projektit në fjalë. 

29.06.2022 1 – vit 

10 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 
e Projektit për Ujitje, për 

Komunën e Mitrovicës 
Jugore 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes bazë 

të protokoluar me nr.2355 të datës 
29.06.2022, për 
rregullimin/përcaktimin të afatit 

të zbatimit të projektit ( Ndërtimi 

i rrjetit të ujitjes, Komuna e 

Mitrovicës Jugore, Fshati Pirq). 

15.11.2022 2 – vite 

11 Marrëveshje e 
Mirëkuptimit për 
financimin e Projektit për 
Ujitje për vitin 2022, për 
Komunën e Istogut 

 29.06.2022 Mungon 

marrëveshja 

12 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 
e Projektit për Ujitje, për 
Komunën e Istogut 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

te mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes baze 
të protokollar me nr. 2356, të 

15.11.2022 2 – vite 
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  datës 29.06.2022, për 

rregullimin/përcaktimin e afatit 
te zbatimit te Projektit 

“Rehabilitimi i kanalit të ujitjes 
Jazi i Gogës” – Trofte-Tomoc , 

Komuna e Istogut- tipi i kanalit të 
hapur. 

  

13 Marrëveshje e Mirëkuptimit 

për financimin e Projektit për 

Ujitje për vitin 2022 ,për 

Komunën e Deçanit 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

financimi i Projektit për ujitje për 
vitin 2022 "Ndërtimi i kanaleve të 

ujitjes ne Deçan” – tipi i kanalit te 
hapur, si dhe përcaktimi i 

obligimeve te Ministrisë dhe 
Komunës për realizimin e 
Projektit në fjalë. 

29.06.2022 1 - vit 

14 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 

e Projektit për Ujitje për 
Komunën e Deçanit 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 

dhe plotësimi i marrëveshjes 
bazë, të protokollar me nr. 2357, 
të datës 29.06.2022, për 

rregullimin/përcaktimin e afatit 
të zbatimit te Projektit 

“Rehabilitimi i kanaleve të ujitjes 
në Deçan”- tipi i kanalit të hapur. 

15.11.2022 2 - vite 

15 Marrëveshje e Mirëkuptimit 
për financimin e Projektit për 
Ujitje për vitin 2022, për 

Komunën e Klinës 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 
financimi i Projektit për ujitje për 
vitin 2022 "Rregullimi i kanaleve 

të hapur për ujitje në fshatin 
Budisalc, Komuna e Klinës , fshati 
Budisalc” – tipi i kanalit i hapur 
si dhe përcaktimi i obligimeve te 

Ministrisë dhe Komunës për 

realizimin e Projektit në fjalë. 

29.06.2022 1 - vit 

16 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 
e Projektit për Ujitje për 
Komunën e Klinës 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes 
bazë, të protokollar me nr. 2358, 

të datës 29.06.2022, për 
rregullimin/përcaktimin e afatit 

të zbatimit te Projektit 
“Rregullimi i kanalit të hapur për 
ujitjen në fshatin Budisalc, 

Komuna e Klinës , Fshati 
Budisalc” - tipi i kanalit të hapur. 

15.11.2022 2 – vite 

17 Marrëveshje e Mirëkuptimit 
për financimin e Projektit për 

Ujitje për vitin 2022, për 
Komunën e Junikut 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 
financimi i Projektit për ujitje për 

vitin 2022 "Ndërtimi dhe 
rehabilitimi i sistemeve të ujitjes, 
Komuna e Junikut”  – tipi i 

kanalit i hapur, si dhe përcaktimi 
i obligimeve te Ministrisë dhe 

29.06.2022 1 -vit 
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  Komunës për realizimin e 
Projektit në fjalë. 

  

18 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 
e Projektit për Ujitje për 

Komunën e Junikut 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes 

bazë, të protokollar me nr. 2359, 
të datës 29.06.2022, për 
rregullimin/përcaktimin e afatit 

të zbatimit te Projektit “Ndërtimi 
dhe rehabilitimi i sistemeve të 
ujitjes, Komuna e Junikut”- tipi i 
kanalit të hapur 

15.11.2022 2 - vite 

19 Marrëveshje e Mirëkuptimit 

për financimin e Projektit për 
Ujitje për vitin 2022 për 
Komunën se Kamenicës 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

financimi i Projektit për ujitje për 
vitin 2022 "Ndërtimi i pendës në 
Muçivërce, Komuna e 

Kamenicës” , fshati Muçivërcë- 
tipi i kanalit të hapur, si dhe 

përcaktimi i obligimeve te 
Ministrisë dhe Komunës për 
realizimin e Projektit në fjalë. 

29.06.2022 1 - vit 

20 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 

e Projektit për Ujitje, për 

Komunën e Kamenicës 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes 

bazë, të protokollar me nr. 2360, 
të datës 29.06.2022, për 
rregullimin/përcaktimin e afatit 

të zbatimit te Projektit “Ndërtimi 
i pendës në Muçivërce”  , 

Komuna e Kamenicës, fshati 
Muçivërce - tipi i kanalit të hapur 

15.11.2022 2 - vite 

21 Marrëveshje e Mirëkuptimit 

për financimin e Projektit për 

Ujitje për vitin 2022, për 
Komunën e Shtimes 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

financimi i Projektit për ujitje për 

vitin 2022 "Rregullimi i kanaleve 
kryesore kulluese të tokave 

bujqësore në Komunën e Shtimes 
në fshatrat Godanc, Gjyrkoc, 

Komuna e Shtimës” - tipi i 

kanalit të hapur, si dhe 
përcaktimi i obligimeve te 
Ministrisë dhe Komunës për 
realizimin e Projektit në fjalë. 

29.06.2022 1 - vit 

22 Aneks Marrëveshje e 
Mirëkuptimit për financimin 

e Projektit për Ujitje për 
Komunën e Shtimes 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 
të mirëkuptimit është ndryshimi 

dhe plotësimi i marrëveshjes 
bazë, të protokollar me nr. 2361, 

të datës 29.06.2022, për 
rregullimin/përcaktimin e afatit 
të zbatimit te Projektit 

“Rregullimi i kanaleve kryesore 
kulluese të tokave bujqësore në 

15.11.2022 2 - vite 
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  Komunën e Shtimes në fshatrat 

Godanc, Gjyrkoc, Komuna e 
Shtimës” – tipi i kanalit të hapur. 

  

23 Marrëveshje e Mirëkuptimit 

për financimin e Projektit për 

Ujitje për vitin 2022, për 

Komunën e Vushtrrisë 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është 

financimi i Projektit për ujitje për 
vitin 2022 "Përmirësimi i 

infrastrukturës së sistemit të 
ujitjes në fshatrat e rrethit të 
Samadrexhës, Komuna e 

Vushtrrisë, Fshati Samarexhë” - 
tipi i kanalit të mbyllur, si dhe 

përcaktimi i obligimeve te 
Ministrisë dhe Komunës për 
realizimin e Projektit në fjalë. 

04.07.2022 1 - vit 

24 Aneks Marrëveshje e 

Mirëkuptimit për financimin 
e Projektit për Ujitje për vitin 

2022, për Komunën e 
Vushtrrisë 

Qëllimi i kësaj aneks marrëveshje 

të mirëkuptimit është ndryshimi 
dhe plotësimi i marrëveshjes 

bazë, të protokollar me nr. 2399, 
të datës 04.07.2022, për 

rregullimin/përcaktimin e afatit 
të zbatimit te Projektit 
"Përmirësimi i infrastrukturës së 

sistemit të ujitjes në fshatrat e 
rrethit të Samadrexhës, Komuna e 

Vushtrrisë, Fshati Samarexhë” - 
tipi i kanalit të mbyllur 

15.11.2022 2 – vite 

25 Memorandum 

Bashkëpunimi për Këmbime 

të dhënave për Kredi 
Bujqësore, me TEB - Bankën 

Qëllimi i kësaj Marrëveshje është 

që ky Memorandum 

Bashkëpunimi  ti përcakton 
fushat e bashkëpunimit në lidhje 
me të dhënat për kredi bujqësore 

që do të përfshihen në publikimet 
vjetore në kuadër të MBPZHR-ës. 

18.07.2022 Pacaktuar 

26 Marrëveshje mbi te Drejtat 

dhe Detyrat e palëve 

Kontraktuese në mes të 
MBPZHR dhe Policisë së 
Kosovës 

Qëllimi i kësaj Marrëveshje është 

të ofrojë asistencë organeve në 

nivel lokal dhe qendror në 
mbajtjen e rendit dhe qetësisë 
publike dhe sigurimi fizik i 

objektit-ndërtesës, brenda 
hapësirës (tek hyrja/recepcioni) 
te MBPZHR-ës në Prishtinë 

29.12.2022 6 - muaj 
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KAPITULLI   IV. MARRËVESHJET PËR BASHKËPUNIM ME ORGANIZATAT 

VENDORE 

 
IV Marrëveshje për 

bashkëpunim me 
organizata 
vendore 

   

27 Marrëveshje per Qëllimi i kësaj 02.11.2022 31.08.2023 
 dhënie në shfrytëzim Marrëveshje:   

 të Gjeneratorit për Qiradhënësi për   

 nevoja të MBPZHR- nevojat e   

 se me A2 Group Qiramarrësit ofron   

 SH.P.K Gjeneratorin me nr.   

  TJ3500BD (400   

  VATS) 50 Hz,   

  Diesel generators   

  sets me KVA 350   

  max. Dhe KW 280   

  mini. me qira   

 


