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1 Burimet dhe inputet 

1.1 Mjedisi i përgjithshëm ekonomik 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është përgjegjëse për publikimin e të dhënave të Bruto 
Produktit Vendor, në periudha tre mujore dhe vjetore. BPV është treguesi më i rëndësishëm 
ekonomik në Sistemin e Llogarive Kombëtare i cili paraqet performancën e ekonomisë së një 
shteti në një periudhë të caktuar. 

Ekzistojnë tri qasje për matjen e BPV-së: qasja e prodhimit, e shpenzimeve dhe e të ardhurave. 

Të dhënat për llogaritjen e BPV-së merren nga anketa të ndryshme që organizohen nga ASK 
dhe nga burimet administrative të Institucioneve përkatëse. 

Gjatë vitit 2017, ka vazhduar të përforcohet aktiviteti ekonomik global, mbështetur kryesisht 
nga rritja në Evropë dhe Azi. Ekonomia e Eurozonës ka vazhduar me rritje të qëndrueshme. 
Shkalla vjetore e rritjes së BPV-së për vitin 2017 vlerësohet të jetë 2.4% sipas Eurostat-it, 
mbështetur kryesisht nga konsumi privat dhe investimet, si dhe përmirësimi i pozicionit neto të 
eksporteve si rezultat i rikuperimit ekonomik në nivel global. Rritja e konsumit dhe 
investimeve ishte kryesisht rezultat i kushteve të favorshme të financimit të mbështetura nga 
politikat stimuluese monetare të BQE-së, pritjeve optimiste të agjentëve ekonomik dhe të 
tregjeve financiare, si dhe i rënies së pasigurisë politike në vendet e eurozonës. Përforcimi i 
kërkesës së brendshme në Eurozonë gjatë vitit 2017 është reflektuar pozitivisht në zhvillimet 
ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gjatë kësaj periudhe, aktiviteti ekonomik në 
këtë rajon u karakterizua me rritje, mbështetur nga rritja e kërkesës së brendshme dhe 
përforcimi i kërkesës së jashtme. 

Bruto prodhimi vendor i vendit tonë për vitin 2017, sipas aktiviteteve ekonomike me çmime 
aktuale, bazuar në të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës arriti në 6,413.8 mil €. 
Norma reale e rritjes për vitin 2017 ishte 4.21, që do të thotë se në terma real, ekonomia e 
Kosovës ka shënuar rritje prej rreth 3.7%2. Në kuadër të kërkesës së brendshme, aktiviteti i 
përgjithshëm në vend u mbështet nga përforcimi i pozicionit të investimeve, përderisa sipas 
ASK-së, konsumi i përgjithshëm u karakterizua me rënie. Kontribut pozitiv në rritjen reale të 
BPV-së kishte edhe pozicioni i neto eksporteve, që rezultoi nga rritja e theksuar vjetore me të 
cilën u karakterizua komponenti i eksportit të mallrave dhe shërbimeve. 

Rritja reale në vitin 2017 në krahasim me vitin 2016, ishte 4.23%. Gjithashtu ka rritje të BPV-së 
për kokë banori për vitin 2017, që arriti vlerën 3,566 €, deri sa në vitin 2016 kjo vlerë ishte 3,386 
€. Sa i përket rritjes reale sipas aktiviteteve ekonomike për vitin 2017, janë paraqitur si në vijim: 

Nga aktivitetet ekonomike të prezantuara që kishin rritje më të madhe paraqiten Aktivitetet 
financiare dhe të sigurimit që u karakterizuan me rritje prej 31.4%, pastaj radhitet ndërtimtaria 

                                                      
1 Burimi: Bruto Produkti Vendor 2008 - 2017 
2 Burimi: BQK, Raporti vjetor 2017; Qershor 2018 
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që kishte rritje prej 8.6%, tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i automjeteve dhe 
motoçikletave 4.5%, informimi dhe komunikimi 3.4%, industria nxjerrëse 3.1%, industria 
përpunuese 3.0%, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 2.8%, transporti dhe 
magazinimi 2.8%, bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi 2.7%, afarizmi me pasuri të 
patundshme 2.6%, furnizimi me energji elektrike, me gaz 2.5%, aktivitetet administrative dhe 
mbështetëse 2.5%, hotelet dhe restorantet 2.4%, art, zbavitje dhe rekreacion 1.9%, shërbime tjera 
1.2%, shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 1.1%, furnizimi me ujë 1.1%, si dhe 
administrimi publik dhe i mbrojtjes; sigurimi i detyrueshëm social 0.9%. 

Në anën tjetër gjatë vitit 2017, kishte rënie në edukim për (-0.6%). 

Tabela 1: Bruto produkti vendor sipas aktiviteteve ekonomike me çmime aktuale (në ‘000 €) 

 Aktivitetet ekonomike Bruto Vlera e Shtuar (BVSH) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe 
peshkimi 614,262 617,588 638,710 661,820 599,608 635,044 586,136 

B Industria nxjerrëse 124,087 114,049 118,288 116,411 118,447 126,698 146,914 
C Industria përpunuese 493,945 549,265 584,764 575,830 625,841 665,852 700,160 

D Furnizimi me energji elektrike, me 
gaz 123,450 128,280 144,870 156,739 191,221 211,821 230,777 

E Furnizimi me ujë 34,287 36,620 52,059 47,078 48,344 44,870 48,380 
F Ndërtimtaria 361,886 341,199 352,185 335,153 397,314 395,438 513,474 

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

535,207 611,578 655,390 688,580 712,234 746,731 801,309 

H Transporti dhe magazinimi 186,582 187,695 233,714 197,360 209,275 220,501 237,855 
I Hotelet dhe restorantet 34,843 39,082 49,795 52,093 60,094 71,861 80,517 
J Informimi dhe komunikimi 42,113 54,359 53,279 109,251 108,965 111,556 115,841 

K Aktivitetet financiare dhe të 
sigurimit 173,521 192,621 213,264 221,158 212,086 175,836 197,336 

L Afarizmi me pasuri të 
patundshme 416,862 437,190 475,530 499,116 499,305 483,836 489,038 

M Aktivitetet profesionale, 
shkencore dhe teknike 62,086 72,106 74,587 76,593 90,861 93,868 96,113 

N Aktivitetet administrative dhe 
mbështetëse 19,635 22,422 21,577 34,082 33,859 37,189 43,212 

O 
Administrimi publik dhe i 
mbrojtjes; sigurimi i detyrueshëm 
social 

476,976 497,788 495,527 499,169 454,493 465,893 476,617 

P Edukimi 154,861 162,005 164,556 217,134 234,071 242,634 244,741 

Q Shëndetësia dhe aktivitetet e 
punës sociale 67,380 72,006 75,251 97,600 107,790 112,584 115,566 

R Art, zbavitje dhe rekreacion 15,394 20,262 23,754 22,932 23,653 24,955 26,395 
S Shërbime tjera 7,484 10,898 8,409 9,353 12,744 12,871 13,000 

T 

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

5 1 - - - - - 

 BVSH me çmime bazë 3,944,864 4,167,016 4,435,509 4,617,451 4,740,205 4,880,038 5,163,379 

 Tatimet në produkte 949,831 973,592 978,075 971,540 1,097,282 1,220,098 1,300,192 

 Subvencionet në produkte -80,159 -81,844 -86,967 -21,497 -30,479 -30,023 -49,710 

 Bruto Produkti Vendor 4,814,535 5,058,763 5,326,617 5,567,494 5,807,009 6,070,113 6,413,861 
Burimi: ASK, Bruto Produkti Vendor 2011-2017 
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Rritja reale sipas komponentëve kryesore të BPV-së me qasjen e shpenzimeve për vitin 2017 
ishte siç vijon: Eksporti i mallrave pati një rritje prej 22.2%, eksporti i shërbimeve 15.3%, importi 
i shërbimeve 6.3%, importi i mallrave 5.2%, formimi i bruto kapitalit fiks 5.7%, ndryshimet në 
inventar 3.8%, shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake 1.8%, dhe shpenzimet e 
konsumit final të IJPSHESH 0.6%. 

Ekonomia e Eurozonës ka vazhduar rritjen e qëndrueshme gjatë vitit 2017, ndërsa inflacioni 
vazhdon të jetë nën objektivin e BQE-së përkundër rritjes së theksuar që pësoi krahasuar me 
vitet paraprake. Shkalla vjetore e rritjes së BPV-së për vitin 2017 ishte 2.4%, krahasuar me 
rritjen 1.8% në vitin paraprak. Rritja ekonomike u mbështet kryesisht nga konsumi privat dhe 
investimet, si dhe përmirësimi i pozicionit neto të eksporteve si rezultat i rikuperimit ekonomik 
në nivel global. Rënie kishte në këtë aktivitet: shpenzimet e konsumit final të Qeverisë 0.5%. 

Rritja e aktivitetit ekonomik është gjeneruar kryesisht nga rritja e investimeve prej 10.7%, 
(kryesisht rritjes së IHD-ve dhe kredive investive), si dhe rritja e eksportit të mallrave dhe 
shërbimeve prej 23.8% kundrejt rritjes së importit të mallrave dhe shërbimeve prej 5.5%. Në 
vitin 2017, rritja e kërkesës së jashtme, si dhe rritja e çmimeve të metaleve në tregjet 
ndërkombëtare është përkthyer në rritje të vlerës së gjithsej eksporteve të vendit në vitin 2017. 

Në tabelën në vijim janë paraqitur të dhënat për bruto produktin vendor me qasjen e 
shpenzimeve 2011-2017. 

Tabela 2: Bruto produkti vendor me çmime aktuale 2011-2017, (në mil. €) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BPV me çmime aktuale 4,815 5,059 5,327 5,568 5,808 6,070 6,414 
Shpenzimet e konsumit final 4,976 5,320 5,539 5,731 5,859 6,146 6,254 
Shpenzimet e konsumit final të 
ekonomive shtëpiake 4,003 4,282 4,446 4,802 4,943 5,268 5,370 

Shpenzimet e konsumit final të 
Qeverisë 802 842 864 910 894 854 863 

Qeveria e Kosovës 578 625 659 724 772 730 752 
Donatorët (pagat) 224 217 205 187 122 124 111 
Shpenzimet e konsumit final të 
IJPSHESH 31 20 23 19 22 24 22 

Formimi i bruto kapitalit 1,632 1,465 1,471 1,435 1,601 1,650 1,820 
Formimi i bruto kapitalit fiks 1,476 1,317 1,323 1,294 1,499 1,550 1,729 
Ndryshimet në inventar 157 148 148 141 102 100 91 
Eksporti neto -1,793 -1,727 -1,684 -1,599 -1,652 -1,726 (1,660) 
Importi i mallrave dhe i shërbimeve 2,737 2,649 2,611 2,852 2,926 3,072 3,369 
BPV për kokë banori (Euro) 2,672 2,799 2,935 3,084 3,277 3,386 3,566 

Burimi: ASK, Bruto Produkti Vendor 2011-2017 

Megjithatë, në të njëjtën periudhë, rritja e aktivitetit ekonomik në vend gjegjësisht, rritja e 
investimeve private është shoqëruar me rritje të vlerës së importeve të mallrave të ndërmjetme 
dhe mallrave kapitale. Konsumi është vlerësuar të ketë shënuar rënie vjetore prej 1.6%.  
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Sa i përket sektorit fiskal, të hyrat buxhetore në vitin 2017 arritën vlerën neto prej 1.68 miliard €, 
që paraqet një rritje vjetore prej 5.3%. Shpenzimet buxhetore arritën vlerën prej 1.74 miliard €, 
që paraqet një rritje vjetore prej 5.0%. Rrjedhimisht, buxheti i Kosovës regjistroi deficit primar 
buxhetor prej 59.0 mil. € krahasuar me deficitin prej 61.1 mil. € në vitin 2016, përderisa si 
përqindje e BPV-së, deficiti primar ka shënuar rënie nga 1.0% në 0.9%. 

Sektori i jashtëm i Kosovës u karakterizua me zvogëlim të deficitit të llogarisë rrjedhëse dhe 
kapitale në 425.1 mil. €, një rënie vjetore prej 9.0%, kryesisht si rezultat i rritjes së bilanceve 
pozitive të shërbimeve, llogarisë së të ardhurave parësore dhe dytësore. Në anën tjetër, 
përkundër përshpejtimit të rritjes së eksporteve të mallrave dhe shërbimeve gjatë vitit 2017, 
rritja e vlerës së importit u përkthye në rritje vjetore të deficitit në mallra për 7.6% në 2.7 miliard 
€ në vitin 2017. 

Tabela 3: Bilanci i pagesave (jo kumulative), në mil. € 

Viti Llogaria 
rrjedhëse 

Mallrat 
dhe 

shërbimet 

Nga te cilat 
mallrat 

Të 
ardhurat 

Transferet 
rrjedhëse 

Llogaria 
kapitale 

dhe 
financiare 

Nga e cila 
kapitali 

Gabimet 
dhe 

harresat 
neto 

2004 -208.3 -1,001.5 -983.1 138.3 654.9 79.5 21.9 128.8 
2005 -247.6 -1,087.0 -1,078.5 139.1 700.3 72.7 18.9 174.8 
2006 -226.1 -1,144.1 -1,173.1 158.8 759.2 -14.9 20.8 240.9 
2007 -214.0 -1,242.4 -1,352.9 186.3 842.0 10.7 16.5 203.3 
2008 -460.9 -1,498.1 -1,649.7 164.0 873.2 299.0 10.5 162.0 
2009 -374.2 -1,419.4 -1,651.7 61.8 983.4 209.3 100.3 164.6 
2010 -515.7 -1,565.2 -1,752.1 67.0 982.5 297.2 21.3 217.6 
2011 -658.4 -1,793.3 -2,059.0 113.8 1,021.1 418.8 42.0 239.6 
2012 -380.2 -1,726.6 -2,072.8 154.1 1,192.3 143.3 13.0 236.9 
2013 -339.4 -1,683.6 -1,992.0 121.8 1,222.4 168.1 34.7 171.3 
2014 -437.0 -1,722.7 -2,058.6 113.8 1,171.9 -123.8 21.2 270.8 
2015 -541.1 -1,767.9 -2,109.3 77.5 1,149.3 -236.0 25.8 253.5 
2016 -548.8 -1,725.8 -2,290.8 80.9 1,096.1 -106.1 14.2 414.3 
2017 -413.2 -1,660.0 -2,464.2 84.9 1,161.9 -341.8 -11.8 95.0 

Burimi: BQK-Raport vjetor 2017, Prishtinë, Qershor 2018 

Bilanci në tregtinë e shërbimeve shënoi vlerën prej 804.2 mil. €, një rritje kundrejt vitit paraprak 
prej 25.9%. Vlera e eksportit të shërbimeve shënoi rritje vjetore prej 17.7%, duke arritur në 
1,330.9 mil. €. Kurse, vlera e importit të shërbimeve shënoi rritje prej 7.1% dhe arriti në 526.8 
mil. €. Në kuadër të eksportit të shërbimeve, shërbimet e udhëtimit dhe shërbimet 
kompjuterike u karakterizuan me rritje vjetore prej 19.5 përkatësisht 33.5%, përderisa kategoria 
e shërbimeve të ndërtimit dhe shërbimet e prodhimit shënuan rënie prej 28.1 përkatësisht 
14.6%. Sa i përket importit të shërbimeve, shërbimet e udhëtimit shënuan rritje prej 2.7% ndërsa 
shërbimet e transportit shënuan rënie prej 4.7%. 

Remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në 
kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore, arritën vlerën prej 759.2 mil. €, që paraqet një rritje 
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vjetore prej 9.9%. Në kuadër të llogarisë financiare, Investimet e Huaja Direkte (IHD) në Kosovë 
shënuan rritje vjetore prej 30.8% dhe arritën vlerën prej 287.8 mil. €. 

1.1.1 Niveli i zhvillimit socio-ekonomik 

Sektori i bujqësisë si aktivitet ekonomik shumë i rëndësishëm dhe strategjik për vendin tonë 
merr pjesë me 9% të Bruto Produktit Vendor. Edhe pse ka një pjesëmarrje mjaft të lartë në BPV, 
bujqësia Kosovare karakterizohet me probleme strukturore si fragmentimi i tokës, ku si pasojë 
kemi edhe efikasitetin e ulët të punës gjë që shkakton koston e lartë të prodhimit. Si rezultat, i 
ndryshimeve strukturore në bujqësi është duke ndodhur një ritëm më i ngadaltë i zhvillimit 
(kalimi nga fermat tradicionale familjare në ato komerciale). 

Vëmendje e veçantë i është kushtuar mbrojtjes së tokës bujqësore nga ndërtimet ilegale, 
veçanërisht në tokat që mbrohen me ligj. Për mbrojtjen e tokës bujqësore, inspektoratet 
komunale kanë filluar raste në gjykatat kompetente komunale për personat juridikë dhe fizikë 
të cilët kanë shkelur dispozitat e ligjeve në fuqi për ndryshimin e destinimit të tokës bujqësore 
në tokë për qëllime jo bujqësore, pa leje nga organet e autorizuara komunale. Ndërsa gjatë vitit 
2017, janë dorëzuar mbi 100 kërkesa për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në MBPZHR, 
nga të cilat 83 kanë marrë pëlqimin, 13 janë refuzuar dhe 9 raste janë në procedurë rishikimi.  

Gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore, që mund të ujitet ishte 43,574 ha në vitin 2017 dhe 43,536 
ha në vitin 2016, ndërsa sipërfaqja e ujitur të paktën një herë gjatë periudhës referuese ishte 
32,294 ha në vitin 2017 dhe 32,237 ha në vitin 20163.  

Me fillimin e zbatimit të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural përmes mbështetjes nga 
subvencionet dhe grantet investive për këtë sektor, vlerësohet që e ardhmja e bujqësisë në 
Kosovë është e orientuar në drejtimin e duhur, duke synuar që vendi ynë të jetë vend i 
qëndrueshëm në prodhimin e ushqimit si në sasi po ashtu edhe në cilësi.  

Me aplikimin e këtij programi vit pas viti vërehet një rigjallërim më i madh në përmirësimin e 
konkurrencës në aktivitete të ndryshme bujqësore si në produkte të dedikuara për tregun 
vendor gjithashtu edhe atë ndërkombëtar. Duke marrë për bazë përqindjen e madhe të 
popullsisë që jeton në zonat rurale  dhe potencialin e madh  të tokave bujqësore, si dhe duke  u 
mbështetur në përvojat e fermerëve tanë që janë gurë themel i së kaluarës dhe gjithsesi i së 
ardhmes, përkrahja përmes subvencionimit të këtij sektori nga ana e Qeverisë është duke  
vazhduar. Sipas të dhënave të Regjistrimit të Bujqësisë në Kosovë në sektorin e bujqësisë 
punojnë 362,700 persona që llogaritur në njësi vjetore të punës janë 86,620 NjVP (1 NjVP=1800 
orë pune në vit). Në raport me gjithsej numrin e të punësuarve bujqësia merr pjesë me rreth 
25%4. Mesatarisht, puna bujqësore numëron 0.7 NjVP për Ekonomi Bujqësore; 0.2 NjVP për 
hektar të sipërfaqes së shfrytëzuar të tokës bujqësore dhe 0.31 për Njësi Blegtorale5. 

                                                      
3 Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 2016-2017, ASK 
4 Kalkulimi është bërë duke krahasuar NjVP nga RB 2014 me gjithsej numrin e të punësuarve të raportuar në APF 
5 RB 2014 
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Në vitin 2017, Qeveria e Kosovës ndau buxhetin në vlerë prej 48 mil. €, për pagesat direkte (25 
mil. €) dhe për grantet investive (23 mil. €). 

Me anë të kësaj mbështetje po synohet në të njëjtën kohë të bëhet edhe parandalimi i migrimit 
të popullatës në mungesë të vendeve të punës dhe perspektivës për një jetë më të mirë në këto 
zona, kur dihet se investimi në bujqësi dhe aktivitete tjera jo bujqësore mund të krijoj vende të 
reja pune.  

Përpjekje të mëdha janë duke u bërë gjithashtu për stimulimin  e të rinjve që të angazhohen në 
bujqësi dhe aktivitete tjera jo bujqësore siç është zhvillimi i agro-turizmit dhe aktiviteteve tjera. 
Kjo është duke u bërë përmes, përcaktimit të kriterit të moshës për pronarët e fermave, duke 
favorizuar moshën më të re në kuadër të skemës së pagesave si subvencionet dhe grantet 
investive, ofrimit të trajnimeve dhe mundësisë së qasjes në informacione të ndryshme.  

Sikurse në BE ashtu edhe në Kosovë politika e zhvillimit rural është një komponent i 
rëndësishëm i Politikës së Përbashkët Bujqësore. Forma “Leader” si një qasje inovative, edhe 
pse me pak vështirësi është duke funksionuar edhe tek ne, dhe ka për qëllim përmirësimin e 
cilësisë së jetës në zonat rurale. Është një mënyrë shumë efektive për të mbështetur zonat rurale 
të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke inkurajuar banorët e zonave rurale për hulumtimin 
e formave të reja konkurruese, për të bashkëpunuar për të prodhuar mallra dhe shërbime 
cilësore në zonën e tyre lokale. 

Megjithëse bujqësia organike në vendin tonë është në fazën fillestare kohëve të fundit rëndësi të 
madhe po i jepet kultivimit të produkteve organike si një sistem i prodhimit që ruan 
mirëqenien e tokës, ekosistemeve dhe njerëzve. Është krijuar një infrastrukturë e mirë ligjore 
dhe hapat tjerë që duhet të ndërmerren për certifikimin e prodhimit të prodhuesve potencial. 
Përkrahje në këtë aspekt ka edhe nga donatorët e jashtëm, që përmes përvojave të sjella nga 
ekspertët e vendeve  të ndryshme që të njëjtat të fillojnë të aplikohen edhe tek ne. 

 Në këtë aspekt prodhuesit Kosovarë, sidomos ata të bimëve mjekuese aromatike, synim 
kryesor për momentin e kanë tregun e jashtëm për shkak të mundësisë së kontraktimit të 
prodhimit të tyre me partnerë ndërkombëtarë dhe çmimit më të leverdishëm. Kjo bëhet 
sidomos përmes pikave të mëdha grumbulluese që gjenden në pjesë të ndryshme të vendit. Ky 
lloj i prodhimit është duke krijuar të ardhura mjaft të mira për familje dhe gjithashtu ka të 
punësuar fuqi punëtore, sidomos femra dhe të rinj.  

Në përgjithësi edhe pse vërehet rritje e eksportit të produkteve bujqësore nga viti në vit, mund 
të thuhet se është ende në shkallë shumë të ulët, duke marr për bazë potencialin e lartë që ka 
Kosova. Pjesëmarrje më e lartë e eksportit të produkteve bujqësore në eksportin e përgjithshëm 
u arrit në vitin 2017, ku paraqitet pjesëmarrja prej 16%. Në shkëmbimin tregtar të produkteve 
bujqësore, vërehet se në vazhdimësi kemi një trend të lehtë të rritjes së eksportit. Në vitin 2017 
eksporti arriti vlerën 61.3 mil. €, apo rritje në krahasim me vitin 2016 për 35.5%. 
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1.1.2 Puna dhe punësimi 

Rëndësia e të dhënave që merren nga Anketa e Fuqisë Punëtore është në krijimin e të dhënave 
për indikatorët e tregut të punës, që si objektivë kryesore ka zhvillimin e një baze me të dhëna 
administrative që ndihmon vendimmarrësit dhe hulumtuesit në formulimin e politikave për 
fuqinë punëtore, në planifikimin e programeve sociale dhe ekonomike të zhvillimit në 
shoqërinë e një vendi.  

Të dhënat për indikatorët e tregut të punës janë marrë nga anketa e fuqisë punëtore të vitit 
2017, ku ndër indikatorë kryesor përfshihen: të dhëna të detajuara mbi punësimin dhe 
papunësinë sipas moshës, gjinisë, statusit të punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve 
dhe çështjeve të tjera të ngjashme, që kanë të bëjnë me tregun e punës. 

Tabela 4: Indikatorët kryesorë të tregut të punës sipas variablave, viti dhe gjinia 

Indikatorët 
2015 2016 2017 

Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej 
Shkalla e 
pjesëmarrjes në 
fuqinë punëtore 

56.7 18.1 37.6 58.3 18.6 38.7 65.3 20.0 42.8 

Shkalla e jo 
aktivitetit 43.3 81.9 62.4 41.7 81.4 61.3 34.7 80.0 57.2 

Raporti punësim 
ndaj popullsisë 
(shkalla e 
punësimit) 

38.7 11.5 25.2 43.0 12.7 28.0 46.6 12.7 29.8 

Shkalla e 
papunësisë 31.8 36.6 32.9 26.2 31.8 27.5 28.7 36.6 30.5 

Shkalla e 
papunësisë tek të 
rinjtë (15-24 vjeç) 

54.2 67.2 57.7 47.2 65.4 52.4 48.4 63.5 52.7 

Përqindja  e të 
rinjve  NEET në 
popullsinë e të 
rinjve (15-24 vjeç) 

28.3 34.9 31.4 26.5 34.2 30.1 23.8 31.4 27.4 

Përqindja e 
punësimit të 
paqëndrueshëm 
ndaj punësimit të 
përgjithshëm 

24.0 18.8 22.8 24.1 18.8 22.9 24.4 18.3 23.1 

Burimi: ASK-Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017 

Sipas rezultateve që prezantohen në këtë publikim, rrjedh se dy të tretat e popullsisë në Kosovë 
janë popullsi në moshë pune. Në popullsinë e moshës së punës përfshihen moshat 15-64 
vjeçare. 

Në kuadër të popullsisë në moshë të punës, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore është 
42.8%.  Shkalla e punësimit në Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP), për vitin 2017 është 29.8%. 

Punësimi me i lartë paraqitet te meshkujt (46.6%), ndërsa punësimi te femrat është 12.7%. 
Femrat janë të punësuara, kryesisht në sektorët e arsimit, kujdesit shëndetësor dhe tregtisë, me 
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48.4% të tyre, ndërsa meshkujt janë kryesisht të punësuar në sektorët e ndërtimtarisë, tregtisë 
dhe prodhimit, me 45.9%. 

Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: tregtia me 14.7%; prodhimi me 
13.2%; ndërtimtaria me 12.9%; dhe arsimi me 9.5%. Ndërsa, sektorët e tjerë marrin pjesë me 
përqindje më të vogël në punësim. 

Figura 1: Indikatorët kryesorë të tregut të punës sipas variablave, gjithsej (%) 

 
Burimi: ASK-Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017 

Papunësia më e theksuar është te femrat me 36.6%, krahasuar me meshkujt, 28.7%. Shkalla më e 
theksuar e papunësisë është te grup moshat 15-24 vjeçare me 52.7%. 

Tabela 5: Shkalla e papunësisë (%), për vitet 2012-2017 

Mosha 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15-24 55 56 61 58 52 53 
25-34 35 33 40 40 34 41 
35-44 27 26 31 27 21 24 

45-54 18 19 24 21 15 18 

55-64 10 10 15 13 12 11 
15-64 31 30 35 33 28 31 

Burimi: ASK-Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017 

Papunësia më e theksuar është te femrat me 36.6%, krahasuar me meshkujt 28.7%. Shkalla më e 
theksuar e papunësisë është te grup moshat 15-24 vjeçare me 52.7%. 

Sa i përket punësimit sipas gjinisë, shkalla e punësimit ishte më e lartë për meshkuj se sa për 
femra: meshkujt në moshë pune ishin të punësuar 46.6%, të krahasuar me 12.7% të femrave po 
ashtu në moshë pune. 

Krahasuar me rezultatet e AFP-së 2016, në Kosovë kemi rritje të shkallës së punësimit me 1.8%, 
ku kjo rritje te meshkujt ishte 3.6%, përderisa te femrat është e pandryshuar. 
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Figura 2: Shkalla e punësimit sipas vitit (%) 

 
Burimi: ASK-Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2017 

Ndërsa punësimi sipas grup moshës dhe nivelit arsimor më e larta ishte në mesin e personave 
të moshës mes 35-44 vjeç (40.5%) dhe më e ultë në mesin e të rinjve (15-24 vjeç) me 11.2%. 

Shkalla e punësimit te femrat për grup moshat 25-54 vjeç sillet nga 14.9% deri në 16.9%.  

Në grup moshën 25-34 vjeç shkalla e punësimit është 14.9% ku kemi rritje 1.9%, në grup 
moshën 35-44 vjeç (16.8%) dhe po ashtu kemi rritje me 0.1% krahasuar me grup moshën 45-54 
vjeç (16.9%). Ndërsa femra të punësuara në grup moshën e re (15-24 vjeç), ishin vetëm 5.2% 
derisa në grup moshën e vjetër (55-64 vjeç) ishin 12.4%. 

Tek meshkujt, shkalla e punësimit ishte më e larta për grup moshën 35 deri 44 vjeç (66.2%), dhe 
më e ultë për të rinjtë (16.7%). 

Nëse i analizojmë të dhënat për punësimin sipas aktiviteteve mund të thuhet se tregtia, 
prodhimi, ndërtimtaria dhe arsimi kanë punësuar më shumë se gjysmën e personave të 
punësuar në vitin 2017.  Tregtia kishte të punësuar 14.7%, duke vazhduar me prodhimin 13.2%, 
ndërtimtarinë 12.9% dhe arsimi ka pasur 9.5% të personave të punësuar në Kosovë. 

Arsimi, kujdesi shëndetësor dhe tregtia ishin tre punëdhënësit kryesorë për femrat (duke 
punësuar 48.4% të femrave të punësuara). Ndërtimtaria, prodhimi, dhe tregtia janë sektorët më 
të zakonshëm të punësimit për meshkujt (duke punësuar 45.9% të meshkujve të punësuar). 

Kur bëhet fjalë për pagën mujore neto, shumica e pagave mujore neto ishin midis 400 € dhe 500 
€, në mesin e atyre që kanë dhënë përgjigje. Janë vërejtur dallime shumë të vogla gjinore, me një 
tendencë të lehtë që meshkujt të marrin paga më të larta. 

1.1.3 Përdorimi i tokës bujqësore 

Përdorimi i tokës dhe ndryshimet që ndodhin gjatë veprimeve tona, kanë implikime të 
rëndësishme ekonomike dhe mjedisore për prodhimin dhe tregtinë e produkteve bujqësore, 
ruajtjen e tokës dhe ujit, cilësinë e ajrit dhe përqendrimet e gazrave serrë. Shfrytëzimi i tokës 
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bujqësore karakterizohet për nga format e përdorimit, aktivitetet dhe inputet që njerëzit i 
ndërmarrin në përdorimin e tokës për të prodhuar, ndryshuar, për të ruajtur ose konservuar 
atë.  

Në mënyrë që të kemi një parashikim të mirëfilltë për prodhimtarinë bujqësore dhe sigurinë e 
ushqimit dhe gjendjen reale për mundësinë e prodhimit në bujqësi, nevojiten të dhënat mbi 
përdorimin e tokës bujqësore.  

Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore i referohet sipërfaqes së përgjithshme të tokës së 
punueshme-arat, livadhet dhe kullosat, kulturat shumëvjeçare dhe kopshtet e përdorura nga 
ekonomia bujqësore, pavarësisht nga lloji i zotërimit. Nuk janë të përfshira të dhënat për tokën 
pyjore, tokën bujqësore të pa përdorur dhe tokën jo bujqësore. 

Tabela 6: Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore 2015-2017,  (ha)  

Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës 
bujqësore 2015 2016 2017 Ndryshimi 

2017-2016 
Ndryshimi (%) 

2017/2016 
Pjesëmarrja(%) 

2017 
Tokë e punueshme - ara 185,386 187,223 186,954 -269 -0.14 44.9 
-Nga e cila me perime në fushë të  
hapur  (kulturë e parë) 6,859 7,864 8,033 169 2.15 - 

-Nga e cila me perime në serra 
(kulturë e parë) 398 457 467 10 2.19 - 

Kopsht 587 994 1,199 205 20.62 0.3 
Plantacione të pemëve 4,727 5,493 6,247 754 13.73 1.5 
Plantacione të vreshtave 3,068 3,112 3,199 87 2.80 0.8 
Fidanishte 178 196 159 -37 -18.88 0.0 
Livadhe dhe kullosa (përfshirë tokën e 
përbashkët) 216,481 218,808 218,314 -494 -0.23 52.5 

Gjithsej sipërfaqja e shfrytëzuar e 
tokës bujqësore 410,479 415,826 416,072 246 0.06 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB), 2017; * Grupimi i kulturave është si në AESH të ASK 
dhe mund të ketë ndryshime me Kapitullin e dytë në këtë Raport sepse ka dallime në grupim të kulturave 

Sipas të dhënave të Anketës së Ekonomive Bujqësore të vitit 2017, gjithsej sipërfaqe e 
shfrytëzuar e tokës bujqësore janë 416 mijë ha, prej të cilës pjesa më e madhe i përket livadheve 
dhe kullosave (përfshirë tokën e përbashkët) 218.3 mijë ha ose 52.5%, ndërsa tokë e 
punueshme-ara (duke përjashtuar perimet) janë 186.9 mijë ha ose 44.9%. 
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Figura 3: Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore, 2017 (ha) 

 
Burimi: Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB), 2017 

Në vitin 2017, toka e punueshme-ara (duke përjashtuar perimet) me sipërfaqe prej 178.4 mijë ha 
dhe me pjesëmarrje prej 44.9% në gjithsej sipërfaqen e shfrytëzuar e tokës bujqësore, ka pasur 
ndryshime në krahasim me vitin e 2016 për (-448 ha), apo rënie prej 0.3%. Perimet në fushë të 
hapur si kulturë e parë kanë zënë sipërfaqen prej 8 mijë ha, ku paraqitet një rritje e sipërfaqes 
prej 169 ha, që njëherazi paraqet rritje për 2.1% në vitin 2017, në krahasim me vitin paraprak.  

Përveç perimeve në fushë të hapur shtim të sipërfaqes për 10 ha ka pasur edhe kategoria me 
perime që kultivohen në serra (kulturë e parë) me një rritje prej 2.2%. Nga të gjitha kategoritë e 
shfrytëzimit të tokës ngritje të sipërfaqes më së shumti ka pasur tek kategoria e kopshteve, nga 
gjithsej 994 ha që ishin në vitin 2016, arriti në 1,199 ha në vitin 2017, që do të thotë se kjo 
kategori pati një rritje prej 205 ha më shumë se sa në vitin paraprak apo 20.6%. 

Pemët marrin pjesë me sipërfaqe prej 6.2 mijë ha, e që në krahasim me vitin 2016 ka pasur rritje 
prej 754 ha, që paraqet rritje për 13.7%.  

Vreshtat marrin pjesë në gjithsej sipërfaqen e shfrytëzuar të tokës bujqësore me rreth 1%. 
Gjithashtu edhe sipërfaqja me vreshta në vitin 2017 është zgjeruar për 87 ha, apo rritje 2.8% ma 
tepër për dallim nga viti 2016. 

Sipërfaqja e mbjellë me fidanishte ishte 159 ha në vitin 2017, që në krahasim me vitin 2016 ku 
ishin të kultivuara 196 ha pati rënie për 18.8%. 

Kategoria e tokës së shfrytëzuar si livadhe dhe kullosa (përfshirë tokën e përbashkët) ka një 
pjesëmarrje prej 52.5%. Në vitin 2017 vërehet një zvogëlim i sipërfaqes për 494 ha apo shprehur 
në përqindje 0.2% më pak sipërfaqe se sa në vitin 2016. 

 

186,954 

1,199 

6,247 

3,199 

159 

218,314 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

Tokë e punueshme - ara

Kopësht

Plantacione të pemëve

Plantacione të vreshtave2

Fidanishte

Livadhe dhe kullosa (përfshirë tokën e
përbashkët)



26 
 

Figura 4: Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore, 2017 (%) 

 
Burimi: Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB), 2016 

Në figurën e mësipërme është prezantuar ndarja e tokës bujqësore në përqindje në vitin 2017, 
sipas mënyrës së përdorimit ose shfrytëzimit. Ashtu siç u përshkrua më lartë mund të vërejmë 
se pjesëmarrje më të madhe prej 52.5%, ka pasur kategoria e livadheve dhe kullosave përfshirë 
tokën e përbashkët. Pastaj radhitet toka e punueshme arat me 44.9%, nga e cila perimet në fushë 
të hapur (kulturë e parë), 4% dhe perime në sera (kulturë e parë) 0.2%. Për nga pjesëmarrja pas 
tokës së punueshme – arave vijnë pemët me 1.5%, vreshtat me 0.8%, kopshtet 0.3%, dhe 
fidanishtet 0.03%. 

1.2 Llogaritë ekonomike dhe çmimet e inputeve në bujqësi 

Llogaritë Ekonomike për Bujqësi ofrojnë pasqyrë të detajuar sa i përket të ardhurave nga 
aktivitetet bujqësore. Ato paraqesin një gamë të gjerë të indikatorëve lidhur me aktivitetet 
ekonomike në sektorin bujqësor dhe kanë për qëllim analizimin e  procesit të prodhimit të 
industrisë bujqësore dhe të ardhurave primare të gjeneruara nga ky prodhim. Të dhënat nga 
LLEB shërbejnë si indikator për zhvillim ekonomik në sektorin e bujqësisë dhe për vlerësimin e 
politikave bujqësore.  

Në figurën më poshtë janë të paraqitura të dhënat për konsumin e ndërmjetëm, prodhimin e 
industrisë bujqësore dhe vlerën e shtuar bruto për periudhën 2010–2017. Sa i përket konsumit 
të ndërmjetëm, krahasuar me vitin paraprak, është shënuar rritje për 5% ndërsa prodhimi i 
industrisë bujqësore ka pësuar rënie të vogël për 1%.  

Vlera e shtuar bruto e cila paraqet ndryshimin në mes të vlerës së prodhimit të industrisë 
bujqësore dhe vlerës së konsumit të ndërmjetëm, në vitin 2017 ka arritur vlerën 463.7 mil. € 
vlerë e cila krahasuar me vitin 2016 ka pësuar rënie prej 4.4%. Gjatë vitin 2017, vlera e shtuar 
bruto ishte e barabartë me 63% të vlerës së prodhimit, që krahasuar me vitin 2016 ishte 65%. 
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Figura 5: Konsumi i ndërmjetëm, prodhimi i industrisë bujqësore dhe vlera e shtuar bruto, në mil. 
€ 

 
Burimi: ASK, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
* Në kapitullin Llogaritë ekonomike dhe çmimet e inputeve në bujqësi mund të ketë dallime të vogla me të dhënat e 

publikuara në vitin e kaluar për shkak se ASK në mungesë të burimeve të të dhënave për artikuj të caktuar, ka 
përdorur vlerësimet e ekspertëve. Të dhënat e reja në dispozicion për vitin 2016 janë përfshirë në publikimin e 
vitit 2017. 

Sipas figurës së mëposhtme e cila paraqet strukturën e konsumit të ndërmjetëm bujqësor si 
mesatare për vitin 2016 dhe 2017, vërejmë se kategoria e ushqimit të kafshëve e cila përfshinë 
materialin ushqyes të cilin fermeri e blen nga fermerët tjerë apo lëndën e parë dhe ushqimin për 
kafshë që fermeri e prodhon në fermë, kontribuon me 45%, që paraqet pothuajse gati gjysmën e 
konsumit të ndërmjetëm. Plehrat dhe përmirësuesit e tokës kanë pjesëmarrje me 12% në 
konsumin e ndërmjetëm, shpenzimet e energjisë 8%, farërat dhe materiali mbëltues 6%, mallrat 
dhe shërbimet tjera 9%, shërbimet bujqësore 8%, shpenzimet veterinare 5%, si dhe mirëmbajtja 
e materialeve dhe produktet për mbrojtjen e bimëve dhe pesticidet kontribuojnë 3%. 

Figura 6: Struktura e konsumit të ndërmjetëm, mesatarja për 2016-2017 

 
Burimi: ASK, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2016, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Në figurën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet në sektorin e bujqësisë si mesatare për vitin 
2016 dhe 2017. Konsumi i ndërmjetëm është kategoria kryesore me pjesëmarrje prej 70%, 
pasuar nga konsumi i kapitalit fiks me 28% përderisa kompensimi i punëtorëve, qiratë dhe 
shpenzimet tjera të patundshmërisë dhe interesi i paguar kanë pjesëmarrje shumë të vogël. 
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Figura 7: Inputet në bujqësi sipas kategorisë, 2016-2017 

 
Burimi: ASK, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2016, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Çmimet e inputeve bujqësore  

Indeksi vjetor i çmimeve të inputeve bujqësore përfshin të dhëna për indekset e çmimeve në 
Kosovë për periudhën 2015-2017. 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.  

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) si dhe Mallrat dhe shërbimet që kontribuojnë në investimet bujqësore (formimi i 
kapitalit).  

Tabela nё vijim paraqet indeksin e çmimeve vjetore të inputeve bujqësore. Nga të gjitha 
kategoritë në këtë tabelë, çmimet që kanë shënuar rritje janë lëndët djegëse (8.6%), energjia – 
lubrifikantët (7.7%) dhe lëndë të përbëra ushqimi (7.2%). Rënie të dukshme prej 11.8% vërehet 
tek kategoria e Farërave dhe materialit mbëltues, pasuar nga Plehrat dhe përmirësuesit e tokës 
me 8.3% rënie dhe Ushqimin e kafshëve me 5.3%.   

Indeksi vjetor i inputeve në vitin 2017 ka rënie për 2.8% për Input 1 krahasuar me periudhën e 
njëjtë të vitit 2016. Indeksi për Input 2 është rritur për 1.0% mes viteve 2017 dhe 2016. Indeksi i 
inputit të përgjithshëm (Input 1 + Input 2) krahasuar me vitin e 2016 ka rënie për 1.1%. 
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Tabela 7: Indeksi vjetor i çmimeve të inputeve bujqësore 2015-2017, (2015=100) 

Pёrshkrimi 2015 2016 2017 Ndryshimi 
2017/2016 në % 

MALLRAT DHE SHËRBIMET E KONSUMUARA 
AKTUALISHT NË BUJQËSI (INPUT 1) 100.0 98.1 95.4 -2.8 

FARËRAT DHE MATERIALI MBËLTUES 100.0 98.9 87.2 -11.8 

ENERGJI; LUBRIFIKANT 100.0 93.7 100.9 7.7 

Energjia elektrike 100.0 98.8 106.1 7.4 

Lëndë djegëse 100.0 92.3 100.2 8.6 

Lubrifikant 100.0 93.8 92.6 -1.3 

PLEHRAT DHE PËRMIRËSUESIT E TOKËS 100.0 97.6 89.5 -8.3 

Plehrat e thjeshtë 100.0 93.9 87.7 -6.6 

Plehrat e përbëra 100.0 99.7 90.6 -9.1 
PRODUKTET PËR MBROJTJEN E BIMËVE DHE 
PESTICIDET 100.0 104.2 103.8 -0.4 

SHPENZIMET VETERINARE 100.0 98.7 98.0 -0.7 

LËNDË PËR USHQIM KAFSHËSH 100.0 109.5 103.7 -5.3 

Lëndë të thjeshta ushqimi 100.0 111.5 103.4 -7.3 

Lëndë të përbëra ushqimi 100.0 97.9 104.9 7.2 

MIRËMBAJTJA E MATERIALEVE 100.0 100.1 99.9 -0.2 

MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE 100.0 98.2 98.8 0.6 

MALLRAT DHE SHËRBIMET TJERA 100.0 100.0 100.8 0.8 
MALLRAT DHE SHËRBIMET QË KONTRIBUOJNË NË 
INVESTIMET BUJQËSORE (INPUT 2) 100.0 102.2 103.2 1.0 

TRAKTOR 100.0 106.9 107.7 0.7 

TJERA 100.0 98.1 99.3 1.2 

INPUTI I PËRGJITHSHËM (INPUT 1 + INPUT 2) 100.0 100.0 98.9 -1.1 

Burimi: ASK (Indeksi i çmimeve të inputeve dhe çmimet në bujqësi), përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

1.3 Struktura e fermës 

Rezultatet për strukturën e fermës merren nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila 
realizon Anketën e Ekonomive Bujqësore (AEB) në baza vjetore, e cila që nga vitit 2004, 
realizohet sipas metodologjisë së Eurostatit. 

Në këtë publikim janë paraqitur të dhënat në formë përmbledhëse për shfrytëzimin e tokës 
bujqësore: Sipërfaqja (ha), pjesëmarrja në (%) dhe numri i ekonomive bujqësore,  pjesëmarrja e 
tyre në (%).  

Në vitin 2017, në Kosovë ka pasur 185,130 ha tokë të punueshme – ara6. Toka e përdorur nga 
fermat në vendin tonë në vitin në fjalë përbënte rreth 45% të gjithsej sipërfaqes së shfrytëzuar të 
tokës bujqësore duke përfshirë këtu edhe perimet në fushë të hapur (kulturë e parë) dhe perime 
në serra (kulturë e parë). 

Bazuar në madhësinë e sipërfaqes së tokës së punueshme struktura e fermave klasifikohet në 
katër kategori kryesore:  
                                                      
6 Në të gjithë tekstin, në kuadër të strukturës së fermës nuk është e përshirë sipërfaqja në 4 komuna në pjesën veriore 

andaj ka dallim nga sipërfaqja e paraqitur tek nënkapitulli – Përdorimi i tokës 
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I. Fermat që kishin madhësi shumë të vogël, deri më pak se 1 ha përbëjnë 10% të fermave 
dhe kishin sipërfaqe prej 18,560 ha. 

II. Fermat me madhësi nga 1 deri më pak se 5 ha kishin pjesëmarrjen prej 48.4%, dhe 
përfaqësojnë rreth 89,594 ha.  

III. Fermat me madhësi prej 5 deri në më pak se 20 ha, kishin një përfaqësim prej 29.5% që 
përfshijnë sipërfaqe prej 54,677 ha, dhe 

IV. Fermat me madhësi prej 20 e më shumë hektarë merrnin pjesë me 12.1% që përfshinë 
sipërfaqen prej 22,299 ha. 

Në vijim është paraqitur tabela ku janë prezantuar të dhënat për madhësinë e ekonomive 
bujqësore në vitin 2017 sipas sipërfaqes së tokës së punueshme, pjesëmarrjes në (%), dhe numrit 
të ekonomive bujqësore dhe pjesëmarrja e tyre në (%). 

Tabela 8: Madhësia e ekonomive sipas sipërfaqes së tokës së punueshme, 2017 

Madhësia e fermës Sipërfaqja 
(ha) 

Pjesëmarrja 
(%) 

Nr. 
Ekonomive 

Bujqësore 

Pjesëmarrja 
(%) 

0 dhe më pak se 0.5 5,976 3.23% 39,251 36.31% 

0.5 deri më pak se 1 12,584 6.80% 18,543 17.15% 

1 deri më pak se 2 29,898 16.15% 22,323 20.65% 

2 deri më pak se 5 59,696 32.25% 20,460 18.93% 

5 deri më pak se 10 37,458 20.23% 5,712 5.28% 

10 deri më pak se 20 17,219 9.30% 1,331 1.23% 

20 deri më pak se 30 5,332 2.88% 226 0.21% 

30 e më shumë 16,967 9.16% 263 0.24% 

Gjithsej 185,130 100% 108,108 100% 

Burimi: Anketa e Ekonomive Bujqësore, 2017 

Sipas radhitjes që është prezantuar në tabelën më lartë, rrjedh se rreth 58.4% e të gjitha fermave 
në Kosovë kishin më pak se 5 ha sipërfaqe të shfrytëzuar bujqësore dhe së bashku këto ferma 
me madhësi të vogël përbënin rreth 108,154 ha të tokës bujqësore të shfrytëzuar. Në anën tjetër, 
vetëm 20.23% e fermave me madhësi 5 deri më pak se 10 ha zotëronin sipërfaqe të tokës së 
shfrytëzuar prej 37,458 ha. Kur flasim për fermat më të mëdha duke u nisur prej 10 e më shumë 
ha, posedonin vetëm 39,518 ha tokë bujqësore me pjesëmarrje prej 21.3%. 
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Figura 8: Numri i ekonomive bujqësore sipas sipërfaqes së tokës së punueshme, 2017 

 
Burimi: Anketa e Ekonomive Bujqësore, 2017 

Sa i përket numrit të ekonomive bujqësore rreth 39,251 prej tyre, që paraqesin 36.3%, prej 
gjithsej ekonomive bujqësore, posedojnë ferma me madhësi prej 0 dhe më pak se 0.5 ha 
sipërfaqe të tokës së punueshme. Grup tjetër më i madh paraqitet me madhësi të fermës nga 0.5 
deri më pak se 1 dhe 1 deri më pak se 2 që përfshin 40,866 të ekonomive bujqësore apo 37.8% 
nga gjithsej numri i ekonomive bujqësore. Madhësia e fermave nga 2 deri më pak se 5 paraqitet 
të jetë 20,460 ekonomi apo 18.9%. 

Marrë në tërësi mund të themi se sa i përket ekonomive bujqësore në Kosovë në vitin 2017 ato 
mund të prezantohen në tri kategori kryesore të madhësisë së fermave: 

Në kategorinë e madhësisë së fermave prej më pak se 0.5 deri në më pak se 5 ha bëjnë pjesë 
afërsisht 93.03% të ekonomive bujqësore apo 100,576 sosh. 

Ndërsa sa i përket fermave me madhësi më të madhe të sipërfaqes së tokës së punueshme 
vijmë në përfundim se duke filluar nga fermat me madhësi 5 deri më pak se 10 ha kanë vetëm 
5.3%, që bëjnë pjesë 5,712 ekonomi bujqësore.  

Kurse vetëm 1.7%, që do të thotë se 1,820 ekonomi bujqësore kishin ferma me madhësi nga 10 e 
më shumë ha. 
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Tabela 9: Madhësia e fermave sipas sipërfaqes së tokës së punueshme, 2016-2017 

Madhësia e fermës 
 

Sipërfaqja(ha) Ndryshimi 2017-2016 

2016 2017 Ndryshim 
(2017-2016) 

Ndryshimi 
2017/2016 (%) 

0 dhe më pak se 0.5 5,677 5,976 298.86 5.3 

0.5 deri më pak se 1 14,603 12,584 -2,018.59 -13.8 

1 deri më pak se 2 33,384 29,898 -3,486.06 -10.4 

2 deri më pak se 5 64,877 59,696 -5,181.28 -8.0 

5 deri më pak se 10 29,498 37,458 7,959.95 27.0 

10 deri më pak se 20 16,258 17,219 960.69 5.9 

20 deri më pak se 30 5,300 5,332 32.37 0.6 

30 e më shumë 16,109 16,967 857.60 5.3 

Gjithsej 185,705 185,130 -575.45 -0.3 

Burimi: Anketa e Ekonomive Bujqësore 2016, 2017 

Figura 9: Madhësia e fermave sipas sipërfaqes së tokës së punueshme, 2016-2017 

 
Burimi: Anketa e Ekonomive Bujqësore 2016, 2017 

Nga rezultatet e AEB 2017, shohim se numri i ekonomive bujqësore në vitin 2017, ishte 
pothuajse i ngjashëm me vitin 2016,  me një rënie shumë të lehtë nga 108,803 sosh që ishte në 
vitin 2016 në 108,109 në vitin 2017, pra paraqitet rënie për 0.6%.  

Ndryshimet dhe lëvizjet që janë paraqitur në numrin e ekonomive bujqësore në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016 janë paraqitur në figurën në vijim. 

Ndryshim më të madh ka pasur kategoria ekonomive bujqësore që kanë pasur ferma me 
madhësi prej 5 deri më pak se 10 ha, ku vërehet rritje në vitin 2017 për 27%, krahasuar me vitin 
2016. 
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Njëherazi rritje të numrit të ekonomive për 17.8% në vitin 2017, për dallim nga viti 2016 është 
paraqitur edhe në kategorinë e fermave me madhësi të sipërfaqes prej më pak se 0.5 ha. 

Po ashtu, ndryshe nga viti 2016 në vitin 2017 ka pasur rritje për 6.2% në numrin e ekonomive 
bujqësore në kategorinë e fermave me madhësinë nga 10 deri më pak se 20 ha. 

Ndërsa rënie për 17% ka pasur në kategorinë e ekonomive bujqësore që posedonin ferma që 
kishin sipërfaqen nga 0.5 deri më pak se 1 ha, pastaj kategoria e fermave me madhësi prej 2 deri 
më pak se 5 ha, që kishte rënie në vitin 2017 për 11%, për dallim nga viti 2016, si dhe ekonomitë 
bujqësore që kishin ferma me madhësi prej 2 deri më pak se 5 ha që është paraqitur gjithashtu 
zvogëlim për 6% në krahasim me vitin 2016. 

Figura 10: Numri i ekonomive sipas madhësisë së sipërfaqes së tokës së punueshme 2016-2017 

 
Burimi: Anketa e Ekonomive Bujqësore 2016, 2017 

1.4 Privatizimi i tokave bujqësore 

Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10 mijë e 9057 km², me një dendësi të popullatës 
prej 164 banorë për km², ndërsa sipërfaqja e tokës bujqësore ishte 512,000 ha (me gjithsej 
130,662 ekonomi bujqësore). Të dhënat e regjistrimit të bujqësisë tregojnë se në vitin 2014, 
gjithsej sipërfaqja e tokës së shfrytëzuar bujqësore ishte 413,635 ha (me 129,884 ekonomi 
bujqësore). 

Llogaritet8 se 53% e tokës në Kosovë është bujqësore. Nga sipërfaqja e tokës së shfrytëzuar 
bujqësore është vlerësuar se 88% ishte tokë e privatizuar, ndërsa 12% tokë shoqërore, që ishte 
në kuadër të ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore. 

                                                      
 
8 Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2018 
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Për menaxhimin e pronave shoqërore Agjencia Kosovare e Privatizimit si pasardhëse e ish 
AKM-së u themelua nga Kuvendi i Republikës së  Kosovës me mandat të qartë të transformimit 
të pronës shoqërore të regjistruara në emër të ish ndërmarrjeve shoqërore. 

Qëllimi i procesit të privatizimit në Kosovë përveç që ishte kalimi në një sistem tregu –
gjithashtu kishte për qëllim që përmes privatizimit të ndryshohet objektivi i funksionit të 
ndërmarrjes, në mënyrë që në kushte bashkëkohore të siguron nivel më të lartë të efikasitetit të 
ndërmarrjeve. 

Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka filluar që nga viti 2003, që mund të thuhet 
se kryesisht është shoqëruar me probleme dhe ndërprerje të shumta.  Ky proces tani më veç ka 
hyrë në fazën finale. Vështirësitë e shumta shpesh kanë ndikuar në ngadalësimin dhe në 
ndërprerjen e përkohshme në faza të caktuara të këtij procesi, me ç ’rast edhe ndikimet pozitive 
të pritura të privatizimit janë reduktuar në masë të konsiderueshme. 

Procesi i privatizimit kryhet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e cila është themeluar si një 
organ i pavarur publik që ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, 
në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës Nr. 04/L-034, mbi AKP-në. Privatizimi i NSH vazhdon të 
kryhet përmes dy metodave: Spin-off-it ose Likuidimit Vullnetar. Agjencia Kosovare e 
Privatizimit, gjatë procesit të përgatitjes së ndërmarrjeve për privatizim të tokave bujqësore, 
përveç kërkesave ligjore të AKP-së kishte për qëllim edhe ruajtjen e tërësisë së tokave 
bujqësore, sidomos duke pasur parasysh edhe iniciativat dhe kërkesat e Ministrisë së Bujqësisë 
për konsolidimin e tokave bujqësore apo mos fragmentimin e mëtutjeshëm të tyre. 

Deri më tani ka pasur privatizime të vazhdueshme, përmes metodës së spin-off-it dhe asaj të 
likuidimit, ku janë shpallur për privatizim tokat bujqësore të mbetura së bashku me asetet 
themelore dhe janë ftuar investitorët përmes formës së tenderimit dhe me konkurrencë të 
hapur. 

Privatizimi i tokave bujqësore në Kosovë ka ofruar kushte për investitorët e rinj që të blejnë 
toka bujqësore të konsoliduara në sipërfaqe të mëdha, me qasje në rrugë dhe tituj pronësorë të 
definuar.  Sipërfaqet e konsoliduara të këtyre tokave ju kanë mundësuar investitorëve të rinj 
vazhdimin e aktiviteteve komerciale bujqësore. Ka shumë ndërmarrje të reja të privatizuara nga 
grupi i ish ndërmarrjeve bujqësore dhe përpunuese të ushqimit që kanë treguar një progres dhe 
kanë bërë emër me prodhimet e tyre jo vetëm në tregun e Republikës së Kosovës por edhe 
jashtë saj.  

Meqenëse procesi i privatizimit është duke shkuar kah fundi vlerësohet se kanë mbetur për tu 
privatizuar më pak se 15,000 ha toka bujqësore të cilat vazhdojnë të ofertohen në valët e shitjes 
së Aseteve në Likuidim nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. 

Këto toka janë në sipërfaqe të ndryshme për nga madhësia, duke filluar nga ato me madhësi më 
të vogël, nga disa ari deri në 5 ha, të cilat ofrojnë mundësi të mirë për krijimin e kushteve më të 
volitshme për aktivitete komerciale në agrokulturë. 

http://www.pak-ks.org/repository/docs/Ligji_i_AKP-se.pdf
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Tabela 10: Përmbledhja e shitjeve të tokave bujqësore në Kosovë 

Regjioni Sipërfaqja 
në Ari 

Sipërfaqja 
në Hektar 

Sipërfaqet 
e shitura 

sipas 
regjioneve 

(%) 

Çmimi 
mesatar i 

shitjes për 
Ari 

Çmimi 
mesatar i 

shitjes për 
Hektar 

Vlera totale 
e shitjeve 

Shitjet 
sipas 

regjionit 
(%) 

Prishtina 249,775 2,498 9% 148 14,813 36,999,053 35% 
Peja 1,110,813 11,109 38% 22 2,163 24,030,476 23% 
Prizreni 622,971 6,230 21% 32 3,195 19,906,369 19% 
Gjilani 311,122 3,111 11% 48 4,837 15,050,056 14% 
Mitrovica 617,587 6,175 21% 14 1,418 8,758,077 8% 
Gjithsej 2,912,267 29,123 100% € 36 € 3,597 € 104,744,031 100% 

Burimi: Agjencia Kosovare e Privatizimit  

Në tabelën e mësipërme është prezantuar sipërfaqja e tokës bujqësore e privatizuar nga viti 
2004-2017. Deri më tani janë privatizuar  29,123 ha, me çmime mesatare të shitjes së një ari prej  
36 €, ndërsa çmimi mesatar i shitjes për ha ishte 3,597 €.  Më së shumti është privatizuar tokë 
bujqësore në regjionin e Pejës (11,109 ha), pastaj në regjionin e Prizrenit (6,230 ha) të Mitrovicës 
(6,175 ha), Gjilanit 3,111 ha, dhe më së paku në atë të Prishtinës 2,498 ha.  

Figura 11: Raporti përmbledhës i shitjeve të tokave bujqësore ha 

 
Burimi: Departamenti i Koordinimit Rajonal  

Shitjet totale për tërë sipërfaqet e privatizuara bujqësore arrijnë vlerën 104,744,031 €. Çmimi 
mesatar i shitjes në vitin 2017, për një hektar të tokës bujqësore ishte 3,597 €, ndërsa ai më i lartë 
i shitjes për hektar ishte në regjionin e Prishtinës (14,813 €), duke pasuar nga regjioni i Gjilanit 
(4,837 €), ai i Prizrenit (3,195 €) regjioni Pejës (2,163 €) dhe i Mitrovicës (1,418 €). 
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Figura 12: Çmimi mesatar i shitjes sipas regjioneve, €/ha  

 
Burimi: Departamenti i Koordinimit Rajonal  

Tabela 11: Raporti përmbledhës i shitjeve të tokave bujqësore në regjione të Kosovës 

Vitet 
Nr i 

shitjev
e 

Sipërfaqj
a në Ari 

Sipërfaqj
a në 

Hektar 
Shitjet/€ Çmimi/ar

i 
Çmimi/hekta

r 

Përqindja       
hektarëve/tota

l 
2005 4 143,638 1,436 2,330,300 16.2 1,622 4.9% 

2006 20 537,170 5,372 10,976,727 20.4 2,043 18.4% 

2007 28 544,032 5,440 9,058,458 16.7 1,665 18.7% 

2008 12 219,813 2,198 7,054,321 32.1 3,209 7.5% 

2009 45 678,960 6,790 27,310,237 40.2 4,022 23.3% 

2010 24 231,804 2,318 6,565,458 28.3 2,832 8.0% 

2011 37 163,975 1,640 19,321,796 117.8 11,783 5.6% 

2012 43 153,885 1,539 6,109,522 39.7 3,970 5.3% 

2013 53 79,436 794 5,518,674 69.5 6,947 2.7% 

2014 49 139,613 1,396 5,502,417 39.4 3,941 4.8% 

2017 51 19,944 200 4,996,121 250.5 25,043 0.7% 

Gjithsej 366 2,912,270 29,123 104,744,031    

Burimi: Departamenti i Koordinimit Rajonal  

Në vitin 2006 janë privatizuar 5,372 ha, në vitin 2007, po ashtu 5,440 ha dhe në vitin 2009, u 
privatizuan 6,790 ha, që njëherit ishte edhe sipërfaqja më e madhe e privatizuar brenda një viti. 
Përveç viteve të përmendura më lartë, edhe vitet tjera janë karakterizuar me më pak privatizim 
të sipërfaqeve të tokave bujqësore,  por viti 2017, konsiderohet si vit që ka pasur tokë bujqësore 
më pak të privatizuar gjatë vitit apo gjithsej vetëm 200 ha. 

Sa i përket çmimeve të tokave bujqësore ka pasur ndryshime të shumta, ku një ndër faktorët 
kryesor ka qenë boniteti i tokës bujqësore. Çmim më të lartë të tokës bujqësore për një hektar 
kishte në komunën e Prishtinës, ku ky çmim arriti deri në 59,178 €/ha, pastaj në komunën e 
Graqanicës një hektar tokë ishte afro 33,253 € dhe në komunën e Kllokotit çmimi i një hektari 
tokë sillej deri në 25,361 €/ha. Ndërsa në komuna tjera të paraqitura në këtë figurë, çmimi për 
një hektar tokë bujqësore ishte shumë më i ulët.  
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Figura 13: Çmimi i tokës bujqësore sipas komunave, €/ha, (komunat me çmimin më të lartë) 

 
Burimi: Departamenti i Koordinimit Rajonal  

Në komunat tjera ky çmim ishte dukshëm më i ulët: në komunën e Deçanit, Gjakovës, Istogut, 
Rahovecit dhe Vitisë,  çmimi mesatar në këto komuna për një hektar tokë ishte rreth 2,509 €/ha. 
Ndërkaq çmimi mesatar në komunat: Kamenicë, Klinë, Malishevë, Pejë, dhe Vushtrri ishte 
1,562 €/ha. Si çmim më i ulët nga të gjitha komunat konsiderohet që ishte në komunën e 
Skenderajt, 655 €/ha dhe në Mitrovicën e Jugut 389 €/ha. 

 

Figura 14: Çmimi i tokës bujqësore sipas komunave, €/ha, (komunat me çmimin më të ulët) 

 
Burimi: Departamenti i Koordinimit Rajonal  

1.5 Bizneset bujqësore-Agroindustria 

Bujqësia dhe industria tradicionalisht janë konsideruar si dy sektorë të ndarë, si nga 
karakteristikat e tyre ashtu edhe nga roli i tyre në rritjen ekonomike. Një ndër sektorët që mund 
të ndihmojë në nxitjen e zhvillimit socio-ekonomik në vitet e ardhshme vlerësohet të jetë 
bujqësia dhe industritë e lidhura me agro-përpunimin. 
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Si edhe në vendet tjera edhe në Kosovë zhvillimit të agro-industrisë i është dhënë vëmendje e 
veçantë përmes Politikave Programore të zhvillimit, duke e konsideruar si një sektor të 
industrisë që gjeneron vende pune, ku një numër i madh njerëzish varen drejtpërdrejtë ose në 
mënyrë indirekte për mirëqenien e tyre. Kjo vlen sidomos për vendin tonë ku në degët tjera të 
industrisë duhet bëhen shumë investime për revitalizimin e tyre.  

Duke investuar në zhvillimin e agro-industrisë nuk rriten vetëm të ardhurat e fermerëve, por 
gjithashtu krijohen mundësi të reja punësimi në zonat rurale.  

Për këtë arsye janë bërë avansime të shumta në teknologjinë e industrisë agro-ushqimore, 
meqenëse teknologjitë e vjetra nuk kanë mundur të përdoren për shkak të shkatërrimit të tyre 
gjatë luftës por edhe për arsye të vjetrimit të tyre. Bazuar në të dhënat e ASK-së shohim se, 
duke filluar nga viti 2012 deri në vitin 2014 mesatarja e pjesëmarrjes së aktiviteteve bujqësore të 
regjistruara në regjistrin e biznesit ndaj aktiviteteve tjera ishte 7.6%. Filluar nga viti 2015, kemi 
një rritje prej 9.6%, pasuar me rritje të pjesëmarrjes në 10.4% në vitin 2016. Ndërsa në vitin 2017 
kjo pjesëmarrje ishte 8.9%. 

Tabela 12: Numri i ndërmarrjeve të regjistruara sipas aktiviteteve ekonomike 

Vitet 
Ndërmarrjet e 

regjistruara në bujqësi, 
pylltari dhe peshkatari 

Ndërmarrjet e regjistruara 
sipas seksioneve 

të aktiviteteve tjera 
ekonomike 

Pjesëmarrja 
(%) 

2012 741 9,576 7.7 

2013 753 9,420 7.9 

2014 674 9,404 7.1 

2015 945 9,833 9.6 

2016 1,090 10,424 10.4 

2017 822 9,223 8.9 

Mesatarja  838 9,647 8.7 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Sa i përket rritjes së numrit të aktiviteteve në bujqësi rritje më e hovshme ishte në vitin 2015, me 
945 aktivitete bujqësore apo 40.2% me shumë se sa në vitin 2014, duke vazhduar me rritje në 
vitin 2016 në 1,090 aktivitete, apo 15.3% më tepër se sa në vitin 2015. Ndërsa në vitin 2017 kishte 
268 biznese më pak në krahasim me vitin 2016 apo rënie prej 24.6%.  
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Figura 15: Numri i ndërmarrjeve të regjistruara sipas aktiviteteve ekonomike 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në vitin 2017, ishin të regjistruara 822 ndërmarrje në seksionin e aktiviteteve ekonomike të 
bujqësisë, pylltarisë dhe peshkatarisë, ndërsa gjithsej ndërmarrje të regjistruara sipas 
seksioneve dhe aktiviteteve ishin 9,223. Aktivitetet e regjistruara nga bujqësia marrin pjesë 8.9% 
nga totali i përgjithshëm i aktiviteteve tjera ekonomike të regjistruara gjatë këtij viti, ndërsa 
91.1% ishin aktivitetet tjera ekonomike. 

Figura 16: Pjesëmarrja  e ndërmarrjeve të regjistruara në aktivitetet Bujqësi, Pylltari dhe Peshkatari 
(%), ndaj aktiviteteve tjera ekonomike, në vitin 2017 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Në tabelën në vijim janë të prezantuara të dhënat lidhur me qarkullimin monetar në 
ndërmarrjet e regjistruara të agrobizneseve për vitet 2011-2017: qarkullimi monetar vjetor, 
numri i të punësuarve si dhe numri i bizneseve aktive. 

Tabela 13: Ndërmarrjet e regjistruara të agro-bizneseve, 2011-2017 

Viti Qarkullimi 
(000,€) 

Numri i të 
Punësuarve 

Numri 
bizneseve 

aktive 
2011 275,851 6,046 1,742 
2012 285,389 6,778 1,819 
2013 290,518 7,130 1,896 
2014 312,188 8,004 2,055 
2015 323,370 8,790 2,130 
2016 360,536 10,024 2,314 
2017 432,301 10,449 2,398 
Mesatarja 325,736 8,174 2,051 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Bazuar në të dhënat që merren nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, agrobizneset kanë 
shënuar rritje nga viti në vit. Nga viti 2011-2016, mesatarisht për këto vite qarkullimi i 
përgjithshëm ka qenë 307 mil. €, duke vazhduar me rritje prej 19.9% në vitin 2017, krahasuar 
me mesataren e gjashtë viteve (2011-2016). 

Figura 17: Qarkullimi monetar i ndërmarrjeve të regjistruara në aktivitetet Bujqësi, Pylltari dhe 
Peshkatari, 2011-2017 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Gjithashtu edhe numri i të punësuarve është rritur duke filluar nga viti 2011, kur ky numër 
ishte rreth 6,046. Mesatarja e të punësuarve në biznese bujqësore nga viti 2011, me atë të vitit 
2017, ishte 8,174. Në vitin 2017 kishte rritje për 4.2% ndryshe nga viti 2016. 
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Figura 18: Numri i të punësuarve në agro biznese për vitet 2011-2017 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Sa i përket bizneseve aktive po ashtu ka pasur një shtim gradual të atyre që merren me 
aktivitete bujqësore ose si lëndë të parë kanë produktet bujqësore dhe ato pyjore. Numri 
mesatar i këtyre bizneseve aktive për vitet 2011-2017 ishte 2,051. 

Figura 19: Numri i bizneseve aktive për vitet, 2011-2017 

 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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€. Nga degët tjera të agro-industrisë që janë të prezantuara në tabelë, prodhimi i pijeve ka pasur 
qarkullim prej 95.7 mil. €, pasuar nga prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbimet e 
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lidhura me to, që kishin qarkullim prej 48 mil. €. Me vlerë të përafërt të qarkullimit ishte edhe 
industria e drurit dhe produkteve të drurit me qarkullim vjetor prej 35.1 mil. €. Qarkullim më i 
vogël u karakterizua tek prodhimi i letrës dhe produkteve të letrës me 20.5 mil. €; Pylltaria dhe 
prerja e drunjve me 4.4 mil. €. Qarkullim shumë më i vogël vlen të ceket tek këto aktivitete: 
Peshkimi dhe akuakultura 576 mijë €; Prodhimi i produkteve të duhanit nuk ka pasur fare 
qarkullim gjatë vitit 2017; si dhe prodhimi i lëkurës dhe produkteve të saj 22 mijë €. 

Tabela 14: Pjesëmarrja  e ndërmarrjeve të regjistruara në aktivitetet Bujqësi, Pylltari dhe Peshkatari, 
2017 

Aktivitetet Qarkullimi 
(000,€) 

Numri i te 
Punësuarve 

Numri i 
bizneseve 

aktive 
Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbimet e lidhura me to 48,328 1,427 575 
Pylltaria dhe prerja e drunjve 4,482 74 37 
Peshkimi dhe Akuakultura 576 19 3 
Përpunimi i produkteve ushqimore 227,435 5,703 1,208 
Prodhimi i pijeve 95,785 1,675 73 
Prodhimi i produkteve të duhanit - - - 
Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkurës 22 1 2 
Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit  dhe të tapës përveç mobilieve 35,140 1,172 430 
Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës 20,533 378 70 

Gjithsej 432,301 10,449 2,398 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Qarkullimi më i madh ka qenë në sektorin e Përpunimit të produkteve ushqimore në vlerë prej 
227.4 mil. €, Prodhimi i pijeve  95.7 mil €, Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të 
tapës, përveç mobilieve, prodhimi i artikujve nga kashta dhe materialeve të gërshetuara-
thurëse arriti në 35.1 mil €, Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës 20.5 mil €, Pylltaria dhe 
prerja e drunjve arriti qarkullimin në vlerë prej 4.4 mil €. Qarkullim shumë të vogël kishin 
Peshkimi dhe Akuakultura në vlerë prej 576 mijë € dhe Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej 
lëkurës në vlerë prej 22 mijë €.   
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Figura 20: Qarkullimi (000,€), sipas aktiviteteve bujqësore 2017 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Numër më të madh të të punësuarve kishte në sektorin Përpunimi i produkteve ushqimore ku 
ishin të angazhuar 5,703 punëtor, pastaj radhitet sektori i Prodhimit të pijeve me 1,675 të 
punësuar, Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbimet e lidhura me to kishte të 
punësuar 1,427 punonjës, Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës me 378 të punësuar dhe 
Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkurës është regjistruar me vetëm një të punësuar. 

Figura 21: Numri i të punësuarve sipas aktiviteteve bujqësore 2017 

 
Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Kur i referohemi të dhënave për numrin e bizneseve aktive vërejmë se numër më i madh i 
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sosh apo 50% e bizneseve që merren me aktivitete bujqësore; Prodhimi bimor dhe shtazor  ka 
numëruar 575 biznese dhe prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit 430 biznese si dhe 
aktivitete tjera që ishin me numër më të vogël të bizneseve të prezantuara në figurën në vijim. 

Figura 22: Numri i bizneseve aktive në vitin 2017 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Qarkullimi në bazë të regjioneve 

Qarkullimi i përgjithshëm vjetor në vitin 2016, nga ndërmarrjet e regjistruara në aktivitetet  
Bujqësi, Pylltari dhe Peshkatari, të përshkruara më lartë sipas kategorive, ishte në vlerë prej 
432.3 mil. €, numri i të punësuarve arriti në 10,449 punëtor, ndërsa numri i bizneseve aktive 
ishte 2,398. 

Në tabelën dhe figurat në vijim është paraqitur qarkullimi i bizneseve dhe pjesëmarrja e 
ndërmarrjeve të regjistruara në aktivitetet Bujqësi, Pylltari dhe Peshkatari në vitin 2017, numri i 
të punësuarve dhe numri bizneseve aktive sipas regjioneve të Kosovës. 

Tabela 15: Pjesëmarrja  e ndërmarrjeve të regjistruara në aktivitetet Bujqësi, Pylltari dhe Peshkatari, 
2017 sipas regjioneve 

Regjioni Qarkullimi Pjesëmarrja 
(%) 

Numri i të 
Punësuarve 

Pjesëmarrja 
(%) 

Numri i 
bizneseve aktive 

Pjesëmarrja 
(%) 

Ferizaji 25,252 6 959 9 253 11 
Gjakova 53,401 12 1,156 11 294 12 
Gjilani 39,088 9 1,128 11 285 12 
Mitrovica 35,948 8 941 9 232 10 
Peja 57,370 13 1,302 12 286 12 
Prishtina 139,390 32 2,929 28 565 24 
Prizreni 81,851 19 2,034 19.47 483 20 
Gjithsej 432,301 100 10,449 100 2,398 100 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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Pjesëmarrje më të madhe të qarkullimit vjetor ka pasur regjioni i Prishtinës me përqindje prej 
32%, përcjellur nga regjioni i Prizrenit me 19%, pastaj me vlerë më të vogël radhiten 5 regjionet 
tjera: Regjioni i Pejës 13%, i Gjakovës me 12%, regjioni i Gjilanit me 9%, i Mitrovicës 8%, dhe 
Ferizajit me vetëm 6%. 

Figura 23: Pjesëmarrja e qarkullimit të bizneseve sipas regjioneve, 2017(%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në ndërmarrjet e regjistruara në aktivitetet Bujqësi, 
Pylltari dhe Peshkatari, ishte në përqindje më të madhe në regjionin e Prishtinës me pjesëmarrje 
rreth 28%, përcjellur nga regjioni i Prizrenit 20%, regjioni i Gjilanit dhe i Gjakovës 11%, regjioni 
i Pejës 12%, dhe me më pak pjesëmarrje në numrin e të punësuarve në këtë sektor paraqitet  
regjioni i  Ferizajit dhe Mitrovicës me nga 9%. 

Figura 24: Numri i të punësuarve në bazë të regjioneve,  2017 (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Me numrin e aktiviteteve të regjistruara brenda vitit, prin regjioni i Prishtinës me pjesëmarrje 
prej 24%, pastaj radhitet regjioni i Prizrenit me 20%, dhe tri regjionet tjera: Gjilani, Gjakova dhe 
Peja, ndajnë të njëjtën përqindje prej 12%. Pjesëmarrje më të ulët në numrin e përgjithshëm të 
aktiviteteve ekonomike bujqësore të regjistruara ka pasur regjioni i Mitrovicës dhe i Ferizajit që 
marrin pjesë me 10% në totalin e përgjithshëm. 
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Figura 25: Numri i bizneseve aktive të regjistruara në regjione, 2017 (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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2 Prodhimi bujqësor dhe përdorimi i tij 

2.1 BPV në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë  

Llogaritë Ekonomike për Bujqësi (LLEB) janë llogari satelite të Sistemit Evropian të Llogarive 
Ekonomike të Integruara (ESA). Ato janë publikuar nga Zyra Statistikore e Komuniteteve 
Evropiane (Eurostat) që nga viti 1964. Konceptet themelore dhe rregullat e llogaritjes janë 
identike me ato të përcaktuara në ESA, karakteristikat dhe kërkesat e veçanta në bujqësi janë 
marrë gjithashtu në konsideratë në LLEB. 

Llogaritë Ekonomike për Bujqësi janë të bazuara në Rregulloren (KE) Nr. 138/2004 të 
Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 5 dhjetor 2003, mbi Llogaritë Ekonomike për 
Bujqësi në Komunitet. 

Të dhënat e LLEB mund të përdoren për të llogaritur treguesit e të ardhurave për sektorin e 
bujqësisë. LLEB paraqesin të dhënat në vlerë monetare: vlera më çmime të prodhimit, vlera me 
çmime aktuale dhe vlera me çmime konstante. LLEB me çmime aktuale përfshijnë vlerën me 
çmime të prodhimit së bashku me subvencionet duke i’a zbritur taksat. 

Burimet kryesore të të dhënave për përpilimin e Llogarive Ekonomike për Bujqësi janë dy 
anketat e kryera në ASK: Anketa e Ekonomive Bujqësore (AEB) dhe Statistikat e Çmimeve në 
Bujqësi (SÇB). Burime të tjera të të dhënave janë: Regjistrimi i Bujqësisë, AUV dhe të dhënat 
administrative nga MBPZHR. Në mungesë të burimeve të të dhënave për artikuj të caktuar, 
janë përdorur vlerësimet e ekspertëve. 

Bazuar në këto të dhëna statistikore vërehet se Prodhimet bimore kanë rënë për 2.4% në vitin 
2017, krahasuar me vitin 2016. Rënia në vlerën e prodhimeve bimore mund të shpjegohet me 
rënien e prodhimit të drithërave dhe pemëve. 

Në kuadër të prodhimtarisë bimore rritje ka pasur vlera e prodhimtarisë së patates 20.3% dhe e 
bimëve foragjere 22.9%. Me rritje në vitin 2017 për dallim nga viti 2016, u karakterizuan edhe 
këto aktivitete bujqësore: Blegtoria 2.4%, Shërbimet bujqësore 0.9%, Konsumi i ndërmjetëm 
gjithsej 5.3%, Konsumi i kapitalit fiks 2.73%, Kompensimi i punëtorëve 26.1%, si dhe Qiratë dhe 
shpenzimet tjera për shfrytëzimin e patundshmërive 10.8%. 

Për dallim nga Prodhimet bimore Prodhimet blegtorale janë rritur për 0.1% në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016. Rritja mund të shpjegohet me rritjen e vlerës së produkteve blegtorale. 
Prandaj, prodhimet bimore dhe blegtorale gjithsej kanë rënë me 1.3% në vitin 2017, krahasuar 
me vitin 2016. 
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Figura 26: Vlerat e disa kategorive me çmime aktuale (mil. €) që kishin rritje në vitin 2017 

 
Burimi: Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2017 

Përkundër që disa nga aktivitet bujqësore kanë pasur rritje vitin 2017, në anën tjetër shumica e 
aktiviteteve të prezantuara në tabelë kanë pasur rënie të vlerës së produkteve. Në vazhdim 
gjeni disa nga aktivitetet bujqësore që kanë pasur rënie  të vlerës së prodhimit gjatë vitit 2017 
krahasuar me vitin 2016:  

Drithërat-përfshirë farërat 19.6%, Bimët industriale 66.6%, Perimet dhe prodhimet e kopshtit 
1.5%, Pemët 21.3%, Prodhimet bimore gjithsej 2.3%, Produktet blegtorale 5.1% dhe kategoria 
Prodhimet blegtorale gjithsej kishin rënie për 1.3%. 

Figura 27: Vlerat e disa kategorive me çmime aktuale (mil. €) që kishin rënie në vitin 2017 

 
Burimi: Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2017 

Prodhimet bimore në vitin 2016 kishin vlerën 412.3 mil. €, ndërsa në vitin 2017, ky prodhim 
kishte vlerë 402.5 mil. €, kështu që, kemi një rënie në vitin 2017 prej 2.3%. Ndërsa vlera e 
prodhimtarisë blegtorale është rritur për 0.1% në vitin 2017 që ishte 298.4 mil. €, krahasuar me 
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vitin 2016 që arriti vlerën 298 mil. €. Rritja mund të shpjegohet me rritjen e vlerës së produkteve 
blegtorale. Prandaj, prodhimet bimore dhe blegtorale gjithsej kanë rënë me 1.3% në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016. 

Pjesëmarrja e kulturave bujqësore në gjithsej prodhimin bimor për vitin 2016-2017 ishte si në 
vijim: drithërat, bimët industriale, bimët foragjere, perimet dhe prodhimet e kopshtit, patatet 
dhe pemët. Perimet dhe prodhimet e kopshtit janë kategoria më e rëndësishme dhe përbëjnë 
rreth 29.8% të gjithsej prodhimit bimor, pasuar nga bimët foragjere me 24%. Drithërat përbëjnë 
23%, pemët rreth 14% dhe patatet 8.2%. 

Kurse në gjithsej prodhimin blegtoral për vitin 2016-2017 ishin të përfshirë këto produkte 
blegtorale: qumështi, vezët, mjalti dhe leshi i papërpunuar. Qumështi është produkti më i 
rëndësishëm blegtoral, i cili në vitin 2017 kontribuoj me 109.8 nga gjithsej 141 mil. € në 
produktet blegtorale, duke shënuar rritje prej 1.1% në vitin 2017, krahasuar me vitin 2016. 

Në kategorinë e kafshëve përfshihet kryesisht shitja e mishit nga gjedhet, derrat, delet, dhitë, 
shpezët dhe kafshët e tjera. 

Nëse shprehen në përqindje pjesëmarrja në prodhimet bimore prijnë Perimet dhe prodhimet e 
kopshtit 29.8%, pasuar nga Bimët foragjere 24%, drithërat 23%, Pemët 14%, Patatet 8.2%, dhe 
Prodhime të tjera 1.1%. 

Në sektorin blegtoral shpërndarja sipas llojit të kafshëve në prodhimin blegtoral në vitin 2016-
2017 paraqitet me këtë pjesëmarrje ku përfshihet kryesisht shitja e mishit nga: Gjedhe 58.1%, 
Shpezë 13.2%, Dele dhe dhi 12.5%, Derra 9.3%, Kafshë të tjera 7%. 

Kurse sa i përket shpërndarjes të produkteve blegtorale në prodhimin blegtoral gjithsej, për 
vitet 2016-2017 që zënë pjesëmarrjen prej 47% përfshihen: qumështi, vezët, mjalti dhe leshi i 
papërpunuar. 

Sipas të dhënave të llogarive ekonomike bujqësore të kalkuluara sipas kodeve që janë 
prezantuar në tabelën në vijim mund të themi se  mesatarja e prodhimit bimor për vitet 2016-
2017 ishte 407.4 mil. €, prodhimit blegtoral 298.2 mil. € dhe shërbimet bujqësore 22.2 mil. €. 
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Tabela 16: Llogaritë ekonomike për bujqësi me çmime aktuale, në mil. € 

Kodi Llogaritë Ekonomike 
Bujqësore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ndryshimi 

{2017-2016) 
Ndryshimi 

(%) 
1 Drithërat (përfshirë farërat) 107.1 102.1 92.1 89.5 103.7 83.3 -20.4 -19.67 
2 Bimët industriale 0.14 0.12 0.26 0.17 0.3 0.1 -0.2 -66.67 
3 Bimët foragjere 67.8 95.2 67.3 71.7 87.5 107.6 20.1 22.97 

4 Perimet dhe prodhimet e 
kopshtit 104.1 154.4 82.9 107 122.2 120.3 -1.9 -1.55 

5 Patatet 12 19.6 23 23 30.5 36.7 6.2 20.33 
6 Pemët 32.9 51.9 54.6 55.2 63.7 50.1 -13.6 -21.35 

9 Prodhimet e tjera bimore 
(farërat) 3.5 4.2 4.5 4.1 4.3 4.3 0 0.00 

10 Prodhimet bimore gjithsej 327.6 427.6 324.7 350.7 412.3 402.5 -9.8 -2.38 
11 Blegtoria 92.3 117.3 85.9 120.3 153.7 157.4 3.7 2.41 
12 Produktet blegtorale 174.2 181.1 173 158.6 148.7 141.0 -7.7 -5.18 

13 Prodhimet blegtorale 
gjithsej 266.6 298.4 258.9 278.9 302.4 298.4 -4 -1.32 

14 Prodhimet bimore dhe 
blegtorale gjithsej 594.1 726 583.7 629.7 714.6 700.9 -13.7 -1.92 

15 Shërbimet bujqësore 14.5 20.4 20.2 18.5 22.1 22.3 0.2 0.90 

16 Prodhimet bujqësore 
gjithsej 608.6 746.3 603.9 648.2 736.7 723.2 -13.5 -1.83 

19 Konsumi i ndërmjetëm 
gjithsej 224.5 250 233.2 239.3 256.9 270.6 13.7 5.33 

20 Vlera e shtuar bruto me 
çmime bazë 390.3 305.8 377.3 416.8 489.3 463.7 -25.6 -5.23 

21 Konsumi i kapitalit fiks 84.5 93.7 90.6 95.5 102.6 105.4 2.8 2.73 

22 Vlera e shtuar neto me 
çmime bazë 305.8 403.6 286.8 321.3 386.7 358.3 -28.4 -7.34 

23 Kompensimi i punëtorëve 4.2 4.6 4.6 2.7 2.3 2.9 0.6 26.09 

25 Subvencionet tjera në 
prodhim 0 1.02 0.6 0.6 1 0.1 -0.9 -90.00 

26 Të ardhurat faktor 305.8 404.6 287.4 322 387.6 358.4 -29.2 -7.53 

27 Teprica operative / Të 
ardhurat e përziera 301.6 400.1 282.7 319.3 385.4 355.5 -29.9 -7.76 

28 
Qiratë dhe shpenzimet tjera 
për shfrytëzimin e 
patundshmërive 

2.3 3.3 3.1 4.5 4.6 5.1 0.5 10.87 

29 Interesi i paguar 0.8 0.6 0.4 1.4 1.6 1.3 -0.3 -18.75 
31 Të ardhurat sipërmarrëse 298.4 396.2 279.2 313.2 379.1 349.1 -30 -7.91 

Burimi: ASK, Llogaritë ekonomike për bujqësi, përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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2.2 Drithërat 

Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë mbjellë 120,746 ha me drithëra, krahasuar me vitin 2016 si dhe 
me mesataren e tri viteve paraprake sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore e mbjellë me 
drithëra ka shënuar rënie prej 10%. Sipërfaqja më e madhe është e kultivuar me grurë dhe 
misër ku këto dy kultura për një kohë të gjatë zënë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore, 
gruri me 67% të sipërfaqes, misri 30%, ndërsa pjesa tjetër është e kultivuar me thekër, elb, 
tërshërë dhe kultura tjera. Në vitin 2017, krahasuar me vitin 2016, prej të gjitha kulturave elbi 
ka shënuar rritje të dukshme në sipërfaqen e kultivuar për 34%, ndërsa kulturat e tjera shënuan 
rënie në sipërfaqe. Rënien më të madhe e shënoi thekra me 23% pasuar nga misri me 13% dhe 
gruri me 10%. 

Tabela 17: Sipërfaqja, prodhimtaria dhe rendimenti i drithërave, 2012-2017 

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Sipërfaqja ha % 
Drithëra 137,215 141,912 131,949 134,886 134,571 120,746 -10 -10 
Grurë 102,918 101,846 90,728 89,942 89,122 80,519 -10 -10 
Misër 31,181 36,122 35,038 41,492 41,524 35,951 -9 -13 
Elb 568 1,363 1,487 1,141 1,196 1,605 26 34 
Thekër 253 235 588 396 415 318 -32 -23 
Tërshërë 2,294 2,346 3,940 1,790 2,156 2,320 -12 8 
Drithëra të 
tjera kokërr - - 168 125 157 33 -78 -79 

Prodhimtaria t % 
Drithëra 438,792 540,136 463,581 443,584 562,899 477,880 -2 -15 
Grurë 345,027 391,727 331,296 304,443 365,651 320,136 -4 -12 
Misër 86,304 136,633 116,209 131,486 186,592 147,200 2 -21 
Elb 1,808 4,415 4,716 3,061 3,669 4,687 23 28 
Thekër 740 571 1,521 809 991 866 -22 -13 
Tërshërë 4,913 6,790 9,840 3,415 5,428 4,862 -22 -10 
Drithëra të 
tjera kokërr    371 568 129 -73 -77 

Rendimenti t/ha % 
Grurë 3.35 3.85 3.65 3.38 4.10 3.98 7 -3 
Misër 2.77 3.78 3.32 3.17 4.49 4.09 12 -9 
Elb 3.18 3.24 3.17 2.68 3.07 2.92 -2 -5 
Thekër 2.92 2.43 2.59 2.04 2.39 2.72 16 14 
Tërshërë 2.14 2.89 2.50 1.91 2.52 2.10 -9 -17 
Drithëra të 
tjera kokërr    2.96 3.62 3.87 18 7 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14) 

Prodhimtaria totale e drithërave në vitin 2017, ishte 477,880 tonë e që krahasuar me vitin 2016 
kishte një rënie prej 15%. Prodhimtaria e grurit në vitin 2017, ka pasur rënie prej 12% krahasuar 
me vitin 2016, e kjo si rezultat i rënies së sipërfaqes por edhe rendimentit.  Përveç grurit rënie të 
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konsiderueshme në prodhimtari ka pasur edhe misri me 21% dhe me përqindje me të vogël 
pasojnë thekra dhe tërshëra. 

Sipërfaqja e përgjithshme e mbjellë me drithëra në vitin 2017 ishte 120,746 ha nga të cilat 67% 
është e mbjellë me grurë. Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte 320,136 tonë i cili mbulon 67.1% 
të nevojave vendore për konsum dhe pjesa tjetër mbulohet nga importi. Në Kosovë pjesa më e 
madhe e grurit është përdorur për konsum njerëzor si miell dhe pjesa tjetër është shitur dhe 
përdorur për ushqim të kafshëve. Vlera e prodhimtarisë së grurit ishte 51.2 mil. € që është 
17.7% më e ulët se në vitin 2016, e kjo si rezultat i uljes së sasisë së prodhimit por edhe asaj se 
çmimi ka qenë për 0.01 € më i ulët. Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ, në vitin 2017 sasia e 
grurit të importuar duke përfshirë edhe produktet e grurit ka rënë për 4.7% krahasuar me vitin 
2016. 

Në sipërfaqe prej 80,519 ha, u prodhuan 320,136 tonë grurë e që nëse përdorim koeficientin e 
konvertimit të grurit në miell (1.4) rezulton se në Kosovë me këtë prodhimtari të grurit mund të 
prodhohen 228,668 tonë miell apo për kokë banori prodhimi i miellit del të jetë 127 kg miell. 

Tabela 18: Bilanci i furnizimit për grurin, 2012-2017 

 Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sipërfaqja me drithëra ha 137,215 141,912 131,949 134,886 134,571 120,746 
Sipërfaqja me grurë ha 102,918 101,846 90,728 89,942 88,122 80,519 
Pjesëmarrja e grurit % 75.0 71.8 68.8 66.7 65.5 66.7 
Rendimenti t/ha 3.35 3.85 3.65 3.38 4.15 3.98 
Prodhimtaria t 345,027 391,727 331,296 304,443 365,651 320,136 
Importi i grurit dhe eku. të grurit t 178,313 171,387 178,782 204,015 188,497 179,593 
Furnizimi t 523,340 563,114 510,078 508,458 554,148 499,729 
Eksporti i grurit dhe eku. të grurit t 37,365 38,158 33,132 27,765 30,806 22,700 
Përdorimi vendor t 485,974 524,956 476,946 480,693 523,342 477,030 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 71.0 74.6 69.5 63.3 69.9 67.1 
Farë gruri t 30,875 30,554 27,218 26,983 26,437 24,156 
Humbjet t 10,351 11,752 9,939 9,133 10,970 9,604 
Ushqimi për kafshë t 55,515 63,029 53,306 48,985 58,833 51,510 
Përdorimi industrial t 8,864 8,756 9,044 10,417 10,737 8,895 
Procesimi t 229,689 262,006 223,688 208,086 233,830 231,652 
Konsumi njerëzor t 150,681 148,859 153,751 177,089 182,535 151,213 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.26 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 
Vlera e prodhimit mil. EUR 89.7 86.2 66.3 57.8 62.2 51.2 
Bilanci tregtar i grurit mil. EUR -72.2 -68.8 -73.8 -81.9 -68.2 -72.8 

Burimi:  ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); ASK, 
Statistikat e Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB – MBPZHR 

Misri është kultura e dytë më e kultivuar në grupin e drithërave. Në vitin 2017, 29.8% e 
sipërfaqes së përgjithshme të mbjellë me drithëra është e mbjellë me misër. Në vitin 2017 
sipërfaqja me misër ishte 13% më e ulët krahasuar me vitin 2016, ndërsa prodhimi për 21%. Me 
këtë sasi të prodhimit Kosova mund të mbulojë 72% të nevojave të brendshme, ku pjesa më e 
madhe është përdorur si ushqim i kafshëve. Për të përmbushur nevojat e përgjithshme Kosova 
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gjithashtu importon misrin dhe bilanci tregtar vazhdon të mbetet negativ në vlerë prej 11.9 mil. 
€. 

Tabela 19: Bilanci i furnizimit për misrin, 2012-2017 

 Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me drithëra ha 137,215 141,912 131,949 134,886 134,571 120,746 
Sipërfaqja me misër ha 31,181 36,122 35,038 41,492 41,524 35,951 
Pjesëmarrja e misrit % 22.7 25.5 26.6 30.8 30.9 29.8 
Rendimenti t/ha 2.77 3.78 3.32 3.17 4.49 4.09 
Prodhimtaria t 86,304 136,633 116,209 131,486 186,592 147,200 
Importi i misrit dhe eku. të misrit t 28,081 38,471 45,921 56,760 55,044 58,329 
Furnizimi t 114,385 175,104 162,130 188,246 241,636 205,529 
Eksporti i misrit dhe eku. të misrit t 54 61 312 221 275 277 
Përdorimi vendor t 114,331 175,043 161,818 188,025 241,362 205,252 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 75.5 78.1 71.8 69.9 77.3 71.7 
Farë misri t 624 722 701 830 830 719 
Humbjet t 2,589 4,099 3,486 3,945 5,598 4,416 
Ushqimi për kafshë t 66,473 105,449 89,618 101,369 144,131 113,652 
Përdorimi industrial t 2,066 2,975 3,177 3,841 3,002 3,110 
Procesimi t 7,456 11,222 10,834 12,750 16,734 13,201 
Konsumi njerëzor t 35,123 50,575 54,003 65,291 71,067 70,154 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.30 0.31 0.28 0.23 0.24 0.23 
Vlera e prodhimit mil. EUR 25.9 42.4 32.5 30.2 44.8 33.9 
Bilanci tregtar i misrit mil. EUR -8.6 -9.9 -10.4 -11.3 -10.4 -11.9 

Burimi:  ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); ASK, 
Statistikat e Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB – MBPZHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

2.3 Perimet 

Gjatë vitit 2017, sipërfaqja me perime në Kosovë llogaritet të jetë gjithsej 19,643 ha, për dallim 
nga viti 2016, ku kjo sipërfaqe ishte 17,395 ha, pra sipërfaqja me perime është rritur për 13% në 
krahasim me vitin paraprak. 

Ndër kulturat perimore të cilat dominojnë me sipërfaqe më të madhe për vitin 2017, janë patatja 
me 4,290 ha, fasulja 3,406 ha, speci 3,035 ha, kungulli 2,270 ha, vlen të ceket se sipërfaqja me 
kungull është rritur mbi 100% krahasuar me vitin paraprak dhe dallon nga të gjitha kulturat 
tjera perimore për rritje të sipërfaqes në vitin 2017. Gjithashtu ndër kulturat tjera me sipërfaqe 
të madhe janë edhe qepa 1,465 ha, shalqiri 1,201 ha, lakra 917 ha, domatja 862 ha, pasuar nga 
kultura tjera si kungull misiri, trangulli, karrota, etj.   

Tabela 20: Sipërfaqja me perime, 2012 - 2017 

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Sipërfaqja             ha        %  
Perime 14,557 16,356 15,854 14,656 17,395 19,643 23 13 
Patate 3,198 2,777 3,695 3,353 3,795 4,290 19 13 
Domate 1,271 950 558 791 866 862 17 -1 
Patëllxhan i zi 2 8 - 5 4 8 68 78 
Spec 3,153 3,686 2,553 3,090 3,363 3,035 1 -10 
Kungull 671 1,005 1,354 551 1,017 2,270 133 123 
Kungull misiri 106 96 232 229 490 684 116 40 
Kërpudha 2 - 1 - - - - - 
Trangull 255 340 193 317 259 305 19 18 
Shalqi 847 827 781 781 1,127 1,201 34 7 
Pjepër 271 455 167 193 301 388 76 29 
Lakër 568 851 556 594 807 917 41 14 
Lulelakër 13 29 - 32 83 47 -17 -43 
Spinaq 40 55 139 204 181 161 -8 -11 
Sallatë 29 75 - 59 96 92 20 -3 
Panxhar 2 5 58 19 11 - - - 
Rrepkë (rillkë) 1 2 - 2 1 - - - 
Majdanoz 9 20 - 9 13 10 -9 -21 
Presh (purri) 93 143 44 78 70 73 13 4 
Qepë 881 1,060 1,041 1,079 1,228 1,465 31 19 
Hudhër 141 193 85 114 140 138 22 -1 
Fasule 2,954 3,648 3,959 2,945 3,317 3,406 0 3 
Bizele 7 52 241 134 96 99 -37 3 
Bishtajoret 
tjera 16 30 59 19 30 54 50 81 

Karrota 27 49 76 57 99 107 38 8 
Perime tjera - - 64 - - 32 -50 - 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14); 
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Sa i përket prodhimtarisë për vitin 2017, prodhimtaria me perime vlerësohet të jetë 358,394 tonë 
për totalin e sipërfaqes prej 19,643 ha që krahasuar me vitin 2016, duket qartë se ka shënuar 
ngritje për 20%. 

Referuar të dhënave të prodhimtarisë së kulturave perimore për vitin 2017, mund të themi se 
kulturat si patatja, kungulli, kungulli i misirit, pjepri, qepa, bishtajoret kanë shënuar një ngritje 
të dukshme në krahasim me vitin 2016.  

Ndër kulturat të cilat kanë pasur nivel më të ulët prodhimtarie, duke ju referuar tabelës në 
vijim mund të shohim se rënie në raport me vitin 2016 kanë shënuar këto kultura: lulelakra, 
speci, domatja, majdanozi, fasulja, etj. 

Tabela 21: Prodhimtaria e perimeve, 2012 - 2017 

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Prodhimtaria   t      % 
Perime 163,146 235,326 221,330 246,096 335,467 358,394 34 7 
Patate 33,407 50,847 64,027 70,678 98,583 118,250 52 20 
Domate 13,693 17,291 17,386 24,333 27,215 24,698 7 -9 
Patëllxhan i zi 17 170 - 165 123 204 42 66 
Spec 50,744 72,928 57,921 55,469 68,849 62,934 4 -9 
Kungull 9,099 10,224 14,363 6,141 14,894 25,564 117 72 
Kungull misiri 2,065 1,963 4,604 4,811 13,670 16,220 111 19 
Kërpudha 19 - 7 - - - - - 
Trangull 5,239 8,975 5,428 17,365 10,428 10,204 -8 -2 
Shalqi 17,080 17,641 16,669 17,404 29,997 28,740 35 -4 
Pjepër 2,455 4,824 1,778 2,966 5,558 6,113 78 10 
Lakër 13,975 21,924 14,426 16,694 25,957 25,184 32 -3 
Lulelakër 169 1,793 - 218 1,571 911 2 -42 
Spinaq 262 408 1,199 1,892 2,031 1,546 -9 -24 
Sallatë 200 736 - 884 1,392 1,186 4 -15 
Panxhar 27 59 678 240 276 - - - 
Rrepkë (rillkë) 6 8 - 12 12 - - - 
Majdanoz 50 112   103 186 143 -1 -23 
Presh (purri) 1,293 2,206 640 1,942 1,831 1,671 14 -9 
Qepë 8,601 15,308 12,812 13,795 19,814 22,436 45 13 
Hudhër 557 1,046 431 705 1,063 971 32 -9 
Fasule 3,723 5,892 5,831 9,018 10,267 8,687 4 -15 
Bizele 34 313 1,117 392 250 348 -41 39 
Bishtajoret 
tjera 111 177 353 124 119 219 10 84 

Karrota 320 481 779 743 1,381 1,838 90 33 
Perime tjera - - 881 - - 326 -63 - 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14); 

Bazuar në totalin e sipërfaqes me perime për vitin 2017 që ishte 19,643 ha, domatja merr pjesë 
me 4%, ndërsa prodhimtaria e domates në vitin 2017 llogaritet të jetë 24,698 tonë dhe arrinë 
61% të shkallës së vetëmjaftueshmërisë për konsum. Importi i domates ishte 15,564 tonë, ndërsa 
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eksporti vetëm 80 tonë. Konsumi i përgjithshëm njerëzor ishte 38,408 tonë, ndërsa përdorimi 
vendor në total ishte 39,195 tonë. Vlera e prodhimit ishte 10.7 mil. € ndërsa bilanci tregtar ishte 
negativ me vlerë prej 5.2 mil. €. 

Tabela 22: Bilanci i furnizimit për domaten, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me perime ha 14,557 16,356 15,854 14,656 17,395 19,643 
Sipërfaqja me domate ha 1,233 950 558 791 866 862 
Pjesëmarrja % 8 6 4 5 5 4 
Rendimenti t/ha 20.3 18.2 31.2 30.8 31.4 28.7 
Prodhimi t 25,006 17,291 17,386 24,333 27,215 24,698 
Importi i domates t 12,636 13,756 16,814 15,110 16,687 15,564 
Furnizimi t 37,643 31,047 34,199 39,444 43,902 40,262 
Eksporti i domates t 115 32 64 63 414 80 
Përdorimi vendor t 37,527 31,016 34,135 39,381 43,488 40,183 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 67 56 51 62 63 61 
Humbjet t 1,000 692 695 973 1,089 988 
Procesimi t 240 166 167 234 261 237 
Vetë konsumi final t 4,561 3,154 3,171 4,438 4,964 4,505 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 36,527 30,324 33,440 38,408 42,399 39,195 
Përdorimi vendor total t 37,527 31,016 34,135 39,381 43,488 40,183 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.71 0.56 0.55 0.41 0.50 0.45 
Vlera e prodhimit mn € 17.0 9.3 9.2 9.6 13.1 10.7 
Bilanci tregtar i domates mn € -3.0 -3.3 -5.2 -5.4 -5.5 -5.2 
Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 

Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

Kultura e specit merr pjesë me 15%, në totalin e sipërfaqes së kultivuar me perime. 
Prodhimtaria sa i përket kulturës së specit për vitin 2017, arrin 62,934 tonë dhe përmbush  88% 
të nevojave për konsum.  

Nga totali i përdorimit vendor prej 71,785 tonë, për konsum të përgjithshëm janë shfrytëzuar 
69,267 tonë dhe si humbje llogariten 2,517 tonë, ndërsa për procesim janë destinuar 604 tonë. 

Vlera e prodhimit të specit për vitin 2017, ishte 21.1 mil. € që është 47% më e ulët se ajo e vitit 
2016. 

Çmimi i specit për vitin 2017, ishte 0.35 €/kg. Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ, në vitin 
2017, sasia e specit të importuar ishte 9,692 tonë ndërsa ajo e eksportuar 841 tonë. 
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Tabela 23: Bilanci i furnizimit për specin, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me perime ha 14,557 16,356 15,854 14,656 17,395 19,643 
Sipërfaqja me spec ha 3,153 3,686 2,553 3,090 3,363 3,035 
Pjesëmarrja % 22 23 16 21 19 15 
Rendimenti t/ha 16.1 19.8 22.7 17.9 20.5 20.7 
Prodhimi t 50,744 72,928 57,921 55,469 68,849 62,934 
Importi i specit t 7,721 9,150 10,489 9,246 11,734 9,692 
Furnizimi t 58,465 82,078 68,409 64,715 80,582 72,626 
Eksporti i specit t 2,053 1,187 994 602 1,113 841 
Përdorimi vendor t 56,412 80,891 67,416 64,114 79,470 71,785 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 90 90 86 87 87 88 
Humbjet t 2,030 2,917 2,317 2,219 2,754 2,517 
Procesimi t 487 700 556 533 661 604 
Vetë konsumi final t 9,256 13,302 10,565 10,118 12,558 11,479 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 54,382 77,974 65,099 61,895 76,716 69,267 
Përdorimi vendor total t 56,412 80,891 67,416 64,114 79,470 71,785 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.58 0.78 0.65 0.70 0.60 0.35 
Vlera e prodhimit mn € 28.3 54.6 36.1 37.3 39.7 21.1 
Bilanci tregtar i specit mn € -2.9 -3.0 -4.1 -4.0 -4.2 -3.8 
Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 

Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

Kultura e patates kultivohet në sipërfaqe prej 4,290 ha, nga totali i sipërfaqes së përgjithshme 
me perime 19,643 ha, krahasuar me vitin 2016 sipërfaqja e mbjellur me patate është rritur për 
13%. 

Prodhimtaria e patates llogaritet të jetë 118,250 tonë, dhe me këtë sasi prodhimi mbulohet 100% 
të nevojave të brendshme për konsum. Përdorimi vendor llogaritet të jetë 110,958 tonë nga i cili 
105,045 tonë janë shfrytëzuar për konsum të përgjithshëm kurse 5,912 tonë llogariten si humbje. 
Për procesim janë destinuar 5,617 tonë dhe për konsum final 33,701 tonë. 

Bilanci tregtar vazhdon të mbetet negativ në vlerë prej 0.5 mil. € duke qenë se çmimi për njësi të 
importuar është pothuajse 3 herë më i lartë sesa çmimi për njësi të eksportuar. Vlera e 
prodhimit është 39.3 mil. €, me çmim prej 0.35 €/kg. Sasia e importit të patates llogaritet 5,530 
tonë ndërsa ajo e eksportit 12,822 tonë. 
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Tabela 24: Bilanci i furnizimit për pataten, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me perime ha 14,557 16,356 15,854 14,656 17,395 19,643 
Sipërfaqja me patate ha 3,198 2,777 3,695 3,353 3,795 4,290 
Pjesëmarrja % 22 17 23 23 22 22 
Rendimenti t/ha 10.4 18.3 17.3 21.1 26.0 27.6 
Prodhimi t 33,407 50,847 64,027 70,678 98,583 118,250 
Importi i patates t 1,595 2,708 4,503 4,822 4,868 5,530 
Furnizimi t 35,002 53,555 68,530 75,500 103,451 123,780 
Eksporti i patates t 5,450 9,690 12,673 12,294 14,629 12,822 
Përdorimi vendor t 29,553 43,865 55,858 63,206 88,822 110,958 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 113 116 115 112 111 107 
Humbjet t 1,670 2,542 3,201 3,534 4,929 5,912 
Procesimi t 1,587 2,415 3,041 3,357 4,683 5,617 
Vetë konsumi final t 9,521 14,491 18,248 20,143 28,096 33,701 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 27,882 41,323 52,656 59,673 83,893 105,045 
Përdorimi vendor total t 29,553 43,865 55,858 63,206 88,822 110,958 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.32 0.43 0.31 0.33 0.35 0.35 
Vlera e prodhimit mn € 10.2 20.8 18.9 22.2 32.8 39.3 
Bilanci tregtar i patates mn € 0.3 0.7 -0.2 -0.4 -0.2 -0.5 
Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 

Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

2.4 Pemët  

Në vitin 2017, në Kosovë janë mbjellur 6,422 ha me pemë, nëse krahasohet me vitin 2016 themi 
se sipërfaqja me pemë është rritur për 13%, ndërsa nëse krahasohet me mesataren e tri viteve të 
fundit rritja llogaritet 35%. 

Ndër kulturat të cilat kanë shënuar rritje në sipërfaqe gjatë vitit 2017, janë molla, arra, mjedra 
dhe boronica ndërsa kulturat që kanë shënuar rritje krahasuar me mesataren e tri viteve të 
fundit janë boronica, mjedra dhe arra me mbi 100%, qershia 55%, dardha 38%, mushmolla 28%, 
kumbulla 22%, pjeshka 20%, lajthia dhe manaferra 17% si dhe vishnja 7%.   

Kulturat pemëtare të cilat kanë shënuar zvogëlim në sipërfaqe në raport me mesataren e tri 
viteve të fundit janë: kajsia 31% dhe dredhëza 9%. 

Sa i përket prodhimtarisë krahasuar me vitin paraprak ka pasur ulje të prodhimtarisë për 
pemë, pothuajse shumica e kulturave kanë shënuar ulje duke mos përfshirë boronicën, lajthinë, 
mjedrën dhe dredhëzën, kultura këto të cilat për dallim nga kulturat tjera kanë shënuar rritje. 
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Tabela 25: Sipërfaqja dhe prodhimtaria e pemëve, 2012 - 2017  

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Sipërfaqja   ha    % 
Frutat 3,862 5,183 3,720 4,930 5,668 6,422 35 13 
Molla 1,725 2,024 1,973 1,972 2,076 2,155 7 4 
Dardha 326 561 210 367 416 456 38 10 
Ftoni 52 111 26 58 31 39 1 25 
Mushmolla 16 35 21 - 43 41 28 -5 
Kumbulla 1,404 1,843 699 1,518 1,518 1,524 22 0 
Kajsia 22 47 23 12 15 11 -31 -21 
Pjeshka 39 84 28 12 26 26 20 3 
Qershia 50 88 51 27 73 78 55 7 
Vishnja 107 106 125 147 148 149 7 1 
Arra 57 91 48 177 186 340 148 83 
Lajthia 2 22 88 65 91 95 17 4 
Dredhëza 52 148 201 203 175 175 -9 0 
Mjedra 0 23 141 324 797 1,231 192 54 
Manaferra 10  15 19 20 21 17 6 
Boronica - - 14 14 15 33 126 119 
Pemë tjera - - 56 14 39 48 31 23 
Prodhimtaria   t                      %  
Frutat 29,951 49,092 25,903 44,674 54,836 34,207 -18 -38 
Molla 8,120 16,786 13,519 18,352 27,485 13,159 -33 -52 
Dardha 1,562 4,259 1,363 3,189 3,966 2,083 -27 -47 
Ftoni 506 977 224 294 329 255 -10 -23 
Mushmolla 66 138 87 - 181 129 -3 -28 
Kumbulla 17,514 24,433 7,525 17,543 12,722 7,393 -41 -42 
Kajsia 83 239 110 75 85 59 -35 -31 
Pjeshka 173 441 130 61 211 130 -3 -38 
Qershia 167 354 211 99 405 298 25 -27 
Vishnja 1,175 381 793 810 696 599 -22 -14 
Arra 234 483 229 323 470 405 19 -14 
Lajthia 2 31 111 13 16 17 -64 7 
Dredhëza 275 465 965 1,498 1,328 1,328 5 0 
Mjedra 1 105 529 1,748 6,250 7,747 173 24 
Manaferra 73 - 107 284 237 181 -14 -24 
Boronica - - - 276 189 271 16 43 
Pemë tjera - - - 109 268 153 -19 -43 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14); 

Sipërfaqja e mbjellë me mollë merr pjesë me 34%, në totalin e sipërfaqes së mbjellur me pemë 
që ishte 6,422 ha. 

Prodhimtaria e mollës për vitin 2017 llogaritet 13,159 tonë, e cila mbulon 48% të nevojave të 
brendshme për konsum. Sasia e importuar në vitin 2017, ishte 14,256 tonë, ndërsa ajo e 
eksportuar ishte 57 tonë. 
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Përdorimi vendor sa i përket kulturës së mollës ishte 27,357 tonë, nga ku 26,041 tonë janë 
destinuar për konsum të përgjithshëm, ndërsa 1,316 tonë humbje, për procesim llogariten 1,184 
tonë.  

Vlera e prodhimit ishte 5.3 mil. €, ndërsa bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ edhe për vitin e 
fundit në vlerë prej 4.9 mil. €. 

Tabela 26: Bilanci i furnizimit për mollën, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me pemë ha 3,862 5,183 3,720 4,930 5,668 6,422 
Sipërfaqja me mollë ha 1,725 2,024 1,973 1,972 2,076 2,155 
Pjesëmarrja % 44.7 39.1 53.0 40.0 36.6 33.6 
Rendimenti t/ha 4.71 8.29 6.85 9.30 13.24 6.11 
Prodhimi t 8,120 16,786 13,519 18,352 27,485 13,159 
Importi i mollës t 12,590 13,143 15,808 14,909 12,384 14,256 
Furnizimi t 20,710 29,929 29,326 33,261 39,869 27,414 
Eksporti i mollës t 45 15 7 17 119 57 
Përdorimi vendor t 20,665 29,914 29,319 33,243 39,750 27,357 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 39.3 56.1 46.1 55.2 69.1 48.1 
Humbjet t 812 1,679 1,352 1,835 2,749 1,316 
Procesimi t 731 1,511 1,217 1,652 2,474 1,184 
Vetë konsumi final t 4,385 9,064 7,300 9,910 14,842 7,106 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 19,853 28,235 27,968 31,408 37,001 26,041 
Përdorimi vendor total t 20,665 29,914 29,319 33,243 39,750 27,357 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.54 0.53 0.49 0.44 0.40 0.45 
Vlera e prodhimit mn € 3.9 8.0 6.0 7.3 9.9 5.3 
Bilanci tregtar i mollës mn € -4.1 -4.4 -4.6 -4.9 -4.0 -4.9 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 
Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

Në totalin e sipërfaqes së kultivuar me pemë prej gjithsej 6,422 ha, kultura e kumbullës merr 
pjesë me 24%. 

Prodhimi i përgjithshëm vendor ishte 7,988 tonë, i cili mbulon 93% të nevojave vendore për 
konsum, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga importi. 

Rreth 7,470 tonë kumbull janë përdorur për konsum njerëzor, për procesim janë destinuar 1,375 
tonë, ndërsa si humbje llogariten 517 tonë. Vlera e prodhimtarisë së kumbullës ishte 3.1 mil. €.  

Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ, sasia e kumbullës së importuar është 596 tonë, ndërsa 
sasia e kumbullës së eksportuar ishte vetëm 1 tonë, dukshëm më e ulët se vitet paraprake.  
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Tabela 27: Bilanci i furnizimit për kumbullën, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me pemë ha 3,862 5,183 3,720 4,930 5,668 6,422 
Sipërfaqja me kumbull  ha 1,404 1,843 699 1,518 1,518 1,524 
Pjesëmarrja % 36.4 35.6 18.8 30.8 26.8 23.7 
Rendimenti t/ha 12.47 13.26 10.76 11.56 8.38 4.85 
Prodhimi t 17,514 24,433 7,525 17,543 12,722 7,393 
Importi i kumbullës t 339 311 474 237 425 596 
Furnizimi t 17,853 24,744 7,998 17,780 13,147 7,988 
Eksporti i kumbullës t 2 8 0 81 8 1 
Përdorimi vendor t 17,852 24,736 7,998 17,700 13,139 7,988 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 98.1 98.8 94.1 99.1 96.8 92.6 
Humbjet t 1,226 1,710 527 1,228 891 517 
Procesimi t 3,258 4,545 1,400 3,263 2,366 1,375 
Vetë konsumi final t 10,587 14,770 4,549 10,605 7,690 4,469 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 16,626 23,026 7,472 16,472 12,249 7,470 
Përdorimi vendor total t 17,852 24,736 7,998 17,700 13,139 7,988 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 0.40 0.34 0.78 0.43 0.47 0.45 
Vlera e prodhimit mn € 6.5 7.7 5.5 7.0 5.6 3.1 
Bilanci tregtar i kumbullës mn € -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 
Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

Dredhëza është kultivuar në sipërfaqe prej 175 ha, nga totali i sipërfaqes së mbjellur me pemë  
6,422.  

Prodhimtaria e dredhëzës ishte 1,328 tonë, dhe mbulon 79% të nevojave vendore për konsum 
kurse pjesa tjetër mbulohet nga importi. Për konsum njerëzor janë shfrytëzuar 1,587 tonë, nga 
totali i përdorimit vendor, për procesim janë destinuar 247 tonë, ndërsa si humbje llogariten 93 
tonë. 

Vlera e prodhimtarisë së dredhëzës ishte 0.6 mil. €, kurse çmimi për vitin 2017 ishte 0.50 €/kg. 

Bilanci tregtar i dredhëzës vazhdon të jetë negativ, gjatë vitit 2016 sasia e dredhëzës së 
importuar ishte 388 tonë, ndërsa sasia e eksportit ishte 36 tonë. 
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Tabela 28: Bilanci i furnizimit për dredhëzën, 2012-2017 

Zërat e bilancit  Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me pemë ha 3,862 5,183 3,720 4,930 5,668 6,422 
Sipërfaqja me dredhëz ha 52 148 201 203 175 175 
Pjesëmarrja % 1.3 2.9 5.4 4.1 3.1 2.7 
Rendimenti t/ha 5.29 3.14 4.81 7.38 7.58 7.58 
Prodhimi t 275 465 965 1,498 1,328 1,328 
Importi i dredhëzës t 169 163 4 150 297 388 
Furnizimi t 444 628 968 1,648 1,626 1,716 
Eksporti i dredhëzës t 36 0 2 3 48 36 
Përdorimi vendor t 408 628 967 1,645 1,578 1,680 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 67.4 74.1 99.8 91.0 84.2 79.1 
Humbjet t 19 33 68 105 93 93 
Procesimi t 51 86 179 279 247 247 
Vetë konsumi final t 166 281 583 905 803 803 
Konsumi i përgjithshëm njerëzor t 389 595 899 1,540 1,485 1,587 
Përdorimi vendor total t 408 628 967 1,645 1,578 1,680 
Çmimet e prodhuesit (në fermë) €/kg 1.03 0.91 1.05 0.58 0.58 0.50 
Vlera e prodhimit mn € 0.3 0.4 0.9 0.8 0.7 0.6 
Bilanci tregtar i dredhëzës mn € -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.3 

Burimi: ASK - Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,‘13’15’16’17); Regjistrimi i Bujqësisë (’14) Statistikat e 
Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB-MBPZHR 

2.5 Vreshtat 

Sipërfaqja me vreshta në vitin 2017, ishte 3,199 ha, krahasuar me vitin 2016, kjo sipërfaqe ka 
shënuar rritje për vetëm 3%. Nga sipërfaqja e përgjithshme me vreshta në vitin 2017, me rrushe 
tryeze kanë qenë të mbjella 25%, ndërsa me rrush të verës 75%. Prodhimtaria totale e rrushit në 
vitin 2017 llogaritet të jetë 15,364 tonë, e që ka shënuar rënie për 35% në krahasim me vitin 2016, 
kjo për shkak të kushteve klimatike që ishin gjatë vitit. Prodhimtaria për rrush tryeze ka 
shënuar rënie prej 28% ndërsa për rrush të verës rënia në prodhimtari ka qenë më e lartë, 
përkatësisht 54%, në krahasim me vitin 2016.  

Tabela 29: Sipërfaqja, prodhimtaria dhe rendimenti i rrushit, 2012-2017 

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Sipërfaqja ha % 
Vreshta 3,219 3,159 3,201 3,068 3,117 3,199 2 3 
Rrush tryeze 702 751 781 747 769 799 2 2 
Rrush për verë 2,517 2,408 2,420 2,321 2,348 2,400 4 4 
Prodhimtaria t % 
Rrush 29,682 27,610 19,970 25,422 23,666 15,364 -33 -35 
Rrush tryeze 7,026 7,137 4,869 6,996 6,866 3,187 -27 -28 
Rrush për verë 22,656 20,473 15,101 18,426 16,800 12,177 -49 -54 
Rendimenti t/ha % 
Rrush tryeze  10.01   9.50   6.23   9.37   8.93   3.99  -51 -55 
Rrush për verë  9.00   8.50   6.24   7.94   7.16   5.07  -29 -29 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
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Prodhimtaria e rrushit të tryezës në vitin 2017 arriti të mbuloj vetëm 48% të nevojave për 
konsum, ndërsa pjesa tjetër u mbulua nga importi me 3,592 tonë. Sasia e eksportuar në vitin 
2017 ishte mjaft e ulët, përkatësisht 75 tonë. 

Vlera e prodhimtarisë së rrushit të tryezës ishte 3.7 mil. €, që është 36% më e ulët se në vitin 
2016, e kjo si rezultat i uljes së sasisë së prodhimit. Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ edhe 
në vitin 2017, me 1.8 mil. €. 

Tabela 30: Bilanci i furnizimit për rrush tryeze, 2012-2017 

Zërat e bilancit Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sipërfaqja me vreshta ha 3,220 3,159 3,201 3,068 3,117 3,199 
Sipërfaqja me rrush tryeze ha 703 751 767 747 769 799 
Pjesëmarrja % 22 24 24 24 25 25 
Rendimenti t/ha 10.0 9.5 7.0 9.0 8.9 4.0 
Prodhimi t 7,026 7,137 4,869 6,996 6,866 3,187 
Importi i rrushit të tryezës t 1,764 2,762 2,920 2,025 2,624 3,592 
Furnizimi me rrush tryeze t 8,790 9,899 7,789 9,021 9,490 6,779 
Eksporti i rrushit të tryezës t 454 40 96 28 112 75 
Përdorimi vendor t 8,336 9,859 7,693 8,993 9,379 6,704 
Shkalla e vetë-majftueshmërisë % 84 72 63 78 73 48 
Përdorimi i rrushit të tryezës t 8,336 9,859 7,693 8,993 9,379 6,704 
Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) €/kg 0.93 0.81 1.02 0.91 0.84 1.15 

Vlera e prodhimit mil.€ 6.5 5.8 5.0 6.4 5.8 3.7 
Bilanci tregtar mil.€ -0.8 -1.2 -1.6 -0.9 -1.2 -1.8 

Burimi: ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme; Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari; kalkulime nga DAESB-
MBPZHR 

Sipërfaqja e kultivuar me varietete të rrushit të tryezës në Kosovë në vitin 2017, ishte 796 ha, e 
që krahasuar me vitin 2016 kishte rritje në sipërfaqe për 3%. Nga llojet e varieteteve të rrushit të 
tryezës, pjesa më e madhe është e kultivuar me varietetin Muskat Hamburg me sipërfaqe prej 
257 ha, pasuar nga varieteti Muskat Italian me 175 ha dhe varietetin Afuz Ali me 121 ha. 
Varietetet tjera kultivohen në sipërfaqe më të vogël dhe përbejnë 243 ha të gjithsej sipërfaqes së 
kultivuar me rrush tryeze. 
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Tabela 31: Varietetet e rrushit të tryezës 2017 

Nr Varietetet Sipërfaqja 
në ha 

Prodhimi në 
tonë 

Rendimenti 
tonë/ha 

Sipërfaqja 
në % 

1 Muskat Hamburg 257.21 1,160.83 4.51 32.3 
2 Muskat Italian 175.41 755.62 4.31 22.0 
3 Afuz Ali 120.71 413.87 3.43 15.2 
4 Kardinal 91.18 385.56 4.23 11.5 
5 Viktoria 56.46 141.79 2.51 7.1 
6 Moldavkë 18.81 80.16 4.26 2.4 
7 Michele Palieri 11.55 46.33 4.01 1.5 
8 Black Magic 10.73 30.62 2.85 1.3 
9 Demir Kapi 10.69 6.60 0.62 1.3 

10 Ribier 9.56 37.49 3.92 1.2 
11 Rr. tryeze eksperim. 7.93 50.00 6.31 1.0 
12 Antigona 7.87 22.03 2.80 1.0 
13 Red Globe 4.91 6.30 1.28 0.6 
14 Regina 3.65 - - 0.5 
15 Rrush pa farë 2.44 6.00 2.46 0.3 
16 Crimson Seedless 1.95 3.00 1.54 0.2 
17 Groqanka (Bardhosha) 1.80 16.14 8.97 0.2 
18 Mbretëresha 1.79 1.40 0.78 0.2 
19 Muskat Korrikut 0.88 3.10 3.52 0.1 
20 Të tjera 3.70 20.00 5.41 0.5 

 Gjithsej 795.53 3,166.82 3.98 100.0 
Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Në Kosovë ka më shumë se 40 varietete të rrushit që kultivohen për prodhim të verës. 
Sipërfaqja e kultivuar me varietete të rrushit për prodhim të verës së kuqe ishte 1,583 ha dhe 
është më e madhe në krahasim me sipërfaqen e kultivuar me varietete për prodhim të verës së 
bardhë. Nga sipërfaqja e kultivuar me varietete për prodhim të verës së kuqe prinë varieteti 
Vranac me 477 ha të kultivuar, pasuar nga varieteti Prokupë me 368 ha, varieteti Game me 254 
ha, Burgundez i Zi me 157 ha, si dhe lloje tjera që përbëjnë sipërfaqen e kultivuar me varietete 
të kuqe me gjithsej 327 ha. 

Varietetet e rrushit për prodhim të verës së bardhë përbëjnë sipërfaqen e kultivuar prej 816 ha. 
Pjesa më e madhe është e kultivuar me varietetin Smederevkë me sipërfaqe 369 ha, pasuar nga 
Rizlingu Italian me sipërfaqe 220 ha, dhe varieteti Shardone me sipërfaqe të kultivuar prej 91 
ha, ndërsa pjesa tjetër e sipërfaqes prej 136 ha është e kultivuar me varietete siç janë: R. Rajne, 
Zhuplanka, Rrakacitel, Semion, Burgundez i bardhë, Zhillavka, Melnik dhe e bardha e 
Kladovës. 
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Tabela 32: Varietetet e rrushit të verës së kuqe 2017 

Varietete të kuqe 

Nr Varietetet Sipërfaqja 
në ha 

Prodhimi në 
tonë 

Rendimenti 
tonë/ha 

Sipërfaqja 
në % 

1 Vranac 477.18 3,619.51 7.59 30.1 
2 Prokupë 367.64 1,118.97 3.04 23.2 
3 Game 254.06 1,164.71 4.58 16.0 
4 Burgundez i Zi (Pino Noir) 157.22 663.82 4.22 9.9 
5 Zhametë 105.27 531.95 5.05 6.6 
6 Kabernet Sauvignon 57.48 461.80 8.03 3.6 
7 Merlot 38.83 210.05 5.41 2.5 
8 Frankovke 29.38 125.11 4.26 1.9 
9 Kabernet Frank 23.12 5.05 0.22 1.5 

10 Game  me ngjyrë 22.66 51.90 2.29 1.4 
11 Pllovdin (Rrush i kuq) 18.08 31.53 1.74 1.1 
12 Syrah 14.15 83.54 5.90 0.9 
13 Carmonere 4.38 29.85 6.82 0.3 
14 Cabernet Volos 3.32 - - 0.2 
15 Pinot Grigo 3.08 - - 0.2 
16 Sorela 1.60 - - 0.1 
17 Petit Verdo 1.49 15.97 10.72 0.1 
18 Calmet 1.44 - - 0.1 
19 Kartoshia 0.57 8.50 14.91 0.0 
20 Shaslla e kuqe 0.51 2.00 3.92 0.0 
21 Sheshi i zi 0.26 - - 0.0 
22 Të tjera 1.79 - - 0.1 

 Gjithsej varietete të kuqe 1,583.51 8,124.25 5.13 100.0 

 
Varietete të bardha 

Nr Varietetet Sipërfaqja 
në ha 

Prodhimi në 
tonë 

Rendimenti 
tonë/ha 

Sipërfaqja 
në % 

1 Smederevkë 369.19 1,277.02 3.46 45.2 
2 R. Italian 220.10 1,656.67 7.53 27.0 
3 Shardone 91.38 504.79 5.52 11.2 
4 R. Rajne 51.81 345.28 6.66 6.3 
5 Zhuplanka (Prokupë e bardhë) 21.60 93.82 4.34 2.6 
6 Burgundez i Bardhë 15.32 56.51 3.69 1.9 
7 Melnik 11.63 18.52 1.59 1.4 
8 Rrakacitel 11.32 39.31 3.47 1.4 
9 Semion 10.33 16.79 1.63 1.3 

10 Sovinjon 3.53 15.89 4.50 0.4 
11 Zhillavka 3.43 27.73 8.08 0.4 
12 E bardha e Kladovës 3.08 - - 0.4 
13 Fleurtai 1.86 - - 0.2 
14 Traminer 1.71 0.50 0.29 0.2 

 Gjithsej varietete të bardha 816.29 4,052.82 4.96 100.0 

 Gjithsej varietete të rrushit të verës 2,399.80 12,177.07 5.07  
Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 
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2.5.1 Verërat 

Në Kosovë në vitin 2017, prodhimtaria e verës ka shënuar rënie. Arsyeja kryesore janë kushtet 
klimatike, ku breshëri shkaktoi mjaft dëme në vreshta. Krahasuar me vitin 2016, në vitin 2017, 
prodhimtaria e verës ishte për 42% më e ulët. Rënie më e vogël, përkatësisht 34% është kur 
krahasohet viti 2017 me mesataren e tri viteve paraprake. 

Tabela 33: Prodhimi i verës 2012-2017 

Prodhimi Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 

2017/('14-’16) 
në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Verë e kuqe 1000 l 2,518 3,659 3,271 6,034 5,506 3,281 -34 -40 
Verë e bardhë 1000 l 2,769 4,023 1,482 4,044 3,613 2,024 -34 -44 

Gjithsej verë 1000 l 5,287 7,682 4,753 10,078 9,119 5,305 -34 -42 

Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitura 19 kompani të cilat merren me përpunimin e rrushit 
dhe prodhim të verës. Nga kompanitë e radhitura në këtë tabelë, në vitin 2017, vërejmë se 
kompania “Stone Castle Vineyards & Winery” sërish prin me më së shumti prodhim të verës 
me sasi prej 16,061 hl. Edhe këtë vit pas ‘’Stone Castle’’ kompania e dytë me radhë është 
“Sunny Hills” me gjithsej 13,568 hl, pasuar nga kompania “Haxhijaha” me 8,767 hl. Nga totali i 
sasisë së prodhuar të verës nga 19 kompanitë e paraqitura në tabelë në vitin 2017, sasia e 
prodhuar e verës së bardhë është 20,238 hl, verës së kuqe 14,547 dhe verës rose 18,263 hl. 



67 
 

Tabela 34: Prodhimi i verës sipas kompanive në vitin 2017 

Nr  
Verë e 

bardhë/hl 
Verë e 

kuqe/hl 
Verë 

Rose/hl 
Gjithsej 

verë/hl 
Rrush për 

destilim/hl 

1 Shpk "Stone Castle 
Vineyards&Winery" L.L.C 7,797.44 7,261.73 1,001.67 16,060.84 411.44 

2 "Sunny Hills" Sh.p.k 2,787.68 0.00 10,780.24 13,567.92 0 
3 "Haxhijaha" Sh.p.k 2,757.56 0.00 6,008.95 8,766.51 3.18 
4 "Suhareka Verari" Sh.p.k 3150 1470 400 5,020.00 615.7 
5 "Biopak Shpk" 2,648.09 1,924.69 50.00 4,622.78 660.4 
6 "Besa Winery" Sh.p.k 867.8 1860.3 0 2,728.10 0 
7 "Kosova Wine" Sh.p.k 0.00 503.29 0.00 503.29 37.62 
8 NPT"Bahha" 12.35 370.30 0.00 382.65 33.379 
9 NTP "Sefa" 62.63 200.50 22.47 285.60 64.4 

10 NPT"Muja" 0.00 242.77 0.00 242.77 0 
11 NTP "Agro-alf" 19.97 182.99 0.00 202.96 3.51 
12 "Cana Wine" Sh.p.k 28.65 163.1 0 191.75 4.3 
13 NPT " Tradita" 15.00 140.00 0.00 155.00 0 
14 NTP "Daka" 36.45 117.89 0.00 154.34 4.24 
15 NTP "Rahvera AB" 33.33 22.01 0.00 55.34 6.1 
16 N.P.SH. "Albatros" 0.00 37.00 0.00 37.00 0 
17 Shpk"Rahoveci" 0.00 31.80 0.00 31.80 1.17 
18 Dardania Wine Sh.p.k. 20.80 0.00 0.00 20.80 0 
19 Shpk "Dea" 0.00 18.50 0.00 18.50 3 

 Gjithsej 20,237.75 14,546.87 18,263.33 53,047.95 1,848.44 
Burimi: Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; Janë gjithsej 22 kompani të 

licencuara, por 3 prej tyre në vitin 2017 nuk kanë grumbulluar rrush dhe si rrjedhojë nuk kanë edhe prodhim të 
verës. 

2.6 Kulturat foragjere dhe drithërat e gjelbëra  

Të gjitha kategoritë e kulturave foragjere dhe drithërave të kositura të gjelbëra, në vitin 2017, 
kanë shënuar rritje të sipërfaqes, ku rritje më të madhe ka shënuar misri i gjelbër sipërfaqja e të 
cilit është trefishuar, foragjeret e tjera të gjelbëra me 23%, jonxha dhe tërfili me nga 4%, dhe bari 
me 3%. Me rritjen e sipërfaqes së misrit të gjelbër prodhimtaria është dyfishuar, edhe pse ka 
pasur rënie të rendimentit për 28%. Bari është shoqëruar me rritje të rendimentit prej 18% duke 
bërë që gjithsej prodhimtaria e barit të rritet për 22%. Rënie të rendimentit kanë shënuar tërfili 
me 8% dhe foragjeret e tjera të gjelbëra me 4%. 
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Tabela 35: Sipërfaqja, prodhimtaria,  rendimenti i kulturave foragjere dhe drithërave të kositura të 
gjelbëra, 2012-2017 

Kultura 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 

2017/(14-
16) në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 

Sipërfaqja ha % 
Foragjere dhe 
drithëra të 
kositura të 
gjelbëra 

94,444 110,314 26,554 97,183 97,936 105,613 43 8 

Misër (i gjelbër) 2,511 4,294 2,414 2,256 2,943 9,209 263 213 
Sanë (livadhe) 72,048 81,924 - 68,711 69,021 69,235 1 0 
Bari 3,677 5,036 6,689 9,809 8,575 8,847 6 3 
Jonxhë 13,330 15,495 15,011 15,109 15,190 15,747 4 4 
Tërfil 1,328 1,502 2,085 526 765 798 -29 4 
Foragjeret e tjera 
të gjelbëra 1,550 2,063 355 772 1,440 1,776 108 23 

Prodhimtaria t % 
Foragjere dhe 
drithëra të 
kositura të 
gjelbëra 

259,522 393,087 151,095 317,888 390,707 486,989 70 25 

Misër (i gjelbër) 28,006 82,050 36,434 31,633 68,219 153,544 238 125 
Sanë (livadhe) 166,519 217,155 - 194,768 225,813 226,288 8 0 
Bari 8,980 14,836 19,575 31,028 21,936 26,707 10 22 
Jonxhë 46,828 60,869 86,583 53,368 63,522 67,748 0 7 
Tërfil 3,908 5,889 6,924 1,784 2,715 2,620 -31 -4 
Foragjeret e tjera 
të gjelbëra 5,281 12,288 1,579 5,308 8,502 10,082 97 19 

Rendimenti t/ha % 
Misër (i gjelbër) 11.15 19.11 15.09 14.02 23.18 16.67 -4 -28 
Sanë (livadhe) 2.31 2.65 - 2.83 3.27 3.27 7 0 
Bari 2.44 2.95 2.93 3.16 2.56 3.02 5 18 
Jonxhë 3.51 3.93 5.77 3.53 4.18 4.30 -4 3 
Tërfil 2.94 3.92 3.32 3.39 3.55 3.28 -4 -8 
Foragjeret e tjera 
të gjelbëra 3.41 5.96 4.45 6.87 5.90 5.68 -1 -4 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14);  
*Në vitin 2014 në sipërfaqen dhe prodhimtarin e përgjithshme nuk është përfshirë sana 
 

2.7 Kulturat  industriale 

Kulturat industriale kultivohen në sipërfaqe të vogël në Kosovë, janë të mbjellë gjithsej 450 ha, 
ku prodhimtaria totale është 514 tonë. Sipërfaqja në vitin 2017, është rritur për 61 ha apo për 
16% në krahasim me vitin 2016. 

Tabela 36: Sipërfaqja dhe prodhimtaria e kulturave industriale, 2015-2017 

 2015 2016 2017 
Sipërfaqja në ha 346 389 450 

Prodhimtaria në tonë 757 1,028 514 

Burimi: ASK – Anketa e Ekonomive Bujqësore (’15,’16,’17) 



69 
 

2.8 Prodhimtaria Organike në Kosovë 

Prodhimtaria Organike në Kosovë është ende në fazë të hershme të zhvillimit, mirëpo sa i 
përket mundësisë së zhvillimit të këtij sektori konsiderohet se Kosova ka kushte natyrore 
mjaftë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë organike. Prodhimtaria Organike ka një 
potencial të lartë në Kosovë në saje të prodhimtarisë ekstensive tradicionale kryesisht në zonat 
malore me një mjedis shumë të pasur dhe të përshtatshëm për prodhimtari organike. 

Në Kosovë sektori i bimëve medicinale dhe aromatike si në kultivim ashtu edhe në grumbullim 
është mjaftë i konsoliduar, llogaritet diku 170 ha të kultivuara si dhe 824,379 ha zona të 
certifikuara për grumbullim të bimëve mjekësore dhe frutave të egra. Janë 5 kompani të 
certifikuara të cilat bëjnë grumbullimin e këtyre bimëve; 45 qendra të grumbullimit në tërë 
Kosovën me mbi 3,200 grumbullues në vend që janë duke siguruar të ardhurat nga mbledhja e 
bimëve mjekësore dhe aromatike si dhe frutave të egra dhe kërpudhave.  

Eksporti bëhet si produkt gjysmë i përpunuar ku 95% e gjithë prodhimit shkon për eksport në: 
Gjermani, Austri, Zvicër, etj. 

2.8.1 Zhvillimet legjislative  

Ligji për Bujqësinë Organike Nr. 04/L-085 është hartuar duke u bazuar në rregulloret e BE-së 
(EC) Nr. 834/2007 dhe Nr. 889/2008.  

Qëllimi i Ligjit është të sigurojë bazën për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë organike, 
duke siguruar funksionimin efektiv të tregut, duke garantuar konkurrencë të drejtë, duke 
siguruar besim tek konsumatori dhe mbrojtje të interesave të konsumatorëve.  

Andaj me qëllim të zbatimit me efektivitet të këtij Ligji në mbështetjen e projektit KOSAGRI 
dhe specialistëve të TAIEX–it, MBPZHR–ja përgatiti tetë udhëzime administrative me qëllim të 
zbatimit të ligjit në mënyrë efektive. Udhëzimet Administrative të përgatitura si më poshtë 
janë:  

1. Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Kontrollit, Autoritetin e Kontrollit, Organet e 
Kontrollit dhe Rregullat për Zbatimin e Kontrollit;  

2. Udhëzimi Administrativ për Prodhimin e Akuakulturës; 
3. Udhëzimi Administrativ për Prodhimin e Blegtorisë; 
4. Udhëzimi Administrativ për Prodhimin e Bimëve; 
5. Udhëzimi Administrativ për Detyrat, Përgjegjësitë dhe Përbërjen e Komisionit për 

Bujqësinë Organike; 
6. Udhëzimi Administrativ për Etiketimin dhe Logon e Produkteve Organike në 

Republikën e Kosovës;  
7. Udhëzimi Administrativ për Rregullat dhe Metodat e Prodhimit për Produktet 

Organike të Përpunuara; 
8. Udhëzimi Administrativ për Kriteret, Standardet dhe Kushtet për Importet e 

Produkteve Organike në Kosovë. 
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2.8.2 Kapacitete Certifikuese 

Në Kosovë në mungesë të trupës certifikuese dhe inspektuese vendore certifikimi i prodhimeve 
organike/bimëve medicionale dhe aromatike si dhe zonat ku bëhet grumbullimi i frutave të 
malit, bëhet nga dy  trupa certifikuese ndërkombëtare si: 

1. “Albinspekt” nga Shqipëria. 
2. “Q-check P.C” me seli në Larisa të Greqisë.  

Nga viti 2016, MBPZHR filloi të mbështesë përmes pagesave direkte sipërfaqet e kultivuara 
organike dhe nga viti në vit vlera e mbështetjes për ha është rritur. 

Kostoja e certifikimit është mjaftë e lartë e cila edhe ndikon në rritjen e kostos së prodhimit. 
Andaj, pa ndonjë mbështetje financiare është shumë e vështirë që të përballohen të gjitha kostot 
e prodhimit nga vetë fermerët që merren me prodhimtari organike. 

2.8.3 Zhvillimi i Tregut 

Aktualisht, sektori i bujqësisë organike në Kosovë është shumë i vogël dhe larg mesatares së 
BE–së, si në prodhim ashtu dhe në konsum. Tregu vendor për produktet organike ende nuk 
është i themeluar, ndërsa disa produkte organike po importohen. Kërkesa vendore për ushqim 
organik është ende e kufizuar dhe konsumatorët ende nuk janë të njohur në masë të gjerë me 
bujqësinë organike. Sistemi i grumbullimit të të dhënave dhe shkëmbimi i informacionit brenda 
sektorit nuk është ende në nivel të kënaqshëm. Palët e interesit duhet të përfshihen për të 
mbështetur dhe promovuar bujqësinë organike, duke siguruar kështu që sektori të mund të 
zhvillojë më tej potencialin e tij. Kërkesa vendore për ushqim organik është ende e kufizuar dhe 
mundësitë e eksportit janë forca lëvizëse për zgjerimin e kultivimit organik. Kjo mund të shihet 
pjesërisht si një arsye pse PPJD dhe BAM të kultivuara, duke përfshirë kërpudha dhe mjedër, 
janë produktet organike kryesore të eksportuara. Shumës totale prej 95% të PPJD të mbledhura 
eksportohen kryesisht në BE (Austri, Gjermani Zvicër) dhe në vendet fqinje si në (Serbi, 
Maqedoni, Malin e Zi etj.). 

2.8.4 Bashkëpunimi me Partnerët vendorë dhe të huaj  

Një tjetër përkrahës i fortë i sektorit të bujqësisë në Kosovë është edhe Organizata 
Ndërkombëtare Gjermane - GIZ. Gjatë periudhës 2014 – 2017 u realizua projekti COSIRA i cili 
ka mbështet konkurrencën e sektorit privat në zonat rurale. Vazhdimi i këtij projekti është 
CETEP që ka për qëllim krijimin e punësimit përmes promovimit të eksportit. Projekti vazhdon 
deri në vitin 2021.  

Përkrahës të tjerë të fuqishëm të MBPZHR-së në sektorin e bujqësisë organike në Kosovë janë: 
USAID, Caritas-i Zviceran, shoqata Organica, IADK, Swisscontact, Promovimi i Punësimit në 
Sektorin Privat (PPSE) etj. 
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2.8.5 Zhvillimet potenciale  

Në zhvillimin e sektorit të bujqësisë organike në përgjithësi, Kosova mbështetet gjithnjë e më 
shumë nga fqinjët e saj të BE–së dhe konsiderohet si një model funksionues. Aplikimi i 
politikave të reja dhe komunikimi intensiv me vendet si Kroacia, Sllovenia, Rumania, Bullgaria, 
Hungaria (përveç partnerëve aktual) mund të sjellin mundësi të reja në biznes dhe eksporte të 
produkteve nga Kosova.  

Ekziston një potencial i madh në mbështetjen e palëve të reja me interes në “arenën” organike 
dhe promovimin e grupeve të interesit sektorial. Ekzistenca e grupeve të prodhuesve, 
shoqatave të fermerëve të rinj, grave fermere, përpunuesve të ushqimit dhe të tjerëve, janë 
themeli për zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen. Financimi nga BE–së do të shtyjë 
zhvillimin e sektorit bujqësor organik në Kosovë e që do të ndikoj në rritje të punësimit dhe 
prodhimit të ushqimit të shëndetshëm.  

2.8.6 Planifikimi i ardhshëm i bujqësisë organike në Kosovë nga analizat në 
veprim  

Plani Kombëtar i Veprimit për Bujqësi Organike (PVKBO) është një ndër dokumentet më me  
rëndësi në sektorin e bujqësisë organike në Kosovë. Ai shërben si një udhëzues për të gjithë 
akteret që kanë interes për të marrë pjesë në bujqësinë organike të Kosovës. Zhvillimi i 
dokumentit të PVKBO–së u mbështet nga organizata italiane CIHEAM-Bari (Itali). Ekspertët 
ndërkombëtarë nga CIHEAM–Bari, kishin rolin e ofrimit të mbështetjes metodologjike dhe 
mbikëqyrjes së prodhimit të grupit punues për zhvillimin e PVKBO-së.  

Analizat e grupit të punës dhe kombinimi i nevojave dhe qëllimeve të politikave ndihmuan në 
identifikimin e qëllimeve të përgjithshme të Planit Kombëtar të Veprimit për Bujqësi Organike. 
Synimet e përgjithshme do të arrihen nëpërmjet objektivave strategjike në fushën e prodhimit 
dhe përpunimit, zhvillimit të tregut, legjislacionit, certifikimit, politikës, kërkimit, arsimit, 
trajnimit dhe shërbimeve të ekstensionit.  

x Objektivat strategjike të Planit Kombëtar të Veprimit për Bujqësi Organike - PVKBO u 
bazuan në kriteret S.M.A.R.T. (Specifike, të Matshme, të Pranuara, Realiste dhe të 
Lidhura me kohën). 

x Veprimet e nevojshme u përcaktuan nga grupi punues dhe zbatimi i tyre bazohet në 
afatet kohore 2018–2021 për të arritur 13 objektivat strategjike.  

x Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Bujqësi Organike -PVKBO do të varet shumë 
nga buxhetet e Qeverisë dhe Donatorëve, kjo do të jetë vendimtare për ndërmarrjen e 
veprimeve të identifikuara.  

x Për çdo veprim, autoriteti përgjegjës, burimi i buxhetit dhe standardet/treguesit 
verifikues objektiv janë të identifikuara. 
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2.9 Materiali fidanor 

Prodhimtaria e materialit fidanor të pemëve në Kosovë ka një traditë dhe favorizohet nga 
kushtet pedoklimatike të përshtatshme për rritjen dhe prodhimin cilësor të tyre, këtë gjë e 
dëshmon shtrirja e tyre në regjionet e Kosovës si dhe ekzistenca e një numri të madh 
kultivarësh (sidomos të mollës). 

Pas luftës në fidanishtet e Kosovës, materiali fidanor prodhohej kryesisht me metodën klasike 
të shartimit me syth të fjetur ku fidanët përfitoheshin për dy vite, kjo nënkupton prodhim të 
fidanëve me kosto të lartë, dhe shpesh herë materiali fidanor i prodhuar rezultonte me cilësi të 
dobët si dhe ka dominuar prodhimi i fidanëve me nënshartesa gjenerative. Mirëpo, viteve të 
fundit është rritë në mënyrë të dukshme interesimi i fermerëve për regjistrimin e fidanishteve 
të tyre si dhe për shtimin e sipërfaqeve të tyre. Faktorë bazë për këtë është elementi “fidanë” po 
vlerësohet me të gjitha parametrat e vet kryesorë siç është cilësia, pastërtia varietore dhe 
origjina e tij. Pikërisht këtu vërehet ndryshimi, që gradualisht po shndërrohet në bindje për të 
gjithë ata që merren me material fidanor të pemëve. Nga e gjitha kjo që u tha deri më tani, 
sektori i pemëtarisë e veçanërisht prodhimtaria e fidanëve, konsiderohet sektorë me rëndësi 
ekonomike për bujqësinë kosovare, ku vitet e fundit po i kushtohet një mbështetje më e madhe 
nga MBPZHR. Vlen të theksohet se nga viti 2013 ka filluar implementimi i programit për 
pagesa direkte në sektorin e materialit fidanor të pemëve dhe hardhisë së rrushit të prodhuara 
mbi nënshartesa vegjetative. Kjo mbështetje ka pas efekte në rritjen e cilësisë së materialit 
fidanor, rritjen e prodhimit si dhe zvogëlimin e importit të fidaneve të pemëve. 

Ligji mbi materialin fidanor NR. 2004/13: 

Ky ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin, tregtimin, importimin, eksportimin, 
kontrollin si dhe regjistrimin e prodhuesve, importuesve dhe tregtuesve të materialit fidanor.  

Nga ky ligj janë nxjerrë këto Udhëzime Administrative dhe të cilat janë duke u zbatuar  

(përveç dy UA të fundit): 

1. UA. Nr. 12/2004 “Regjistrimin e prodhueseve të materialit fidanor”; 
2. UA. Nr. 14/2004 “Regjistrimin, licencimin dhe caktimin e taksës për importuesit, 

tregtuesit dhe eksportuesit e materialit fidanor”; 
3. UA. Nr. 05/2005 “Caktimin e standardeve të materialit fidanor për pemë”; 
4. UA. Nr. 27/2005 “Paketimi dhe etiketimi i materialit fidanor”; 
5. UA. Nr. 07/2007 “Për mbajtjen, formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi 

sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe asgjësuar”; 
6. UA. Nr. 20/2007 “Përcaktimi i kritereve për kontrollin zyrtarë të cilësisë, paketimit, 

etiketimit, tregtimit dhe kontrolleve tjera të nevojshme të materialit fidanor”; 
7. UA. Nr. 14/2008 “Për Kategorizimin e materialit fidanor”; 
8. UA. Nr. 15/2008 “Për regjistrimin dhe licencimin e pemishteve amë, për mbishartesa 

dhe nënshartesa për pemë frutore”; 
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Në Ligjin për Materialin Fidanor Nr. 2004/13, deklarimi i prodhimit të materialit fidanor të 
pemëve është obligative. Prandaj duke ju referuar UA. Nr. 7/2007 “Për mbajtjen, formën dhe 
procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të 
prodhuar, tregtuar dhe asgjësuar”, për prodhuesit e materialit fidanor që nga viti 2006-2017 nga 
prodhuesit e materialit fidanor të pemëve çdo vit është bërë deklarimi i prodhimtarisë së 
materialit fidanor të pemëve.  

Nga inspektorët fitosanitar bëhet shpërndarja zyrtare/grumbullimi i librave “Për mbajtjen, 
formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi sasinë, llojin dhe varietetin e materialit 
fidanor të prodhuar, tregtuar dhe asgjësuar”. 

Sipas të dhënave statistikore të përgatitura nga DPBT në formë të tabelave është paraqitur 
prodhimi i fidanëve të pemëve që nga viti 2012-2017: 

Tabela 37: Prodhimi i fidanëve të pemëve me nënshartesa gjenerative dhe vegjetative 2012-2017 

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nënshartesat Vegjetative 339,371 646,024 469,636 564,785 477,303 947,310 
Nënshartesat Gjenerative 176,665 196,828 182,919 86,920 134,995 92,260 

Totali: 516,036 842,852 652,555 651,705 612,298 1,039,570 

Burimi: DPBT / MBPZHR 

2.10 Ujitja e tokës bujqësore 

Nisur nga fakti se ujitja cilësohet si një ndër proceset bazë për tokën bujqësore, në Kosovë 
organizohet në forma të ndryshme si, ujitja formale e organizuar përmes kompanive të ujitjes, 
ujitja jo formale, ujitja e pa organizuar dhe ujitja individuale e cila bëhet nga burime të 
ndryshme ujore si lumenj, puse, etj. 

Duke ju referuar të dhënave të grumbulluara nga drejtoritë komunale për bujqësi është 
vlerësuar se gjatë vitit 2017, përmes ujitjes formale dhe jo formale janë ujitur rreth 19,838.53 ha. 
Kjo sipërfaqe është e ndarë sipas burimit të ujitjes, kulturës së ujitur dhe komunës. 

Nga të dhënat e raportuara  nga drejtoritë komunale, disa nga komunat kanë raportuar që nuk 
kanë sipërfaqe nën ujitje si Dragashi, Skenderaji, Malisheva, Hani i Elezit. Shumica e kulturave 
të cilat ujiten janë misri, pemët dhe perimet duke mos përjashtuar edhe sektorët tjerë të cekur 
në tabelën mbi ujitjen e tokave bujqësore. 
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Tabela 38: Ujitja e tokave bujqësore në komuna për vitin 2017 

Komuna Burimi i ujitjes Kulturat e ujitura Sip. ujitur / ha 

Deçani Drini i Bardhë Misër, pemë, perime 80 
Gjakova Radoniqi, lumenj, puset Perime, misër, shalqi 2,327 
Gllogovci Ibër-Lepenci Perime, misër, jonxhë 178 
Gjilan Puset Perime, serra, fushë të hapur 400 
Dragash 

   
Istog Drini i Bardhe Misër, pemë, perime 642 
Kaçanik Lumenj Misër, fasule, perime 494 
Klina Drini i Bardhë Misër, perime, pemë 1,645 
F. Kosova L. Drenica, puse Misër, jonxhë, perime 190 
Kamenica 

  
30 

Mitrovica Ibër-Lepenc Perime, misër 712 
Leposaviq 

   
Lipjan Puset 

 
107 

Novobërda 
  

62 
Obiliq Ibër-Lepenc Misër, pemë, perime 528 
Rahovec Radoniqi Perime, misër, shalqi 2,659 
Peja Drini i bardhë Misër, pemë, perime 2,728 
Podujevë Lumi Llap, puset Perime, misër, pemë 646 
Prishtinë Ibër-Lepenc Patate, misër 198 
Prizren Radoniqi, Dukagjini Misër, perime, foragjere 1,683 
Skenderaj 

   
Shtime Puse, lumenj Perime, pemë, jonxhë 200 
Shtërpca Lumi Lepec, Misër, perime, pemë 1,530 

Suhareka Lumenj, puse Perime, pemë, jonxhë, 
lavërtari 295 

Ferizaj Lumenj, puse Pemë, perime, misër 371 
Vitia Puse Shalqi, patate 274 
Vushtrri Ibër-Lepenc Patate, lakër, misër 765 
Z. Potok 

   
Zveçan 

   
Malishevë 

   
H. Elezit 

  
32 

Mamusha Puse, lumenj Perime, misër 415 
Junik Drini i Bardhë Jonxhë, misër, patate                      165 
Kllokoti Puset 

 
58 

Graçanica Lumi, puse Misër 364 
Ranilluku 

   
Parteshi Puse Perime, misër, ,jonxhë 62 

Burimi: Departamenti i Politikave Bujqësore dhe i Tregtisë 

2.11 Gjedhët 

Sa i përket blegtorisë, për nga numri i krerëve por edhe nga të ardhurat që gjenerohen, gjedhet 
kanë rëndësinë më të madhe krahasuar me sektorët  e tjerë blegtoral. Pjesëmarrja e gjedheve në 
strukturën e kafshëve është rreth 51%. 

Sa i përket pjesëmarrjes së kategorive të ndryshme brenda strukturës së gjedheve dominojnë 
lopët qumështore me pjesëmarrje 51% dhe janë bartëse të prodhimtarisë së qumështit në 
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Kosovë. Numri i krerëve të prezantuar në kategorinë lopë të tjera është me pjesëmarrje 0.3%, 
dhe janë ato lopë që nuk janë lopë qumështore dhe që nuk marrin pjesë në reproduksion. 

Shikuar në aspektin e grup-moshave kategoria e gjedheve 2 e më shumë vjet përbënë pjesën më 
të madhe prej 57% pasuar nga viçat nën moshën 1 vjet me pjesëmarrje 33% dhe kategoria 1-2 
vjet me pjesëmarrje 10%. Numri i përgjithshëm i gjedheve në vitin 2017 është zvogëluar për 2% 
krahasuar me vitin 2016, ndërsa krahasuar me mesataren e tri viteve të fundit rënia ka qenë 1%. 
Numri i lopëve qumështore është zvogëluar për 3% krahasuar me vitin 2016. 

Tabela 39: Fondi dhe struktura e gjedhëve, 2012-2017 

Numri i kafshëve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Fondi i gjedheve 329,213 321,113 261,689 258,504 264,971 259,729 -1 -2 
Viça meshkuj nën 1 vjet* 66,575 65,298 47,357 45,235 45,443 43,748 -5 -4 
Viça femra nën 1 vjet 50,687 49,715 36,055 36,108 38,124 40,731 11 7 
Viça meshkuj 1-2 vjet* 12,333 10,756 14,351 9,007 11,756 13,449 15 14 
Viça femra 1-2 vjet 9,389 8,188 10,925 13,737 13,967 11,356 -12 -19 
Meshkuj mbi 2 vjet* 2,538 2,831 2,872 2,639 7,044 7,082 69 1 
Mëshqerra* 4,351 5,768 13,920 12,138 11,344 9,442 -24 -17 
Lopë qumështore 183,340 178,557 134,393 135,801 136,783 132,971 -2 -3 
Lopë të tjera - - 1,816 3,839 510 950 -54 86 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14);                        
*Vlerësime DAESB (’12,’13); 

Numri i përgjithshëm i gjedheve në vitin 2017 ishte 259,729 e krahasuar me vitin 2016 rënia 
ishte 2%. Sa i përket therjes, 115,459 krerë janë therur në vitin 2017 që d.m.th më pak se në vitin  
2016 për 1.2%. Vlera e prodhimit të përgjithshëm ishte 41.4 mil. €, ndërsa vlera e importit 32 
mil. €. Me këtë sasi të prodhimit shkalla e vetë-mjaftueshmërisë është 61.1% dhe konsumi për 
kokë banori është 18 kg. 
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Tabela 40: Bilanci i furnizimit për mish të gjedhit, 2012-2017 

 Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Fondi i gjedheve krerë 329,213 321,113 261,689 258,504 264,971 259,729 
Lopë qumështore krerë 183,340 178,557 134,393 135,801 136,783 132,971 
Totali i therjeve krerë 162,292 156,062 128,372 115,195 116,849 115,459 
Totali i prodh. vendor në p.th. mil. kg p.th. 27.9 26.7 22.8 19.7 20.0 19.8 
Totali i importeve mil. kg p.th. 9.2 11.5 10.4 13.0 12.3 12.6 
Furnizimi në p.th. mil. kg p.th. 37.1 38.3 33.2 32.7 32.3 32.5 
Totali i eksporteve mil. kg p.th. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Konsumi  mil. kg p.th. 37.1 38.3 33.2 32.7 32.3 32.5 
Vlera e prodhimi në p.th. mil. EUR 60.0 58.6 50.5 41.4 40.9 41.4 
Totali i importeve mil. EUR 24.0 27.8 23.8 33.5 29.4 32.0 
Bilanci tregtar mil. EUR -23.9 -27.7 -23.8 -33.5 -29.3 -32.0 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 75.3 69.8 68.7 60.4 61.9 61.1 
Konsumi për kokë banori kg p.th. 20.4 21.0 18.4 18.4 18.2 18.0 

Burimi:  ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); ASK, 
Statistikat e Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB – MBPZHR 

Lopët qumështore përbëjnë 51.2% të numrit të përgjithshëm të gjedheve dhe në vitin 2017 
numri i lopëve qumështore është 3% më i ulët sesa në vitin 2016. Nga gjithsej përdorimi, 80.5% 
ishte prodhim vendor dhe pjesa tjetër është mbuluar nga importet. Bilanci tregtar mbetet 
negativ me 28.5 mil. €. Konsumi për kokë banori llogaritet të jetë 166 kg në vit që do të thotë se 
një person konsumon rreth 0.5 kg në ditë duke përfshirë të gjitha produktet e qumështit. 

Tabela 41: Bilanci i furnizimit për qumështin dhe produktet e qumështit të lopës, 2012-2017 

  Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lopë qumështore krerë 183,340 178,557 134,393 135,801 136,783 132,971 
Prodhimi i qumështit t 368,605 369,702 278,933 282,534 285,261 277,976 
Importi t (p.e.) 72,371 66,582 67,863 67,491 69,284 68,007 
Furnizimi t (p.e.) 440,976 436,284 346,796 350,025 354,545 345,983 
Eksporti t (p.e.) 110 422 378 800 745 679 
Përdorimi vendor t (p.e.) 440,867 435,862 346,418 349,224 353,800 345,303 
Shkalla e vetë-
mjaftueshmërisë % 83.6 84.8 80.5 80.9 80.6 80.5 

Humbjet t (p.e.) 7,372 7,394 5,579 5,651 5,705 5,560 
Konsumi për ushqim të 
viçave në fermë t (p.e.) 54,185 54,346 41,003 41,532 41,933 40,862 

Procesimi t (p.e.) 33,578 33,046 26,690 26,868 27,247 26,606 
Konsumi njerëzor t (p.e.) 345,731 341,075 273,146 275,173 278,914 272,276 
Çmimet e prodhuesit (në 
fermë) €/kg 0.32 0.33 0.33 0.30 0.30             0.31  

Vlera e prodhimit mil EUR 98.3 101.6 76.7 70.6 71.3 71.8 
Bilanci tregtar  mil EUR -25.4 -23.4 -25.5 -25.5 -26.8 -28.5 

Burimi:  ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); ASK, 
Statistikat e Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB – MBPZHR 
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2.12 Dhentë dhe dhitë 

Numri i dhenve dhe i dhive në vitin 2017 ishte 210,688 krerë, apo krahasuar me vitin 2016, ishte 
për 1% më i ulët. Brenda kategorisë së dhenve, 75% janë dele për mbarështim, përfshirë këtu 
delet që kanë pjellur por edhe ato të mbarësuara për herë të parë. Ndërsa pjesa tjetër prej 25% 
përbëhet nga qengja dhe desh, ku në këtë numër pjesa më e madhe janë qengja. Numri i 
dhenve në vitin 2017 është zvogëluar për 1%, ndërsa krahasuar me mesataren e periudhës ’14-
’16 ka pasur ulje të numrit të dhenve për 3%.  

Për dallim nga dhentë numri i dhive është më i vogël, përkatësisht 28,410 krerë dhe pjesa më e 
madhe janë dhi për mbarështim. Në vitin 2017, ka pasuar rritje të numrit të dhive për 2% 
ndërsa krahasuar me mesataren e tri viteve paraprake ka pasur ulje për 2%. Sipas kategorive, 
rritje ka pasur në kategorinë dhi për mbarështim dhe gjithashtu edhe në kategorinë që 
përfshinë keca dhe cjep. 

Tabela 42: Numri i dhenve dhe dhive, 2012-2017 

Numri i kafshëve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Dhen dhe dhi 247,901 216,577 212,014 224,096 212,040 210,688 -2 -1 
Dhentë 221,438 193,458 183,584 193,703 184,265 182,278 -3 -1 
Dele për mbarështim 175,293 153,144 146,924 148,956 141,995 136,810 -6 -4 
Krerë të tjerë 
(qengja, desh, etj) 46,145 40,314 36,660 44,747 42,270 45,468 10 8 

Dhitë 26,463 23,119 28,430 30,393 27,775 28,410 -2 2 
Dhi për mbarështim   23,575 26,310 24,315 24,836 0 2 
Krerë të tjerë (keca, 
cjep, etj)   4,855 4,083 3,460 3,574 -14 3 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14) 

Rëndësia e sektorit të dhenëve dhe dhive kryesisht qëndron në prodhimin e mishit ndërsa 
qumështi përdoret për prodhim të djathit dhe kryesisht për plotësim të nevojave familjare për 
konsum apo një sasi shitet edhe direkt në fermë. Në vitin 2017 prodhimi vendor ishte 2,127 tonë 
dhe është arritur që të plotësohen kërkesat për konsum. 

Në krahasim me mishin e gjedheve dhe mishin e pulës, mishi i dhenve dhe dhive konsumohet 
më pak, kryesisht në rast të festave të caktuara. Konsumi mesatar për kokë banori në vitin 2017 
ishte rreth 1.2 kg. 
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Tabela 43: Bilanci i furnizimit për mishin e dhenve dhe dhive, 2012-2017 

 
Njësia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondi i dhenve krerë 221,438 193,458 183,584 193,703 184,265 182,278 
Fondi i dhive krerë 26,463 23,119 28,430 30,393 27,775 28,410 
Therjet krerë 223,448 193,870 184,467 195,284 185,069 183,108 
Prodhimi (p.th) t 2,559 2,226 2,142 2,267 2,146 2,127 
Importet neto (p.th) t 630 48 36 24 -11 -13 
Përdorimi vendor (p.th) t 3,189 2,274 2,178 2,291 2,135 2,114 
Vlera e prodhimit mil. EUR 6.2 5.6 5.4 5.6 5.2 5.2 
Bilanci tregtar mil. EUR -0.75 -0.16 -0.12 -0.10 0.04 0.05 
Shkalla e vetë-mjaftueshmërisë % 80 98 98 99 101 101 
Konsumi për kokë banori (p.th) kg 1.8 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 

Burimi:  ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); ASK, 
Statistikat e Tregtisë së Jashtme; kalkulime nga DAESB – MBPZHR 

2.13 Derrat dhe kafshët tjera të fermës 

Në Kosovë sektori i derrërisë në krahasim me sektorët e tjerë blegtoral është më pak i zhvilluar, 
ka rëndësi më të vogël dhe kryesisht është i orientuar në prodhim të mishit për plotësimin e 
nevojave familjare për konsum. Numri i derrave në vitin 2017 ishte 41,086 krerë  e që krahasuar 
me vitin paraprak ishte më i ulët për 3%, ndërsa krahasuar me periudhën ’14-’16 numri i 
derrave në vitin 2017, ka shënuar rritje për 2%.  

Numri i kuajve, gomarëve dhe mushkave në vitin 2017 ishte 2,326  krerë, e që është numër më i 
vogël krahasuar me vitin 2016, por edhe me mesataren e tri viteve paraprake. 

Tabela 44: Numri i derrave dhe kafshëve të tjera të fermës, 2012-2017 

Numri i kafshëve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Derra 55,775 49,198 34,188 44,149 42,309 41,086 2 -3 
Kuaj, gomarë dhe 
mushka 2,139 2,929 2,980 2,577 2,353 2,326 -12 -1 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14) 

2.14 Shpezëtaria 

Numri i përgjithshëm i shpezëve në Kosovë në vitin 2017 është rritur për 3% në krahasim me 
vitin paraprak, ndërsa në krahasim me mesataren e tri viteve paraprake rritja është 5%. Nga 
numri i shpezëve, 95% janë pula ndërsa pjesa tjetër prej 5% janë biba, rosa, pata dhe shpezë të 
tjera. Sa i përket strukturës së pulave, 77% janë pula vojëse, 15% brojlerë dhe 8% të tjera (zogj, 
gjela dhe pula të tjera).   
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Tabela 45: Numri i shpezëve dhe vezëve 2012-2017, në 1000 krerë 

Numri i 
shpezëve (1000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Shpezë 2,318 2,244 2,692 2,576 2,740 2,811 5 3 
Pula 2,250 2,108 2,584 2,492 2,586 2,676 5 3 
Brojler   194 304 196 398 72 103 
Pula për vezë   1,704 1,874 2,043 2,051 9 0 
Zogj, gjela dhe 
pula të tjera   687 314 347 227 -49 -34 

Biba   45 63 108 98 36 -9 
Shpezë të tjera 
(Rosa, Pata etj.) 68 136 62 22 46 37 -14 -19 

Vezë* 218,282 176,078 357,138 361,197 350,827 348,998 -2 -1 
Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14); *SHPUK 

(’12,’13), DAESB (’14-‘17)  

Në vitin 2017, prodhimtaria totale e vezëve vlerësohet të jetë 349 mil. vezë. Në vitin 2017 janë 
importuar  rreth 4 mil. vezë në vlerë prej 312,557 €. Sasia e importuar e vezëve në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016 ka shënuar rënie të theksuar, përkatësisht rreth 40%. Nga gjithsej 
importi i vezëve, 55% e sasisë është importuar nga Shqipëria, 33% nga Maqedonia ndërsa pjesa 
tjetër prej 12% nga vende të tjera si: Greqia, Bullgaria, Italia dhe Serbia. Konsumi mesatar për 
kokë banori llogaritet të jetë rreth 196 vezë/vit dhe mund të themi se Kosova plotëson rreth 
99% të nevojave për konsum të vezëve. 

Në vitin 2017 prodhimi i mishit të pulës vlerësohet të jetë rreth 3,500 tonë. Në këtë vit 
importi i mishit të pulës ishte 33,471 tonë me vlerë prej 39 mil. €. Nga sasia e përgjithshme 
e importuar 31% është importuar nga Brazili, 23% nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12% 
nga Mbretëria e Bashkuar, 7% nga Polonia dhe 27% nga vendet e tjera. Konsumi mesatar për 
kokë banori në Kosovë vlerësohet rreth 20.6 kg /vit. Me prodhimtarinë aktuale Kosova arrin të 
mbuloj vetëm 9.5% të nevojave për konsum, e që në vazhdimësi kemi rritje të përqindjes së 
mbulimit të nevojave për konsum me prodhim vendor. Prodhimtaria vendore është rritur për 
43% në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, e kjo si rezultat i trefishimit të numrit të brojlerëve 
në fermat komerciale e që ka rezultuar me rritje të prodhimtarisë. 

2.15 Bletaria 

Duke marr parasysh klimën, relievin dhe llojet e shumta të bimëve Kosova ka potencial për të 
pasur një prodhim të mirë të mjaltit dhe produkteve tjera të bletarisë. Mbështetja e 
vazhdueshme që i është bërë sektorit të bletarisë ka ndikuar që edhe numri i koshereve të rritet 
në vazhdimësi. Për herë të parë mbështetja e këtij sektori përmes pagesave direkte është bërë në 
vitin 2012, duke vazhduar vit pas viti me rritje të numrit të koshereve të subvencionuara por 
edhe me rritje të numrit të përgjithshëm të koshereve. Numri i përgjithshëm i koshereve të 
bletëve në vitin 2017 ishte 163,717, apo 1% më i lartë në krahasim me vitin 2016, ndërsa në 
raport me mesataren e tri viteve paraprake është rritur për 13%. 
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Tabela 46: Numri i koshereve të bletëve, 2012-2017 

Numri i 
koshereve 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ndryshimi 
2017/(14-16) 

në % 

Ndryshimi 
2017/2016 

në % 
Koshere bletësh 46,483 93,533 116,172 157,005 162,355 163,717 13 1 

Burimi: ASK – Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore (’12,’13,’15,’16,’17 ); Regjistrimi i Bujqësisë (‘14) 

Në vitin 2017, prodhimtaria e mjaltit në Kosovë ishte rreth 6 kg për koshere që rezulton me një 
prodhimtari totale të mjaltit në vitin 2017 prej 982 tonë. Import i mjaltit në vitin 2017 ishte 197 
tonë ndërsa eksporti vetëm 0.6 tonë. Konsumi vendor rezulton të jetë rreth 0.7 kg për kokë 
banori dhe prodhimi vendor plotëson rreth 83% të nevojave për konsum ndërsa pjesa tjetër 
plotësohet nga importi. Nga gjithsej sasia e importuar e mjaltit 55% është importuar nga 
Maqedonia, 14% nga Shqipëria, 10% nga Kroacia, 9% nga Sllovenia, 9% nga Turqia si dhe 3% 
nga vendet e tjera. Ndërsa eksport ka pasur vetëm në Shqipëri. 
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3 Pylltaria  

Republika e Kosovës është një vend mjaft i pasur me pyje dhe resurse pyjore. Bazuar në të 
dhënat e Inventarizimit të fundit të realizuar në vitin 2012, rrjedh se vendi ynë është i mbuluar 
me 481,000 ha apo 45% pyje, e cila shpreh thelbësisht se, afro gjysma e territorit të vendit është 
e mbuluar me kurorë pyjore, nga e cila në pronësi shtetërore janë rreth 295,200 ha (62%), ndërsa 
sipërfaqe të pyjeve në pronësi private janë 180,800 ha apo 38%.  

Është llogaritur se pyjet në vendin tonë kanë rreth 40.5 mil. m3 vëllim drusor, në të cilën 
kontributin më të madh e japin pyjet e ahut me rreth 46% dhe dushqet me 23% pjesëmarrje në 
vëllim. Rritja vjetore është llogaritur të jetë rreth 1.5 mil. m3, që pothuajse krejtësisht dominohet 
nga pyjet fletor. Duke bërë vlerësimin e potencialit prodhues, rrjedhë se prerjet vjetore afatgjata 
mund të shkojnë deri në 1.5 mil. m3 si prerje bruto, mirëpo kjo parashihet në neto masë diku 
rreth 1.2 mil. m3, e cila duhet të reduktohet për shkak të humbjeve nga prerjet pa kontrollë, 
humbjeve natyrore, konsideratave mjedisore dhe rritjes së sipërfaqeve të parqeve kombëtare. 

Faktor mjaft kërcënues dhe sfidues janë zjarret pyjore. Nga inventari rrjedh se këto zjarre kanë 
prekur seriozisht 2.5% të sipërfaqes pyjore. 

Menaxhimi i pyjeve 

Duke gjetur mbështetje në Strategjinë për Zhvillimin e Pylltarisë 2010-2020, është vendosur 
synimi, që në vendin tonë, çdo vit të mbulohen me plane menaxhuese afatgjata rreth 30,000 ha 
sipërfaqe pyjore. Bazuar në të dhënat e marra nga Agjencia Pyjore e Kosovës për vitin 2017, 
rrjedh se kjo Agjenci, ka përmbyllur me sukses krijimin e 7 Planeve menaxhuese për Njësi 
menaxhuese pyjore, e cila përfshin një sipërfaqe rreth 17,488 ha. Aktualisht themelimi i këtyre 
Planeve është një nga prioritete kryesore të Agjencisë Pyjore, e cila është e përkushtuar në 
mbulimin e të gjithë sipërfaqes së pyjeve me Plane të reja, me qëllim që qeverisja, administrimi 
dhe rregullimi i pyjeve të realizohet në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare 
të menaxhimit të qëndrueshëm  pyjor. 

Tabela 47: Hartimi i Planeve Menaxhuese në vitin 2017 

Njësia Menaxhuese Regjioni Sipërfaqet në ha pjesë e 
planeve menaxhuese 

Dushkaja Pejë 4,783 
Barrel Mitrovicë 1,533 
Zmiq-Kull Mitrovicë 2,802 
Zona gjelbër Prizren Prizren 807 
Karadak II Gjilan 359 
Novobërdë Gjilan 2,815 
Denkovac Mitrovicë 4,390 
Total  17,489 

Burimi: APK 
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Menaxhimi vjetor i pyjeve – Aktivitete 

Menaxhimi vjetor i pyjeve ka për qëllim avancimin në përmirësimin, zhvillimin dhe 
përdorimin e qëndrueshëm të pyjeve, duke ndikuar në mirëmbajtjen e grumbujve pyjor, rritjen 
e cilësisë së drurit, vjeljen e materialit drusor për nevoja të prodhimit të energjisë, ndërtimit, 
mobilierisë, përmes të cilave realizohet zbatimi i punëve apo aktiviteteve të parapara me Planin 
menaxhues. 

Tabelat e mëposhtme ilustrojnë planin e shfrytëzimit dhe realizimit të pyjeve në pronën 
shtetërore në vitin 2017. Vërehet një dallim i lartë vëllimor i sipërfaqeve pyjore në mes të planit 
të shfrytëzimit dhe realizimit të shfrytëzimit të sipërfaqeve pyjore. 

Tabela 48: Plani për pyjet shtetërore, m³ 

Dru teknik 6,988 
Dru zjarri 60,522 
Neto masa drunore 67,510 
Mbeturina 6,384 
Bruto masa drunore 73,895 

Burimi: APK 

Bazuar në të dhënat e mësipërme, mund të arrijmë në përfundim se çështja e realizimit të planit 
vjetor, zbatimi i mirëfilltë i aktiviteteve të planifikuara me Planin e Menaxhimit,  përmbushja e 
rekomandimeve të dala nga Inventarizimi Kombëtar i Pyjeve, ka ngecje përbrenda institucionit 
menaxhues. Prandaj, nisur nga këto konstatime, mund të vlerësojmë se me apo pa dashje, 
prerjet e pa rregullta vazhdojnë të jenë kërcënuese në lidhje me ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
përmirësimin e grumbujve pyjor. Gjithashtu, moszbatimi i rekomandimeve të rrjedhura nga 
dokumentet zyrtare, hedh poshtë të gjitha synimet e MBPZHR, për zvogëlimin e aktiviteteve të 
pa rregullta në pyje publike nga 40% në 20%, dhe në pyjet private nga 29% në 15%. Për të 
realizuar këto synime, MBPZHR është duke ndërmarrur masa në krijimin e ri të Ligjit për pyjet 
dhe akteve ligjore, të cilat fillimisht duhet të jenë funksionale karshi interesave shtetërore, 
agjendave qeveritare në planifikim, realizim, buxhet, karshi kërkesave të tregut dhe pronarëve 
të pyjeve.  

Tabela 49: Realizimi i planit në shfrytëzim në pyjet shtetërore (m³) 

Dru teknik 3,139 
Dru zjarri 20,102 
Neto masa drunore 23,241 
Mbeturina 499 
Gjithsejt 23,740 

Burimi:  APK 
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Tabela 50: Realizimi i shfrytëzimit të pyjeve shtetërore sipas DK 

Drejtoria 
Koordinuese 

Dru Teknik          
halorë 

Dru teknik 
fletorë Dru zjarri Mbeturina Gjithsej m³ 

Prishtinë - 4 895 69 966.85 
Pejë 47 54 3,796 - 3,897 
Mitrovicë - - 72 - 72 
Prizren - 342 3,568 190 4,100 
Gjilan 223 1,187 6,482 - 7,892 
Ferizaj - 1,265 3,453 - 4,717 
DMKE 11 6 1,838 240 2,095 
Gjithsej 281 2,858 20,102 499 23,740 

Burimi:  APK 

Shikuar nga tabelat e mësipërme mbi Planifikimin dhe realizimin, rrjedh se në periudhën e vitit 
2017 Agjencia Pyjore e Kosovës ka arritur realizimin e Planit në shfrytëzimin e pyjeve deri në 
masën 32%, apo 23,739 m³. 

Trajtimi i pyjeve të reja 

Agjencia e Pyjeve, ka ndërmarrë masa në trajtimin e pyjeve të reja përmes aplikimit të 
rrallimeve para tregtare me qëllim të përmirësimit të kushteve të rritjes dhe zhvillimit. Përmes 
këtij projekti në gjithë territorin e vendit janë trajtuar rreth 1,165 ha. 

Tabela 51: Rrallimet para tregtare 2017 

Rrallimet para tregtare  ( Drejtorit Koordinuese Rajonale ) Vëllimi në m3 
Prishtinë 300 
Gjilan 173 
Pejë 0 
Mitrovicë 169 
Ferizaj 144 
Prizren 379 
TOTALI 1,165 

  Burim:  APK 

 

Pyjet private 

Agjencia Pyjore së bashku me autoritetet pyjore komunale ka realizuar një mori aktivitetesh që 
ndërlidhen me rregullimin e pyjeve dhe kryerjen e shërbimeve të ndryshme në sektorin e 
pyjeve private. Këtu mund të përmendim; pranimi dhe shqyrtimi i  kërkesave për trajtim të 
pyjeve private, damkosje në pyje, lëshimi i fletëdamkosjeve, lejeve për prerje, fletëpërcjellëseve 
etj. 
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Tabela 52: Plani në pyjet private 

A. Kultivimi dhe Shfrytëzimi i Pyjeve 

1. Ngritja e pyjeve të reja - pyllëzime ha 77 
2. Përtërirja e pyjeve - meliorim ha 13 
3. Kultivim i pyjeve ha 3,424 
4. Shfrytëzim i pyjeve ha 4,820 
B. Punët tekniko-profesionale 
1. Kërkesa të parapara-parashtruara (vendime) copë 4,682 
2. Planifikimi i prerjeve në pyjet private m³ 166,375 
3. Dru Zjarri m³ 159,340 
4. Dru teknik m³ 7,035  

Burim:  APK 

Tek plani i kultivimit dhe shfrytëzimit të pyjeve përfshihen ngritja e pyjeve të reja – pyllëzime 
me 77 ha, përtërirja e pyjeve – meliorim me 13 ha, kultivim i pyjeve me 3,424 ha dhe shfrytëzim 
i pyjeve me 4,820 ha. Ndërsa tek punët tekniko-profesionale përfshihen kërkesat e parapara-
parashtruara (vendimet), planifikimet e prerjeve në pyjet private, drunjtë e zjarrit dhe drunjtë 
teknik. 

Tabela 53: Realizimi i aktiviteteve në pyjeve private 

Pyjet private Njësia Gjithsej 
Kërkesat e shqyrtuara copë 2,717  
Damkosja e trungjeve m³ 173,061  
Damkosja për transport m³ 150,827  
Masa drunore e përcjellur m³ 135,734  
Numri i fletëdërgesave të dhëna copë 25,860  
Kontrolla-vështrime profesionale raste 619   
Drurët jashtë Pyllit m³ 5,263  
Pyllëzimet në prona private ha 0.00  

Burim:  APK 

Kërkesat e shqyrtuara në pyjet private gjatë vitit 2017 kanë qenë 2,717 copë gjithsej. Damkosja e 
trungjeve ishte në vëllim prej 173,061 m³, damkosja për transport ishte në vëllim prej 150,827 
m³, dhe masa drunore e përcjellur ishte 135,734 m³. Numri i fletëdërgesave të dhëna ishte 
25,860 copë, ndërsa kontrolla-vështrime profesionale ishin 619 raste. Gjatë realizimit të Planit 
në pyjet private, Agjencia Pyjore nuk ka mundur të realizoj Planin e paraparë me rastin e 
pyllëzimit dhe meliorimit në tokat pyjore private.    

Mbrojtja e pyjeve - Aktivitetet 

Çështja e mbrojtjes së pyjeve nga Autoritetet komunale, është një nga sfidat me të cilat janë 
duke u përballur vazhdimisht, e cila është një nga çështjet më të trajtuara nga MBPZHR-ja dhe 
APK. Deri më tani të gjitha format nuk kanë dhënë rezultate të mira në ndalimin apo 
zvogëlimin e dukurisë të prerjeve të pa rregullta. Është e ditur se kjo ҫështje është shumë e 
ndërlidhur me gjendjen ekonomike sociale të zonave malore dhe të thella rurale, në të cilat 
pyjet konsiderohen si burim i mbijetesës. Lidhur me ketë ekziston një bashkëpunim i ndërsjellë 
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në mes Autoriteteve lokale dhe atyre qendrore në marrjen e masave, por deri më tani nuk ka 
rezultate shumë të kënaqshme etj.  

Kallëzimet në gjykatë 

Janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, si ngritje të procedurave për kundërvajtje dhe penale,  
kontrolle në terrene pyjore, tregje, rrugë pyjore, konfiskime. Për vitin në fjalë nga Autoritetet 
komunale janë ngritur rreth 3,607 fletëparaqitje për kundërvajtje, dhe rreth 1,439 fletëparaqitje 
penale. Ndërsa, për të njëjtën periudhe është raportuar se është konfiskuar një sasi deri në 2,101 
m³ dru teknik dhe zjarri. 

Tabela 54: Kallëzimet apo fletëparaqitjet e ngritura për Janar - Dhjetor 2017 

Dëmi Pyjor Copë m³ Totali (€) 
Fletëparaqitje kundërvajtje 3,607 6,121 807,646 
Fletëparaqitje penale 1,439 6,469 811,310 
Gjithsejt 5,046 12,590 1,618,956 

Burim:  APK 

Në vitin 2017, Autoritetet Komunale për Pylltari kanë ngritur 5,046 kallëzime penale dhe kanë 
iniciuar procedura për kundërvajtje, vlera e dëmit të së cilave llogaritet në vëllim prej 12,590 m³ 
dhe në vlerë monetare prej 1,618,956 €. Nga totali i fletëparaqitjeve, 3,607 prej tyre ishin 
kundërvajtje në vëllim prej 6,121 m³ në vlerë monetare prej 807,646 €, ndërsa 1,439 ishin 
kallëzime penale me vëllim prej 6,469 m³ dhe vlerë monetare prej 811,310 €. Tabela më poshtë 
ilustron mbrojtjen e pyjeve dhe konfiskimin e masës drunore nga prerësit e paligjshëm. 

Tabela 55: Konfiskimi i materialit drunor, 2017 

Mbrojtja e Pyjeve, Konfiskimi i masës drunore në m³ 
Masa Drunore e Bartur (2016-2017) 1,949 
Masa Drunore e Konfiskuar 2,046 
Sasia e shitur 1,955 
Gjendja momentale e stoqeve 2,040 

Burim:  APK 

Masa drunore e bartur në këtë vit ka qenë 1,949 m³. Po ashtu ka pasur edhe konfiskime nga ana 
e autoriteteve komunale në sasi prej 2,046 m³, ndërsa janë shitur 1,955 m³, kurse gjendja 
momentale e stoqeve është 2,040 m³. 

Zjarret pyjore 

Duke u mbështetur në planin vjetor të menaxhimit, Agjencia Pyjore ndërmori një mori 
aktivitetesh në veçanti për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret pyjore. Gjatë vitit 2017 numri i rasteve 
dhe përfshirja e sipërfaqeve nga zjarret në pyje ka shënuar rritje të vazhdueshme duke u 
dyfishuar.  Shkaktarë të saj ishin rritja e temperaturave gjatë këtij viti, por edhe pakujdesia e 
njerëzve. Sipas analizave dhe studimeve rreth 99% e zjarreve në pyje shkaktohen nga faktori 
njeri, vetëm 1% e tyre mund të shkaktohen nga faktorët abiotik. Në vendin tonë zakonisht 
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zjarret shkaktohen në periudhë thatësirës gjatë muajve të verës (Qershor, Korrik, Gusht). Por, 
përjashtohen zjarret në pranverën e hershme apo vjeshtën kur bujqit fillojnë të merren me 
punimin e tokave bujqësore, livadheve, kullosave etj. Megjithatë, sipas raportit të Agjencisë 
Pyjore gjatë vitit janë evidentuar gjithsej 238 raste të zjarreve, të cilat kanë përfshirë pyjet 
private dhe ato publike në një sipërfaqe deri 2,054 ha. 

Tabela 56: Zjarret pyjore 2017 

Komuna Numri i rasteve Sipërfaqja (ha) Gjithsej (ha) Publike Private 
Prishtinë 57 144 79 222 
Mitrovicë 23 292 832 1,124 
Pejë 73 99 0 99 
Prizren 58 222 89 311 
Ferizaj 6 80 5 85 
Gjilan 21 194 19 213 
Gjithsej 238 1,031 1,024 2,054 

Burimi: APK 

Në vitin 2017 në 6 regjione janë angazhuar 120 punëtor sezonal, për mbrojtjen e pyjeve nga 
zjarret në periudhë 15 Korrik deri 15 Tetor. Përveҫ personelit të Agjencisë Pyjore, punëtorëve 
sezonal, në rastet e shuarjes të zjarreve janë angazhuar edhe njësitë zjarrfikëse lokale, ndërsa në 
raste të veçanta kur zjarret kanë pasur intensitet të madh është realizuar ndërhyrje nga FSK.  

Mirëmbajtja e infrastrukturës 

Gjatë vitit 2017 kjo Agjenci ka realizuar projekte në mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese në vend 
gjueti me rëndësi të veçantë. Këto aktivitete kanë përfshirë aktivitete në rregullimi e traseve 
ekzistuese, dhe mirëmbajtjen e kanaleve, rregullimin e kapërderdhës`ve dhe mbushjen e saj me 
zhavorr në distancë deri në 9.5 km, ndërsa janë shtruar me shtresë asfalti rreth 0.9 km rrugë me 
vlerë të përgjithshme prej 146,000 €. 

Tabela 57: Mirëmbajtja e rrugëve pyjore 

Burimi: APK 

Në këtë vend gjueti janë përmbyllë të gjitha fazat e projektit për renovimin e objektit të kësaj 
vend gjuetie se bashku me rrethojën në vlerë prej 246,000 €. 

Prodhimi i fidanëve pyjor 

Fidanishtja e Institutit të Pejës përgjatë vitit 2017, ka ndërmarrë zhvillimin e aktiviteteve në 
kultivimin e fidanëve pyjor në mënyrë klasike dhe industriale që përdoren për pyllëzimet e 
tokave pyjore dhe djerrinave. Gjithësej në fidanishten e këtij Instituti janë kultivuar 1,570,727 
fidanë pyjor me moshë 2+0. 

Lokacioni Blinaja Distanca e rrugës së punuar Vlera në € 
Renovimi i rrugës nëpër ngastra 9.50 km distanca përgjatë ngastrave 50,000 
Asfaltimi i rrugës përgjatë objekteve 900  metra  gjatësi 96,000 
Renovimi i Rrugëve 10.40 km gjatësi 146,000 
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Tabela 58: Prodhimi i fidanëve gjatë vitit 2017 

Lloji i Fidanëve Mënyra e kultivimit Copë 
Halor Klasike 725,879 
Halor Industriale 835,378 
Fletor Klasike 9,470 
Halor dhe Fletor Klasike dhe industriale 1,570,727 

Burimi: APK 

Mirëmbajtja e pyjeve të reja 

Agjencia Pyjore ka të realizuar një memorandum bashkëpunimi me MPMS me qëllim të 
zvogëlimit të papunësisë dhe angazhimit të të rinjëve në aktivitete në pylltari. Ky aktivitet është 
realizuar përmes zyreve rajonale të punësimit (Entet e punësimit). Përmes këtij memorandumi 
janë angazhuar 625 punëtor në mirëmbajtjen e pyllëzimeve/mbjelljeve të reja, përmes të cilëve 
është trajtuar një sipërfaqe prej rreth 389 ha. 

Tabela 59: Trajtimi i pyjeve të reja sipas memorandumit të bashkëpunimit me MPMS  

DKR - APK Numri i Punëtorëve Sipërfaqja e trajtuar  ha 
Prishtinë 80 37 
Mitrovicë 100 61 
Pejë 120 105 
Prizren 120 48 
Ferizaj 100 44 
Gjilan 80 83 
DMKE 25 11 
Total 625 389 

Burimi:  APK 

Trajtimi i pyjeve të reja nga Agjencia Pyjore është bërë nëpërmjet kontratave për kryerjen e 
shërbimeve në mirëmbajtjen e pyjeve të reja. 

Tabela 60: Trajtimi i pyjeve të reja  

Regjioni ha 
Regjioni i Prishtinës 102 
Regjioni i Pejës 150 
Regjioni i Prishtinës dhe Pejës  2017 252 

Burimi: APK 

 

 

Pyllëzimet 

Gjatë vitit 2017, Agjencia Pyjore e Kosovës është angazhuar në realizimin e projekteve për 
shtrirjen e kurorës së gjelbër përmes pyllëzimeve vjeshtore. Këto pyllëzime kanë përfshirë 
objekte të ndryshme të tokave pyjore në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me një 
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sipërfaqe deri në 290 ha. Të gjitha këto pyllëzime janë realizuar përmes kontratave në shërbime 
sipas Planit të vitit në fjalë.  

Tabela 61: Realizimi i Pyllëzimeve vjeshtore të sipërfaqeve të zhveshura 

Regjioni ha 
Regjioni i Prishtinë, Mitrovicë dhe Pejë 150 
Regjioni i Prizrenit, Ferizaj dhe Gjilanit 140 
Total 290 

Burimi: APK 

Mirëmbajtja e pyllëzimeve 

Mirëmbajtja e të mbjellave/pyllëzimeve, është një operacion silvoteknik që aplikohet për 
mbjelljet e reja me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe gjendjes së fidanëve të mbjella, 
zëvendësimet e mundshme, rregullimi i fidanëve pas ndikimit të faktorëve abiotik, mbrojtja 
dhe ruajtje e tyre nga dëmtimet përmes kullotjes, zjarret pyjore dhe ndikimet e faktorit njeri. 
Agjencia Pyjore, ka zhvilluar planin për mirëmbajtjen e pyllëzimeve në tokat e zhveshura në 
sipërfaqe prej 295 ha. 

Tabela 62: Mirëmbajtja e pyllëzimeve, ha 

Regjioni ha 
Prishtinë dhe Gjilani 100 
Mitrovicë dhe Pejë 95  
Prizreni dhe Gjilani 100  
Total 295   

Burimi: APK 

Revitalizimi tokave pyjore 

Gjatë vitit në fjalë është punuar në revitalizimin/kthimin në gjendje prodhuese, të tokave që 
janë shfrytëzuar për nxjerrjen e inerteve (gurit). Me këtë rast nga ndërmarrjet e ndryshme që 
kanë zhvilluar shfrytëzimin e inerteve, revitalizimi është kryer në rreth 10.5 ha. Revitalizimi i 
tokës pyjore të shfrytëzuar pas aktiviteteve të nxjerrjes së inerteve, parashikon kthimin e këtyre 
sipërfaqeve në gjendje prodhuese përmes rehabilitimit të dheut humusor, pyllëzimit, si dhe 
marrja e masave për vendosjen e rrethojave për mbrojtje të pyllëzimeve.   

Tabela 63: Rehabilitimi i tokave pyjore nga shfrytëzimi i inerteve 

Kompania Përshkrimi Sipërfaqet  m2 
Renelual Tahiri Rehabilitimi i dheut humusor dhe pyllëzimi 39,117 
Kosan Mining Rehabilitimi i dheut humusor dhe pyllëzimi 3,766 
Famis Co Rehabilitimi i dheut humusor dhe pyllëzimi 48,801 
Geo Explore Rehabilitimi i dheut humusor dhe pyllëzimi 10,670 
Totali 

 
102,354 

Burimi: APK 
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Bashkëpunimi me donator 

Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara (FAO), përmes mbështetjes 
financiare prej Qeverisë së Finlandës dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, edhe në vitin 2017 vazhdoj me 
implementimin e projektit, GCP/KOS/005/FIN i cili ka për qëllim që të mbështes zbatimin e 
Politikave dhe Strategjisë për Zhvillimin e Sektorit të Pylltarisë në Kosovë, dokument që është 
miratuar nga ana e Qeverisë së Kosovës në 2010. 

Disa prej aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2017 nga projekti “Mbështetje në zbatimin e 
Politikave dhe Strategjive Pyjore në Kosovë”, janë përmbledhur si në vijim: 

x Është realizuar mbajta e trajnimit lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale me qëllim të 
sensibilizimit dhe mbrojtjes së pyjeve, dhe është përgatitur video sensibilizuese “Pyjet si 
pasuri kombëtare”.  

x Është realizuar pjesëmarrja në seminarin përmbyllës “Seminari Regjional për zbatimin e 
WISDOM në Ballkanin Perëndimor” Durrës –Shqipëri, Dhjetor 2017. 

x Është finalizuar Programi për Integrimin e Modulit GIS dhe funksionaliteteve të tjera në 
Sistemin Informativ të Pyjeve të Kosovës.  

x Është vazhduar bashkëpunimi i MBPZHR-së dhe CNVP për zbatimin  e Projektit “ 
Fuqizimi i Qëndrueshëm i Pyjeve Private dhe të Decentralizuara në Kosovë”- 
menaxhimi i përbashkët. 

x Në kuadër të këtij projekti është realizuar një vizitë e stafit nga sektori pyjor në Suedi 
me qëllim që të mësohet më shumë rreth pylltarisë me temat: Menaxhimi i pyjeve, 
klimës dhe bioenergjisë, prodhimi i kombinuar i energjisë, Vlerësimi i cilësisë së drurit, 
Shoqatat e pronarëve të pyjeve, Menaxhimi i pyjeve dhe zhvillimi Rural, Llojet me rritje 
të shpejtë, Fidanishtet, Sektori pyjor në Suedi etj. 

x Në kuadër të bashkëpunimit me IUCN ECARO dhe GIZ në Frushka Gorë në Shkurt të 
2017 është realizuar pjesëmarrje në trajnimin me temë “Forcimi i Drejtimit për 
Planifikimin e Konservimin në Evropën Jug-Lidore” Projekti “ Vlerësimi i Shërbimeve 
për Ekosisteme dhe Vlerësim/ESAV, për kursin e ardhshëm të veprimit në Evropën 
Jug-Lindore”. 

x Në tetor të vitit 2017 është realizuar në Podgoricë pjesëmarrje në Takimin e parë të 
Grupit Këshillues Rajonal të ekspertëve mbi Agro-Biodiversitetin në Evropën Jug-
Lindore të organizuar nga SWG dhe GIZ - German Cooperation me temë “Resurset 
Gjenetike të Kafshëve dhe Bimëve” etj. 
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4 Konsumi, tregtia dhe çmimet e tregut 

4.1 Trendet e konsumit 

Duke marrë parasysh se kemi mungesë të informacioneve që kanë të bëjnë me fushën e 
standardit jetësor të ekonomive familjare në Kosovë, të dhënat nga Anketa për Buxhetin e 
Ekonomive Familjare ofrojnë informacionet kryesore për treguesit e rëndësishëm që kanë të 
bëjnë me kushtet e jetesës si dhe karakteristikat bazë demografike, ekonomike dhe sociale të 
ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit 2017. 

Këto të dhëna kanë të bëjnë me shpenzimet e konsumit për mallra dhe shërbime, informacion 
mbi të ardhurat, shpenzimet për konsum të përgjithshëm, vetë-konsum, informatat themelore 
për strehim dhe shumë karakteristika tjera demografike dhe socio-ekonomike. 

Tabela 64: Konsumi i përgjithshëm në Kosovë 2009-2017 

Vitet Gjithsej në 
mil. (€) 

Konsumi për 
ekonomi 

familjare (€) 

Konsumi 
për  kokë 
banori (€) 

2009 1,911 6,847 1,161 
2010 1,937 7,110 1,226 
2011 1,928 7,010 1,210 
2012 2,292 7,657 1,380 
2013 2,382 7,625 1,402 
2014 2,471 7,611 1,386 
2015 2,461 3,503 1,432 
2016 2,321 7,539 1,460 
2017 2,340 7,803 1,511 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjar 

Nga rezultatet e dala nga ky publikim i Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) për 
vitin 2017, konsumi i përgjithshëm në Kosovë në vitin 2017 ishte 2,340 mil. €, ndërsa për 
ekonomi familjare 7,803 €, si dhe për kokë banori 1,511 €. Konsumi i  përgjithshëm në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016, ka një rritje të lehtë prej 0.8%, ndërsa konsumi për ekonomi familjare 
ka shënuar rritje në vitin 2017 ndryshe nga viti 2016 për 3.5%, dhe rritje për kokë banori prej 
3.5%.  

Pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare në vitin 2017 është shpenzuar për ushqim 
40%, për banim 29%, duke pasuar me shpenzimet për veshmbathje dhe transport prej 5%, 
ndërsa alkooli dhe duhani si dhe mobiliet marrin pjesë me 4%. Të gjitha këto përbëjnë 87% të 
konsumit, ndërsa pjesa tjetër e grupeve të konsumit që përbëjnë 13% është paraqitur në tabelën 
në vijim. 

Ndërkaq, krahasuar me vitin 2016, në vitin 2017 pjesëmarrja e ushqimit nga prodhimi vetanak 
në konsumin e përgjithshëm ka shënuar një rënie të vogël prej 1 pikë përqindje. 
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Tabela 65: Shpërndarja e konsumit në Kosovë sipas grupeve të konsumit, 2009 – 2017, në( %) 

Konsumi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ushqim dhe pijet joalkoolike 36 35 38 45 45 44 43 42 40 
Alkool dhe duhan 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
Veshmbathja 5 6 5 4 4 4 4 5 5 
Banimi 36 33 31 30 30 28 30 29 29 
Mobiliet 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
Shëndetësi 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
Transport 5 6 6 4 4 5 4 4 5 
Komunikim 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
Rekreacion 2 2 2 1 2 0 1 1 1 
Edukim 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Hotele, restorante 1 3 3 1 2 2 2 2 3 
Të tjera 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
Gjithsej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ushqimi i vet-prodhuar nga 
ekonomitë familjare 7 7 7 6 6 6 7 6 5 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2017 

Konsumi i ushqimit në Kosovë në vitin 2017, sipas rezultateve të ABEF-it, me disa dallime të 
vogla është shumë i përafërt me të gjitha vitet e tjera. Përqindje më të madhe merr mishi me 
20%, qumështi, djathi dhe vezët, kishin pjesëmarrje të njëjtë si edhe në vitin 2015, 2016 dhe 
2017, me 18% në shpërndarje të konsumit të ushqimit. Buka dhe drithërat kishin pjesëmarrje 
16%. Më pas, radhiten perimet me 12% dhe pijet joalkoolike me 10%, frutat 8%. Këto ushqime 
përbëjnë 54% të ushqimeve, ndërsa 16% përbëhet nga kategoritë tjera ushqimore që janë të 
prezantuara në tabelë. 

Tabela 66: Shpërndarja e konsumit të ushqimit në Kosovë, 2009– 2017 (%) 

Konsumi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Buka dhe drithërat 19 21 19 19 18 17 17 16 
Mishi 18 19 20 19 20 20 21 20 
Peshku 1 1 1 2 1 1 1 2 
Qumështi, Djathi, Vezët 19 18 16 16 17 18 18 18 
Vajrat dhe yndyrat 4 5 4 4 3 3 3 3 
Frutat 7 6 7 7 8 8 8 8 
Perimet 12 11 11 12 12 12 12 12 
Sheqeri dhe ëmbëlsirat 6 6 7 6 6 6 6 6 
Produkte tjera ushqimore 5 5 5 5 5 5 5 5 
Pijet jo alkoolike 9 8 10 10 10 10 9 10 
Ushqimi i përgjithshëm 100 100 100 100 100 100 100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2017 

Kur flasim për burimet kryesore të të hyrave në vitin 2017, shohim se burimi kryesor dhe më i 
rëndësishëm ishin rrogat nga punësimi i rregullt nga sektori publik që përbëjnë 23%. Burimi i 
dytë për nga rëndësia janë të hyrat neto nga bizneset që përbëjnë 29% të të hyrave të 
përgjithshme, ku vërehet një rritje prej 3 pikë përqindje e të hyrave nga sektori privat për 
dallim nga viti 2016 ku kjo përqindje ishte 26%. 
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Burime tjera të rëndësishme janë biznese të tjera të ekonomive familjare me pjesëmarrje prej 3% 
dhe pensionet me 12%. Të hollat e dërguara nga jashtë (remitencat) janë shumë të vlefshme për 
ekonominë e vendit e që në vitin 2017 ishin të ngjashme me ato të vitit 2016. Në vitin 2017, të 
ardhurat nga bujqësia kanë qenë 3%. 

Tabela 67: Burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë në  % 

 
2015 2016 2017 

Rrogat dhe pagat nga sektori publik 26 25 23 
Rrogat dhe pagat nga sektori privat 22 26 29 
Bujqësi 5 5 3 
Të ardhurat nga mëditjet¹ 6 7 6 
Biznese të tjera të ekonomive familjare 11 11 13 
Pensionet 13 11 12 
Të hollat e dërguara nga jashtë 9 8 8 
Të hollat e dërguara nga Kosova 1 1 1 
Ndihma sociale - Kategori I 4 3 3 
Ndihma sociale - Kategori II 1 1 1 
Të ardhurat nga prona 1 0 0 
Pensionet e familjeve të dëshmorëve 0 1 1 
Të tjera² 1 1 1 
Gjithsej në % 100 100 100 

Burimi: Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 2017 

4.2 Tregtia 

Tregtia globale u jep konsumatorëve dhe vendeve mundësinë që të kenë qasje në tregje dhe 
produkte të reja. Importet dhe eksportet llogariten në llogarinë rrjedhëse të një vendi në 
bilancin e pagesave. 

Kosova është një zonë e tregtisë së lirë që përfshinë një bllok tregtar, me vendet anëtare me të 
cilat ka nënshkruar marrëveshje të tregtisë së lirë. Marrëveshje të tilla përfshijnë bashkëpunim 
midis të paktën dy vendeve për të ulur barrierat tregtare - kuotat dhe tarifat e importit - dhe 
për të rritur tregtinë e mallrave dhe shërbimeve me njëra-tjetrën.  

Në këtë kapitull janë prezantuar statistikat e shkëmbimit tregtar që janë burim zyrtar i 
informacionit mbi importet, eksportet dhe bilancin tregtar, pra vlera e mallrave të tregtuara në 
mes të Kosovës dhe vendeve të CEFTA-s, BE-së dhe vendeve tjera.  

Në vazhdim është prezantuar më gjerësisht shkëmbimi tregtar i përgjithshëm i Kosovës në 
vitin 2017, pjesëmarrja e eksportit dhe importit të produkteve bujqësore (1-24) në eksportin dhe 
importin e përgjithshëm, mbulueshmëria e importit me eksport, bilanci tregtar, pjesëmarrja e 
eksportit dhe importit në përqindje (CEFTA, BE dhe vendet tjera), dhe paraqitja e produkteve 
sipas kapitujve në nivel dy shifrorë (Sistemi i Harmonizuar) për serinë kohore 2011-2017. Në 
tabelën e paraqitur më poshtë është prezantuar eksporti dhe importi i përgjithshëm i Kosovës 
për kapitujt 1-98. 
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Tabela 68: Eksporti/Importi i përgjithshëm, në 1000 € 

Periudha Eksporti Importi Bilanci 
tregtar 

Mbulueshmëria  
Importit me 
Eksport (%) 

 
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 -1,861,768 13.7 
2011 319,165 2,492,348 -2,173,183 12.8 
2012 276,100 2,507,609 -2,231,509 11.0 
2013 293,842 2,449,064 -2,155,222 12.0 
2014 324,543 2,583,337 -2,258,794 12.6 
2015 325,246 2,627,271 -2,302,025 12.4 
2016 309,687 2,785,198 -2,475,511 11.1 
2017 378,010 3,047,017 -2,669,007 12.4 

Burimi: ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme 

Përgjatë periudhës së kaluar, eksporti i përgjithshëm ka pasur vlera të ndryshme, mirëpo nëse 
shikojmë prej vitit 2001 e deri më tash ka pasur një përmirësim të dukshëm. Trendi i rritjes së 
eksportit ka vazhduar edhe në vitin 2017, ku eksporti pati rritje për 22%, krahasuar me vitin 
2016. 

Figura 28: Eksporti/Importi i përgjithshëm, në 1000 € 

 
Burimi: ASK, Statistikat e Tregtisë së Jashtme 

Importi në vitin 2017 kishte vlerën më të lartë në mbi 3 mld. €, që njëherit paraqet edhe pikën 
më të lartë të importit për vitet 2001-2017. Niveli i ulët i eksportit dhe në anën tjetër, rritja e 
vazhdueshme e importit ka ndikuar që bilanci tregtar në vitin 2017 të jetë negativ në vlerë rreth 
2.7 mld. €. 
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Të dhënat tregojnë se nëse krahasojmë bilancin tregtar të vitit 2017, me atë të një viti më parë, 
ky bilanc negativ është rritur për 7.8%. 

Tabela 69: Pjesëmarrja e Eksportit-Importit të produkteve bujqësore, në 1000 € 

Vitet Eksporti 
(1-98) 

Eksporti 
(1-24) (%) Importi 

(1-98) 
Importi 

(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 1,935,541 434,810 22.5 
2010 295,957 24,749 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 293,842 34,947 11.9 2,449,064 583,704 23.8 
2014 324,543 39,372 12.1 2,583,337 616,051 23.8 
2015 325,246 41,683 12.8 2,627,271 628,808 23.9 
2016 309,687 45,256 15.0 2,785,198 658,767 23.7 
2017 378,010 61,336 16.2 3,047,017 694,517 22.8 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Gjatë viteve 2008-2016, pjesëmarrja më e ulët e eksportit (1-24) në eksportin e përgjithshëm (1-
98) ka qenë në vitin 2011 me 8.2%, ndërsa pjesëmarrje më e lartë u arrit në vitin 2017 me 16.2%. 
Në shkëmbimin tregtar të produkteve bujqësore, vërehet se në vazhdimësi kemi një trend të 
lehtë të rritjes së eksportit për vitet 2008-2017. Rritja më e madhe e vlerës së eksportit të 
produkteve bujqësore ka qenë në vitin 2017 (61.3 mil. €), që është rritje e eksportit për 35.5% 
krahasuar me vitin 2016. 

Figura 29: Eksporti i përgjithshëm dhe eksporti i produkteve bujqësore, në 1000 € 

 
Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Shtim ndër vite ka pasur gjithashtu edhe vlera e importit që është rritur në mënyrë të 
vazhdueshme. Në vitin 2017 vërehet një rritje e importit të përgjithshëm nga 2.8 mld. € në vitin 
2016 në 3.1 mld. €, që paraqet vlerën më të madhe të importit për kapitujt (1-98) për vitet 2008-
2017, dhe njëherit rritje për 9.4% në vitin 2017, krahasuar me 2016. 

Ndërsa sa i përket produkteve bujqësore të importuara për kapitujt (1-24), vlera më e lartë e 
importit ishte në vitin 2017 (694.5 mil. €). 
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Figura 30: Importi i përgjithshëm dhe importi i produkteve bujqësore, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Përqindja e pjesëmarrjes së importit të produkteve bujqësore në importin e përgjithshëm ka 
qenë e përafërt ndër vite. Ndryshe prej viteve tjera, pjesëmarrje më të lartë të importit (1-24) në 
importin e përgjithshëm (1-98) ka pasur në vitin 2008 me 24.6%, ndërsa në vitin 2017 ka qenë 
më e ulët përkatësisht 22.8%. 

Tabela 70: 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 -452,903 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 -535,243 4.7 
2012 30,807 574,974 -544,167 5.4 
2013 34,947 583,704 -548,757 6.0 
2014 39,372 616,051 -576,679 6.4 
2015 41,683 628,808 -587,125 6.6 
2016 45,256 658,767 -613,511 6.8 
2017 61,336 694,517 -633,181 8.8 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në vitet e fundit vlera e importit të produkteve bujqësore (1-24) është rritur në vazhdimësi, por 
paralelisht edhe eksporti ka pasur rritje nga viti në vit. Meqenëse në vitin 2017, eksporti ka 
shënuar rritje, kjo ka rezultuar me një mbulueshmëri më të lartë të importit nga ana e eksportit 
përkatësisht përqindje të mbulimit prej 8.8%. 
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Figura 31: Eksport-Importi i produkteve bujqësore (1-24) në, 1000€ 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Eksporti i produkteve bujqësore (1-24) në vitin 2017, ka arritur vlerën më të lartë deri më tani 
(61.3 mil. €), që krahasuar me vitin 2016 eksporti ka pasur një rritje prej 35.5%, ndërsa importi 
ka pasur vlerë prej 694.5 mil. €, duke shënuar rritje për 5.4% krahasuar me vitin 2016. Nga të 
dhënat paraprake del se edhe gjatë vitit 2017 kemi deficit tregtar në vlerë prej -633.1 mil. €. 
Partnerët kryesor tregtar me të cilët Kosova realizoi vlerën më të lartë të eksportit dhe importit 
janë vendet e rajonit, anëtare të marrëveshjes së tregtisë së lirë-CEFTA. 

4.2.1 Tregtia me vendet e CEFTA-s 

Për krijimin e një zone të tregtisë së lirë, ku tregtia në mallra dhe shërbime mund të zhvillohet 
përtej kufijve, për reduktimin e barrierave, Kosova ka nënshkruar në vitin 2007 Marrëveshjen 
për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore-CEFTA. 

Në vijim janë paraqitur tabelat me të dhënat e shkëmbimit tregtar me vendet e CEFTA-s. 

Tabela 71: Eksport-Importi i produkteve bujqësore me vendet e CEFTA-s, në 1000€ 

Viti 
Eksporti Eksporti  

CEFTA 
(1-24) 

(%) 
Importi Importi 

CEFTA (%) 
(1-24) (1-24) (1-24) 

 
1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 

2008 20,763 16,518 79.6 473,666 164,219 34.7 
2009 19,993 15,304 76.5 434,810 156,329 36.0 
2010 24,749 19,610 79.2 482,649 197,791 41.0 
2011 26,185 20,080 76.7 561,428 189,530 33.8 
2012 30,807 24,960 81.0 574,974 224,633 39.1 
2013 34,947 25,385 72.6 583,704 224,465 38.5 
2014 39,372 25,604 65.0 616,051 227,096 36.9 
2015 41,683 26,939 64.6 628,808 235,180 37.4 
2016 45,256 29,257 64.0 658,767 248,550 37.7 
2017 61,336 36,697 60.0 694,517 258,444 41.2 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR  
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Eksporti në vendet e CEFTA-s është përcjellur me shumë barriera edhe në vitin 2017. 
Përkundër kësaj, shifrat tregojnë se ka pasur rritje të vazhdueshme të eksportit. Vlera e 
shkëmbimit tregtar të produkteve bujqësore në mes të këtyre shteteve ka shënuar rritje të 
vazhdueshme qysh prej fillimit të zbatimit të saj në vitin 2008. Vlera e eksportit të produkteve 
bujqësore me vendet anëtare të CEFTA-s në 2008, ka qenë mbi 16 mil. €, kurse kjo vlerë është 
rritur vazhdimisht deri në vitin 2017, kur është realizuar eksport në këto vende në vlerë prej 
36.7 mil. €, që del se ka pasur rritje për 25.4% për dallim nga viti 2016.  

Figura 32: Shkëmbimi tregtar i produkteve bujqësore me vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Vlera e importit të produkteve bujqësore nga vendet e CEFTA-s ka ndryshuar vazhdimisht prej 
vitit në vit. Vlera më e ulët e importit ishte në vitin 2009 (156 mil. €), ndërsa më e larta në vitin 
2017, me një pjesëmarrje në importin e përgjithshëm të produkteve bujqësore nga vendet e 
CEFTA-s prej 41.2%, apo në vlerë prej 258.4 mil. €. Ndryshe nga viti 2016, në vitin 2017 vërehet 
rritje e importit të produkteve bujqësore nga vendet e CEFTA-s për 4%. 

Figura 33: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Pjesëmarrja e eksportit të produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s në eksportin e 
produkteve bujqësore (1-24), ka pasur rënie të vazhdueshme nga viti në vit. Në periudhën 
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2008–2010, kjo pjesëmarrje ishte mesatarisht 78%, duke u ngritur në vitit 2012 në 81%, që 
njëherazi kjo ishte pjesëmarrje më e lartë. Ndërsa pjesëmarrja më e ulët është shënuar në vitin 
2017 (60%), që do të thotë se 60% e produkteve bujqësore nga kapitujt (1-24) janë eksportuar në 
këto vende. 

Figura 34: Importi i produkteve bujqësore nga vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR.  

Eksporti i prodhimeve bujqësore në vendet anëtare të CEFTA-s në vitin 2017 është udhëhequr 
nga Shqipëria me 21.3 mil. €, pasuar nga Maqedonia me mbi 7 mil. € dhe Serbia me mbi 5 mil. 
€.  

Nëse e krahasojmë eksportin e vitit 2017 me atë të vitit 2016, vërejmë se vlera e eksportit në 
Shqipëri është rritur për 26%, B. Hercegovinë 32%, Mal të Zi 4%, Maqedoni 39% dhe Serbi 12%. 

Tabela 72: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet CEFTA-s, në 1000 € 

Vendet e 
CEFTA-s 2014 2015 2016 2017 Ndryshimi 

(2017-2016) 
Ndryshimi 

2017/2016 (%) 
Pjesëmarrja 

(%) 2017 
Shqipëria 14,059 13,973 16,869 21,270 4,401 26.1 58.0 
B. Hercegovina 996 916 1137 1,503 366 32.2 4.1 
R. e Moldavisë 0 0 0 - 

   
Mali i Zi 1,379 1,307 1,387 1,447 60 4.3 3.9 
Maqedonia 5,742 6,211 5,185 7,206 2,021 39.0 19.6 
Serbia 3,428 4,532 4,676 5,268 592 12.7 14.4 
Gjithsej 25,604 26,939 29,257 36,697 7,437 25.4 100.0 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në kuadër të vendeve anëtare të CEFTA-s, pjesëmarrje më të madhe në eksportin e produkteve 
bujqësore në vitin 2017 ka pasur në Shqipëri 58% pasuar nga Maqedonia 19.6%, Serbia 14.4%.   
B. Hercegovina 4.1% dhe Mali zi 3.9%,   
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Figura 35: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në vitin 2017, importi nga disa shtete të CEFTA-s ka shënuar rritje. Vlerë më e madhe e 
importit edhe gjatë këtij viti ishte nga Serbia në vlerë prej 168.4 mil. €, ku vërehet rritje e vlerës 
së importit për 3.5% në vitin 2017, për dallim nga viti 2016. 

Importi i produkteve bujqësore nga B. Hercegovina në vitin 2017, ka pasur vlerë prej 24.1 mil. €, 
që gjithashtu paraqet edhe vlerën më të lartë të importit nga ky shtet për periudhën kohore 
2014-2017. 

Tabela 73: Importi i produkteve bujqësore nga vendet CEFTA-s, në 1000 € 

Vendet e 
CEFTA-s 2014 2015 2016 2017 

Ndryshimi Ndryshimi Pjesëmarrja 
2017-2016 2017/2016 (%) 2017 

 
(%) 

 
Shqipëria 14,400 18,533 18,852 20,356 1,504 8.0 7.9 
B. Hercegovina 16,481 21,636 22,922 24,103 1,181 5.2 9.3 
R. e Moldavisë 111 82 107 92 -15 -14.0 0.0 
Mali i Zi 3,304 3,292 3,348 3,280 -68 -2.0 1.3 
Maqedonia 39,076 38,420 40,635 42,189 1,554 3.8 16.3 
Serbia 153,723 153,214 162,683 168,421 5,738 3.5 65.2 
Gjithsej 227,096 235,177 248,550 258,444 9,891 4.0 100 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Sa i përket vlerës së importit nga Maqedonia gjithashtu është rritur për 3.8% në vitin 2017 
krahasuar me vitin 2016, Shqipëria arriti në 20.3 mil. €, që për dallim nga viti 2016 ka pasur 
rritje për 8%.  

 

 21,270  

 1,503  

 -    

 1,447  

 7,206  

 5,268  

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Shqipëria

B. Hercegovina

R. e Moldavisë

Mali i Zi

Maqedonia

Serbia

2017 2016 2015 2014



100 
 

Figura 36: Importi i produkteve bujqësore nga vendet CEFTA-s, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Sa i përket importit nga Moldavia vërehet një rënie 14%, ndërsa nga Mali i Zi në vitin 2017 po 
ashtu pati rënie 2%, krahasuar me vitin 2016. Por kryesisht vlera e importit nga ky shtet sillet 
3.3 mil. €, për 4 vite radhazi. 

4.2.2 Tregtia me vendet e BE-së 

Kosova shkëmbim tregtar të produkteve bujqësore ka pasur edhe me vendet e BE-së. Edhe pse 
eksporti ka qenë me vlerë më të vogël se importi, vlen të ceket se vlera e eksportit në vendet e 
BE-së në vitin 2017, ishte mbi 20 mil. €, që në krahasim me vitin paraprak del të jetë 67.8% më e 
lartë. 

Gjithashtu edhe vlera e importit nga vendet e BE-së është rritur që nga viti 2008, deri në vitin 
2016, duke vazhduar po ashtu edhe në vitin 2017, që arrin vlerën prej 275.8 mil. €, një rritje prej 
5.1%, në krahasim me vitin e kaluar. 

Bilanci tregtar ka vazhduar të mbetet negativ, duke vazhduar me thellim të mëtutjeshëm në 
vitin 2017 për 2%, krahasuar me vitin 2016. Edhe mbulueshmëria e importit me eksport në këto 
vende ishte më e madhe se vitet tjera, me pjesëmarrje prej 7.3 %. 
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Tabela 74: Eksporti-Importi i produkteve bujqësore me vendet e BE-së, në 1000 € 

Viti Eksporti Importi Bilanci 
Mbulueshmëria  

Importit me 
Eksport (%) 

 
1 2 3=1-2 4=1/2 

2008 3,566 163,178 -159,612 2.2 
2009 3,559 153,152 -149,593 2.3 

2010 3,214 161,898 -158,684 2.0 
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 

2014 10,184 249,026 -238,842 4.1 
2015 10,530 248,936 -238,406 4.2 
2016 11,961 262,440 -250,479 4.5 
2017 20,076 275,845 -255,769 7.3 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në vitin 2017 nga gjithsej vlera e eksportit të produkteve bujqësore, janë eksportuar në vendet e 
BE-së 20 mil. €. Mesatarja e vlerës së produkteve bujqësore të eksportuara në vendet e BE-së për 
vitet 2008-2016 ishte 6.8 mil. €. Nëse e krahasojmë vlerën e produkteve të eksportuara në vendet 
e BE-së në vitit 2017, me mesataren e vlerës së eksportit për vitet 2008-2016, rrjedh se vlera e 
eksportit pothuajse është trefishuar. 

Trendet e importit kanë ndryshuar nga viti në vit. Vlera më e ulët e importit nga vendet e BE-së 
ishte në vitin 2009 (153.1 mil. €), ndërsa vlera më e lartë arriti në vitin 2017, ku u importuan 
mallra në vlerë prej 275.8 mil. €. Importi i produkteve bujqësore nga BE-ja përbën 39.7%, të 
vlerës së importit të produkteve bujqësore. 

Figura 37: Eksporti-Importi i produkteve bujqësore me vendet e BE-së, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Nga gjithsej eksporti i produkteve bujqësore në vendet e BE-së prej 20 mil. €, në vitin 2017, 
pjesa më e madhe e eksportit apo 40.4%, ishte i orientuar në Gjermani, pasuar nga Bullgaria dhe 
Rumania me nga 7.4%, Austria 6.3%, Hungaria 5.9%, Holanda 5.4%, Suedia 4.9%, R. Çeke 2.1%, 
Sllovenia 1.3% dhe vendet e tjera me gjithsej 19%.  
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Tabela 75: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e BE-së,  në 1000 € 

Vendet 2016 2017 Ndryshimi Ndryshimi  2017-206 
(%) 

Pjesëmarrja 
në % (2017) 

Austria 865 1,268 403 46.6 6.3 
Bullgaria 913 1,490 577 63.2 7.4 
Gjermania 3,156 8,105 4,949 156.8 40.4 
Holanda 665 1,086 421 63.3 5.4 
Hungaria 252 1,180 928 368.3 5.9 
Rep. Çeke 492 416 -76 -15.4 2.1 
Rumania 889 1,491 602 67.7 7.4 
Sllovenia 221 253 32 14.5 1.3 
Suedia 766 977 211 27.5 4.9 
Vendet tjera të BE-së 3,762 3,805 43 1.1 19 
Gjithsej BE 28 11,961 20,076 8,115 67.8 100 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Në eksportin e përgjithshëm të produkteve bujqësore me vendet e BE-së dominuan këto 
produkte: Frutat dhe pjesët tjera të bimëve (5.6 mil. €) pijet, pijet alkoolike dhe uthullat (4.7 mil. 
€), përgatitje prej zarzavateve (3.8 mil. €), perimet (2.2 mil. €), dhe fara dhe fruta me përmbajtje 
vajore 1.4 mil. €.  

Figura 38: Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e BE-së në vitin 2017, (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Importi i produkteve bujqësore në vitin 2017 për kapitujt 1-24 nga vendet e BE-së ka pasur rritje 
5%, krahasuar me vitin 2016. Përveç rritjes së vlerës së importit të përgjithshëm (1-24), në vitin 
2017, ka pasur dallim edhe për nga vendet që është importuar. Ndryshe nga viti 2016, në vitin 
2017, importi nga disa vende është rritur, ndërsa nga disa të tjera ka pasur rënie. Vendet e 
prezantuara në tabelën në vijim paraqesin 67.6% të importit, kurse pjesa tjetër prej 32.4% është 
importuar nga vendet tjera të BE-së. 
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Tabela 76: Importi i produkteve bujqësore nga vendet e BE-së, në 1000 € 

Vendet 2016 2017 Ndryshimi 
2017-2016 

Ndryshimi 
2017/2016 

(%) 

Pjesëmarrja 
në % (2017) 

Austria 14,848 16,420 1,572 10.6 6.0 
Bullgaria 12,209 13,471 1,262 10.3 4.9 
Gjermania 54,235 50,358 -3,877 -7.1 18.3 
Greqia 13,607 12,980 -627 -4.6 4.7 
Hungaria 9,266 10,240 974 10.5 3.7 
Rep. Çeke 1,814 1,369 -445 -24.5 0.5 
Italia 31,948 35,864 3,916 12.3 13.0 
Rumania 8,848 10,765 1,917 21.7 3.9 
Sllovenia 23,313 23,551 238 1.0 8.5 
Holanda 9,529 11,245 1,716 18.0 4.1 
Suedia 231 280 49 21.2 0.1 
Vendet tjera në BE 82,592 89,298 6,706 8.1 32.4 
Gjithsej BE 28 262,440 275,845 13,401 5.1 100.0 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Zvogëlim të importit në vitin 2017 në krahasim me vitin 2016 kanë pasur shtetet: Rep. Çeke 
24.5%, Gjermania 7.1%, Greqia 4.6%. Rritje të importit ka pasur nga këto shtete të BE-së: 
Rumania 21.7%, Suedia 21.2%, Italia 12.3%, Austria 10.6%, Hungaria 10.5%, Sllovenia 1.0%, 
Holanda 18.0%, Bullgaria 10.1% dhe vendet tjera 8.1%.  

Figura 39: Importi i produkteve bujqësore nga vendet e BE-së 2016-2017, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Nga gjithsej importi i produkteve bujqësore nga vendet e BE-së, pjesëmarrje më të madhe 
Gjermania me 18%, Italia 13%, Sllovenia 9%, Bullgaria 5%, Austria 6%, Greqia 5%, Rumania, 
Holanda dhe Hungaria me nga 4%, R. Çeke kishte pjesëmarrje 0.5%, Suedia 0.1% dhe vendet 
tjera të BE-së me 32%,  
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Figura 40: Importit të produkteve bujqësore nga vendet e BE-së në vitin 2017, (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Ndër produktet më të importuara bujqësore nga vendet e BE-së, ishin: ekstrakte, esenca dhe 
koncentrate të kafesë, çajit, dhe koncentrate prej tyre (kapitulli 21) në vlerë prej 37.2 mil. € apo 
13% të importit nga BE-ja, mishi dhe produktet e tij 32.1 mil. € (11.2%), qumështi dhe produktet 
e qumështit 31.2 mil. € (10.8%) duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar 29.4 mil. € (10.2%), 
përgatitjet prej drithërave (8.3%) dhe produkte tjera. 

4.2.3 Tregtia me vendet e tjera 

Kosova përveç vendeve të CEFTA-s dhe vendeve të BE-së, realizoi shkëmbim tregtar edhe me 
vendet tjera. Vendet tjera nga është importuar më së shumti janë: Brazili, Turqia, 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 bujqësore nga kapitujt 
1-24. 

Tabela 77: Shkëmbimi tregtar i Kosovës në vitin 2017 në 1000 € 

 
Eksporti Importi Deficiti Pjesëmarrja 

Eksportit (%) 
Pjesëmarrja 
Importit (%) 

Mbulimi importit 
me eksport 

CEFTA 36,697 258,444 -221,747 59.8 37.2 14.2 
Vendet e BE-së 20,076 275,845 -255,769 32.7 39.7 7.3 
Vendet tjera 4,563 160,228 -155,665 7.4 23.1 2.8 
Totali 61,336 694,517 -633,181 100.0 100.0 8.8 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Si edhe në vitet tjera edhe në vitin 2017, ka pasur rritje të eksportit por edhe të importit të 
produkteve bujqësore. Eksporti në vendet e CEFTA-s ishte rreth 36.7 mil. €, ndërsa importi 
rreth 258.4 mil. €, me bilanc tregtar negativ prej 221.7 mil. €. 

Në vendet e BE-së eksporti ka qenë 20 mil. €, ndërsa importi 275.8 mil. €, që po ashtu edhe nga 
këto vende paraqitet bilanci negativ në vlerë 255.8 mil. €. 
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Sa i përket vendeve tjera jashtë Unionit Evropian, eksporti ka shënuar vlerën 4.6 mil. €, ndërsa 
importi 160.2 mil. €, me bilanc tregtar negativ prej 155.7 mil. €.  

Sa i përket përqindjes së pjesëmarrjes së grupeve të vendeve të përmendura më lartë vlen të 
ceket se 60% e eksportit ka qenë në vendet e CEFTA-s, 33% në vendet e BE-së, dhe 7% në 
vendet e tjera. 

Figura 41: Eksporti i produkteve bujqësore(1-24) për vitin 2017, (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Sa i përket importit, pjesa më e madhe është importuar nga vendet e BE-së 40%, pasuar nga 
vendet e CEFTA-s 37% dhe vendet e tjera 23%.  

Figura 42: Importi i produkteve bujqësore (1-24) për vitin 2017, (%) 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

4.2.4 Eksporti i produkteve bujqësore sipas kapitujve (1-24) 

Produktet që kishin pjesëmarrje më të madhe në eksportin e produkteve bujqësore në vitin 2017 
paraqiten si në vijim: pije, pije të ftohta, pije alkoolike (alkoole), uthulla që bëjnë pjesë në 
kapitullin e 22 të sistemit të harmonizuar doganor dhe marrin pjesë 39.4%, vijuar nga produktet 
e kapitullit 6 frutat dhe arrat e freskëta me pjesëmarrje 14%, zarzavate të konzervuara të 
perimeve, pemëve dhe arrave të përpunuara 10%, perime të freskëta 8%, kafe dhe mëlmesa nga 
kapitulli 9 që kishin një pjesëmarrje prej 7% në eksport. 
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Me vlerë më të ulët vijnë produktet nga kapitulli 2 ku bënë pjesë mishi i cili paraqitet në 
eksportin e produkteve bujqësore me pjesëmarrje prej vetëm 0.2%. Pjesëmarrje të ulët prej 0.8% 
kishin edhe produktet bujqësore nga kapitulli 4 ku bëjnë pjesë produktet e qumështit, vezët dhe 
mjalti. 

Figura 43: Eksporti i produkteve bujqësore për vitin 2017, në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Tabela 78: Eksporti i  produkteve bujqësore  2011-2017, në 1000 € 

Kapituj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
01 Bagëtia 104 65 0 0 0 0 0 
02  Mishi dhe organet  e ngrënshme 14 5 23 109 175 247 183 
03  Peshku, guacat e detit dhe kurrizorët e tjerë të ujit 29 120 0 0 32 37 172 
04  Produktet e qumështit, vezët, mjalti 289 149 133 200 459 489 492 
05  Produktet me origjinë shtazore 0 0 0 0 0 0  
06  Drunj, bimë, lule 8 12 94 22 42 58 165 
07  Perime dhe disa perime rrënjë dhe arra të tokës 2,642 2,946 2,642 4,927 3,201 4,792 4,899 
08  Fruta dhe arra 1,677 1,609 2,122 2,588 2,931 3,845 8,616 
09  Kafe, çaj, mëlmesa 573 717 1,371 2,729 3,180 2,170 3,677 
10  Drithëra 120 79 32 420 724 335 262 
11  Produkte të përziera industriale, niseshte 7,256 8,316 8,448 6,518 4,182 4,172 4,254 
12  Vaj gatimi, kokrra të ndryshme, fara, fruta, bimë 
mjekuese, sanë, foragjere 489 681 691 1,347 1,279 1,444 1,558 

13  Materiale ngjitëse, rrëshirë dhe ekstrakte të tjera 0 0 8 0 0 0 0 
14  Materiale mbjellëse frutore, produkte frutore 0 0 0 0 0 7 0 
15  Yndyra dhe vajra 45 59 46 19 41 9 179 
16  Gatesa të mishit, peshkut, guacave të detit dhe 
kurrizorëve të tjerë të ujit 0 6 102 301 500 478 618 

17  Sheqer dhe ëmbëlsira 141 137 171 159 699 804 652 
18  Kakao dhe gatesa nga kakao 295 1,392 1,803 2,661 2,821 2,397 1,909 
19  Gatesa për drithëra, miell, niseshte 705 704 1,021 1,497 2,104 1,903 1,925 
20  Perime, pemë dhe arra të gatuara 2854 2484 1599 1,752 2,253 3,753 6,171 
21  Gatesa të ndryshme të ushqimit 139 164 167 317 336 441 352 
22  Pije, pije të ftohta, pije alkoolike (alkoole), uthull 8,106 10,195 13,300 12,512 15,992 16,989 24,194 
23  Foragjere për kafshë 698 899 1,086 1,296 732 888 1,060 
24  Duhan dhe zëvendësues 0 69 88 0 0 0 0 
Gjithsej 1-24 26,185 30,807 34,947 39,372 41,683 45,257 61,336 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Ndër produktet me vlerë më të madhe që janë eksportuar kanë qenë ujërat, përfshirë ujërat 
minerale dhe ujërat e gazuar, në vlerë prej më shumë se 9.1 mil. €, vijuar nga produkti Birrë nga 
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malti në shishe 7.5 mil. €, Miell gruri dhe meslini në vlerë prej 3.5 mil. €, Kafe e pjekur e 
padekofeinizuar në vlerë prej 2.9 mil. 

Figura 44: Produktet më shumë të eksportuara për vitin 2017, 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

4.2.5 Importi i produkteve bujqësore sipas kapitujve (01-24) 

Ndër produktet më të importuara gjatë vitit 2017 ishin produktet nga kapitulli 24 Duhani dhe 
zëvendësuesit e përpunuar të duhanit- cigaret që kishin vlerë prej 61.9 mil. € me pjesëmarrje në 
import 8.9%, ujërat, përfshirë ujërat minerale kishin vlerë 39.5 mil. €, me pjesëmarrje prej 5.7%, 
sheqeri i bardhë kishte vlerë në import 26.3% me pjesëmarrje prej 3.8%, si dhe vaji, vlera e të 
cilit arrit në 17.9 mil. €, pjesëmarrja e të cilit ishte 2.6%, grurë i zakonshëm që ishte me vlerë prej 
12.9 mil. € apo 1.9% pjesëmarrje në importin e vitit 2017, si dhe produkte tjera vlera e të cilave 
është paraqitur në figurën në vijim. 

Figura 45: Produktet më shumë të importuara për vitin 2017, 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Vlera totale e importit të produkteve bujqësore në vitin 2017 ka arritur shumën rreth 694.5 mil. 
€, ndërsa produktet që janë importuar më së shumti e që janë të ndara nëpër kapituj të caktuar 
janë të paraqitura në figurën në vijim:  
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Figura 46: Importi i produkteve bujqësore për vitin 2017,  në 1000 € 

 
Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 

Vlerë më e lartë e importit vërehet te kapitulli 22 pije, pije të ftohta, pije alkoolike (alkoole), 
uthull me vlerë 75.2 mil. €, që zënë 11% të importit, duke vazhduar me kapitullin 24 duhan dhe 
zëvendësues vlera e të cilit ka arritur në 62 mil. €, me pjesëmarrje prej 8% si dhe mishi vlera e të 
cilit sillej 61.9 mil. €, apo 9% e importit të produkteve bujqësore (1-24). 

 

Tabela 79: Importi i produkteve bujqësore 2011-2017, në 1000 € 

Kapituj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
01 Bagëtia 6,010 8,444 9,315 12,216 9,524 7,930 10,873 
02  Mishi dhe organet  e ngrënshme 52,802 52,262 57,446 62,040 61,758 57,847 61,986 
03  Peshku, guacat e detit dhe kurrizorët e tjerë të ujit 1,796 1,913 2,452 1,959 2,292 2,119 2,640 
04  Produktet e qumështit, vezët, mjalti 36,938 37,792 35,682 38,309 37,750 41,474 45,069 
05  Produktet me origjinë shtazore 906 890 873 815 647 521 915 
06  Drunj, bimë, lule 2,260 2,596 2,827 2,691 4,493 5,233 4,847 
07  Perime dhe disa perime rrënjë dhe arra të tokës 18,664 16,424 16,800 21,796 22,973 23,135 22,934 
08  Fruta dhe arra 23,389 22,169 24,340 29,038 30,251 32,959 35,069 
09  Kafe, çaj, mëlmesa 21,270 28,015 27,409 26,479 27,904 27,467 33,629 
10  Drithëra 46,946 38,794 30,024 31,218 29,338 36,327 31,697 
11  Produkte të përziera industriale, niseshte 13,294 18,358 14,790 14,647 15,048 12,823 10,822 
12  Vaj gatimi, kokrra të ndryshme, fara, fruta, bimë 
mjekuese, sanë, foragjere 10,933 10,052 8,015 6,924 8,300 9,700 9,409 

13  Materiale ngjitëse, rrëshirë dhe ekstrakte të tjera 95 92 141 260 225 305 368 
14  Materiale mbjellëse frutore, produkte frutore 26 3 3 5 9 10 7 
15  Yndyra dhe vajra 22,023 26,184 25,670 24,912 25,615 27,863 28,362 
16  Gatesa të mishit, peshkut, guacave të detit dhe 
kurrizorëve të tjerë të ujit 20,192 20,675 23,046 24,471 25,298 24,843 27,338 

17  Sheqer dhe ëmbëlsira 36,854 35,077 30,042 31,566 31,948 34,848 35,568 
18  Kakao dhe gatesa nga kakao 18,538 17,449 19,601 20,679 21,266 22,258 23,485 
19  Gatesa për drithëra, miell, niseshte 43,563 44,933 50,800 53,452 55,777 60,371 62,925 
20  Perime, pemë dhe arra të gatuara 19,337 17,935 20,693 20,764 23,104 24,189 26,373 
21  Gatesa të ndryshme të ushqimit 37,874 41,044 46,697 49,532 56,021 58,796 64,124 
22  Pije, pije të ftohta, pije alkoolike (alkoole), uthull 57,900 57,688 59,555 65,779 63,374 70,388 75,220 
23  Foragjere për kafshë 12,749 16,644 17,366 18,469 21,512 19,058 18,736 
24  Duhan dhe zëvendësues 57,067 59,539 60,117 58,027 54,381 58,300 62,122 
Gjithsej 1-24 561,428 574,974 583,704 616,051 628,808 658,767 694,517 

Burimi: ASK,  përpunuar nga DAESB-MBPZHR 
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4.3 Çmimet në zinxhirin e vlerës 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përmes subvencioneve dhe granteve ka 
për qëllim që të rrit kualitetin e prodhimeve bujqësore, rritjen e prodhimtarisë dhe tregut, të 
reduktoj importin nga i cili ndikohen edhe çmimet e prodhimeve vendore.  

Tregu Kosovar është i vërshuar nga prodhimet e importuara të cilat mjaft po i dëmtojnë 
prodhuesit vendor dhe ekonominë e Kosovës në përgjithësi, pasi që prodhimtaria vendore nuk 
po i plotëson nevojat e konsumit, një pjesë e madhe e prodhimeve importohet prej shteteve 
tjera për të përmbushur nevojat vendore. Edhe pse eksporti ka shënuar rritje, sasia e lartë e 
importit po ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Në tabelat në vijim janë paraqitur çmimet për disa prodhime bujqësore dhe është bërë një 
krahasim në mes të çmimeve të prodhimit, importit (çmimi doganor) dhe të konsumit me 
shumicë dhe pakicë për periudhën 2012 – 2017. 

Tabela 80: Çmimet mesatare vjetore të disa prodhimeve bujqësore 2012-2017 (€/kg) 

Prodhimet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/2016 

(%) 
Gruri 0.26 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 -6 
Misri 0.30 0.31 0.28 0.23 0.24 0.23 -4 
Patate 0.32 0.43 0.34 0.33 0.32 0.32 0 
Lakra 0.24 0.17 0.19 0.23 0.21 0.22 5 
Speca 0.58 0.78 0.68 0.81 0.67 0.71 6 
Fasulja 2.47 2.63 2.92 2.68 2.46 2.71 10 
Domate 0.67 0.55 0.68 0.54 0.60 0.57 -5 
Molla 0.54 0.53 0.55 0.48 0.49 0.63 29 
Rrushi 0.93 0.85 1.02 0.91 0.84 1.15 37 
Pula (ferme) 2.12 2.29 2.33 2.06 2.04 2.01 -1 
Qumësht 0.32 0.33 0.33 0.30 0.30 0.31 3 
Mjaltë 8.52 8.83 9.00 9.77 9.87 10.37 5 
Vezë * 9.60 8.97 9.27 7.43 8.00 8.33 4 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; *njësia 100 copë 

Bazuar në të dhënat nga tabela e mësipërme, çmimet në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, 
kanë pasur mjaft luhatje. Rënie paksa më të dukshme të çmimit kanë pësuar gruri, misri dhe 
domatet. Rritje më të madhe në çmime nga prodhimet e listuar në tabelë, kanë shënuar rrushi 
me një rritje prej 37%, molla me 29% dhe fasulja me 10%, ndërsa çmimet e prodhimeve tjera 
nuk kanë shënuar ndryshime të mëdha për dallim nga viti 2016. Këto ngritje të çmimeve janë 
shkaku i dëmeve atmosferike ndaj këtyre prodhimeve. 
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Tabela 81: Vlera për njësi të importit të disa prodhimeve bujqësore 2012-2017 (€/kg) 

Prodhimet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/2016 

(%) 

V. nj. të 
çmimeve të 
importit / 

prodhimit 2017 
Gruri 0.33 0.20 0.20 0.18 0.16 0.18 13 1.13 
Misri 0.35 0.21 0.21 0.16 0.18 0.19 6 0.83 
Patate 0.22 0.24 0.30 0.30 0.32 0.38 19 1.19 
Lakra 0.07 0.19 0.19 0.19 0.23 0.19 -17 0.86 
Speca 0.36 0.78 0.42 0.47 0.39 0.43 10 0.61 
Fasulja 1.02 0.87 1.14 1.17 0.91 0.86 -5 0.32 
Domate 0.29 0.23 0.31 0.36 0.34 0.34 0 0.60 
Molla 0.71 0.35 0.29 0.33 0.32 0.35 9 0.56 
Rrushi 1.01 0.46 0.55 0.44 0.52 0.53 2 0.46 
Qumësht 0.65 0.61 0.62 0.60 0.58 0.57 -2 1.84 
Mjaltë 4.81 4.71 5.02 4.99 5.47 5.63 3 0.54 
Vezë * 5.10 9.07 4.07 4.73 4.53 4.17 -8 0.50 

Burimi:  Dogana e Kosovës, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; *njësia 100 copë 

Tabela e mësipërme paraqet disa çmime apo të ashtuquajtura vlera të njësive (unit values) të 
importit të prodhimeve bujqësore.  

Rritjen më të dukshme në çmim e ka shënuar patatja me 19% pasuar me grurin me 13% dhe 
mollën me 9%. Në anën tjetër, disa prodhime kanë pësuar rënie në çmim siç janë lakra me 17%, 
vezët me 8% dhe fasulja me 5%.  

Si në vitet paraprake edhe këtë vit, prodhimet bujqësore të importuara ishin në dispozicion me 
çmime më të ulëta se çmimi i prodhimeve vendore në Kosovë, kjo mund të jetë si rezultat i 
dallimeve në cilësi, afatit të liferimit dhe politikave të shteteve dhe kompanive eksportuese. 

Tabela 82: Çmimet mesatare vjetore të shitjes me shumicë (€/kg) 

Prodhimet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/2016 

(%) 
Gruri    0.37     0.29     0.26     0.28     0.27     0.21  -22 
Misri    0.34     0.40     0.41     0.48     0.39     0.28  -28 
Patate    0.29     0.36     0.25     0.27     0.32     0.30  -6 
Lakra    0.28     0.28     0.32     0.25     0.19     0.19  0 
Speca    1.14     0.86     0.55     1.08     1.12     0.59  -47 
Fasulja    1.93     2.04     2.64     2.59     2.45     2.29  -7 
Domate    0.82     0.68     0.51     0.43     0.64     0.54  -16 
Molla    0.51     0.52     0.43     0.49     0.47     0.49  4 
Rrushi    2.04     1.47     2.04     1.74     1.64     1.35  -18 
Pula (ferme)    1.51     1.60     2.15     1.77     1.39     1.48  6 
Qumësht    0.77     0.79     0.80     0.79     0.78     0.72  -8 
Mjaltë    7.09     8.27     8.12     8.22     8.80     7.10  -19 
Vezë    7.93     7.53     8.67     7.27     8.50     8.17  -4 

Burimi: Sistemi Informativ i Tregut, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; *njësia 100 copë 

Në tabelën e mësipërme paraqiten çmimet me shumicë të disa prodhimeve bujqësore. Ngritje të 
lehtë në çmim kanë shënuar pula (ferme) me 6.5% dhe molla me 4.3%.  
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Prodhimet të cilat kanë pësuar rënie në çmim janë speci, çmimi i të cilëve është 47.3% më i ulët 
se në vitin 2016, pasuar nga misri me ulje të çmimit prej 28.2% dhe gruri me 22.2%, duke pasuar 
me mjaltë, rrush e domate. 

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. 

Tabela 83: Çmimet mesatare vjetore të shitjes me pakicë (€/kg) 

Prodhimet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/2016 

(%) 
Gruri 0.43 0.33 0.30 0.31 0.30 0.26 -13 
Misri 0.40 0.44 0.49 0.52 0.44 0.34 -23 
Patate 0.37 0.46 0.43 0.32 0.38 0.37 -3 
Lakra 0.36 0.35 0.38 0.29 0.24 0.24 0 
Speca 1.41 0.99 0.70 1.23 1.30 0.75 -42 
Fasulja 2.28 2.27 2.89 2.80 2.64 2.56 -3 
Domate 1.00 0.79 0.65 0.51 0.76 0.67 -12 
Molla 0.66 0.60 0.62 0.57 0.57 0.60 5 
Rrushi 2.45 1.65 2.45 1.91 1.79 1.42 -21 
Pula (ferme) 1.87 1.94 2.43 2.01 1.72 1.78 3 
Qumësht 0.87 0.88 0.87 0.84 0.82 0.83 1 
Mjaltë 8.30 9.22 9.10 9.27 9.73 8.39 -14 
Vezë 9.20 8.27 9.47 7.73 9.80 8.77 -11 

Burimi: Sistemi Informativ i Tregut, përpunuar nga DAESB – MBPZHR, * Njësia për 100 copë 

Në tabelën e mësipërme janë paraqitur çmimet me pakicë në të cilën vërehen ndryshime të 
dukshme në çmime tek speci, misri, rrushi, gruri, mjalti dhe domatja.  

Speci shënoi rënie prej 42.3%, misri dhe rrushi pësuan rënie të çmimit prej 23.7% respektivisht 
20.7%, po ashtu rënie jo të vogël në çmim pësuan edhe mjalti e gruri me 13.8% dhe 13.3%.  

Në anën tjetër, rritje të çmimit shënuan molla me 5.3%, ndërsa rritje më të ultë kemi te pula 
(ferme) me 3.5% dhe qumështi me 1.2%. Prodhimet tjera në listë nuk kanë pasur ndryshime të 
mëdha.  

Çmimet e shitjes me pakicë në tregun vendor zakonisht janë më të larta se ato të prodhimit, me 
përjashtim të mundshëm të disa prodhimeve, furnizimi i të cilave në tregun me pakicë e ka 
origjinën në masë të madhe nga importi më i lirë. 
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Tabela 84: Krahasimi i çmimeve tё disa prodhimeve në Kosovë me disa vende të BE-së, 2017 (€/kg) 

Shteti Gruri Misri Lakra Patate Molla Mjaltë Vezë* 

Bullgaria 0.15 0.15 0.18 0.20 0.25 2.30 6.79 

Republika Çeke 0.15 0.14 0.19 0.16 0.46 4.36 7.82 

Greqia 0.19 0.21 0.37 0.44 0.58 5.85 18.38 

Hungaria 0.14 0.14 0.24 0.21 0.35 2.66 6.42 

Austria 0.14 0.14 0.24 0.22 0.56 12.00 14.32 

Rumania 0.14 0.15 0.30 0.29 0.61 3.53 8.54 

Kosova 0.16 0.23 0.22 0.32 0.63 10.37 8.33 

 Burimi: Eurostat dhe ASK, * Njësia për 100 copë  

Krahasimin e çmimeve të disa vendeve të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, e shohim në 
tabelën më lartë e cila paraqet çmimet e prodhimeve bujqësore. Pasi që importi në Kosovë është 
shumë i lartë, ndryshimet e çmimeve në tregun ndërkombëtar dhe në vendet e rajonit do të 
kenë ndikim në çmimet e tregut të Kosovës. Duke marrë parasysh të ardhurat e ulëta në 
Kosovë, rritja e çmimeve sidomos të prodhimeve bazike që ndikojnë negativisht në standardin 
jetësor të popullatës së Kosovës. 

Sipas tabelës së mësipërme mund të konstatojmë se Kosova ka çmime relativisht të larta në 
krahasim me vendet e tjera të BE-së, e kjo siç u përmend edhe më herët është si rezultat i sasisë 
së ulët të prodhimit vendor, kostos sё lartё tё prodhimit dhe pjesëmarrjes sё lartё të importit.  

Nëse e analizojmë çmimin e grurit, mund të vërejmë se krahasuar me vendet tjera (pos Greqia 
me 0.19 €/kg), Kosova ka një çmim relativisht më të lartë sesa Rumania, Rep. Çeke dhe 
Hungaria. Vlen të ceket se në vitin paraprak (2016) çmimin më të ulët të grurit e ka pasur 
Austria (0.116 €/kg) apo 22% më të ulët, ndërsa për vitin 2017 vërehet një nivelim në shumicën 
e vendeve të BE-së për misër e grurë, pos Greqisë. 

Çmimi i misrit është më i larti në Kosovë krahasuar me shtetet tjera, ndërsa më i ulëti është në 
Hungari, Çeki dhe Austri me çmim prej 0.14 €/kg.  

Lakra në Kosovë ka çmim mjaft konkurrues me vendet e BE-së, pak më të lartë se Bullgaria dhe 
Rep. Çeke për 18.5% respektivisht 15.2%, ndërsa për 68% më e ulët se Greqia.  

Çmimi i patates në Kosovë nuk është i kënaqshëm, krahasuar me Republikën Çeke e cila ka 
çmimin më të ulët pra, çmimi i patates në Kosovë është 48.7% më i lartë, ndërsa në krahasim 
me Greqinë është për 36.7% më i ulët.  

Bazuar në të dhënat në tabelë mund të vërejmë se çmimi i mollës në Kosovë është më i larti 
krahasuar me vendet tjera. Me çmim më të ulët të mollës prin Bullgaria e më pas vinë Hungaria 
etj. Shkaku i çmimit të lartë vjen nga rendimenti i ulët për arsye të dëmeve nga temperaturat e 
ulëta dhe ngricat. 
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Sikurse në vitin 2016 edhe në vitin 2017 çmimi i mjaltës në Kosovë ishte më i larti në krahasim 
me vendet tjera, vërehet vetëm te Austria që kishte një çmim të përafërt të mjaltës me Kosovën 
përderisa vendet tjera kishin çmim dukshëm më të ulët deri në 77.8%.  

Çmimi i vezëve në Kosovë është më i lartë se shumica e shteteve në listë përveç Greqisë dhe 
Austrisë çmimi i të cilave është 120.6% dhe 71.9% më i lartë se në Kosovë.  

Siç cekëm më herët për vitet 2017 dalluar me 2016, kemi nivelim të çmimeve për grurë dhe 
misër mes vendeve të BE-së, si rrjedhojë vërehet te Austria me ngritje të çmimeve edhe për 
patate (50.7%) dhe mollë (61.5%); Bullgaria dallohet për rritjen e çmimeve të vezëve; Çekia për 
vezë (26.5%) dhe mollë (25.7%); Rumania nuk ka ndryshime të theksuara të çmimeve pos ulje te 
misri për (9.7%). 

Mund të konkludojmë së çmimet në Kosovë janë mjaft të larta duke pasur parasysh standardin 
e jetesës. Kosova si treg i vogël me prodhim të ulët vendor është shumë e varur nga importi e si 
rezultat edhe çmimet diktohen nga importi. Për këtë arsye nevojitet hartimi i politikave 
bujqësore të cilat mundësojnë rritje të prodhimtarisë vendore, përmirësim të cilësisë, rritje të 
aftësive konkurruese dhe në përgjithësi nevojitet promovim dhe mbështetje më e madhe për 
prodhimet vendore. 

4.4 Siguria dhe cilësia e ushqimit 

4.4.1 Siguria e ushqimit 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës (AUV) është autoriteti më i lartë për Ushqim 
dhe Veterinari i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar 
nivel të lartë të sigurisë së ushqimit, përfshirë edhe ushqimin e kafshëve, shëndetin e kafshëve, 
shëndetin e bimëve, përkujdesjen ndaj kafshëve si edhe cilësinë e ushqimit me prejardhje 
bimore  dhe shtazore. AUV si autoritet shtetëror i Republikës së Kosovës zbaton legjislacionin  
në fuqi në lidhje  me ruajtjen e shëndetit publik, sigurisë së ushqimit, si dhe shëndetit dhe 
mirëqenies se kafshëve. Këtë rol, AUV e kryen duke zbatuar politikat qeveritare me 
implementimin e projekteve kapitale në këto fusha, duke organizuar kontrollet zyrtare në kufij 
dhe brenda territorit të Republikës së Kosovës. 

Qeveria e Kosovës ka deleguar AUV-në si autoritet për zbatimin e inspektimeve në fushën e 
sigurisë, higjienës, gjurmimit dhe etiketimit të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafshë në 
hapësirat e përpunimit, paketimit, shpërndarjes, shitjes me shumicë dhe pakicë sipas 
legjislacionit nacional dhe legjislacionit të harmonizuar të BE-së. Në aspektin social, krijimi i 
AUV-së, u jep të drejtën qytetarëve Kosovar të konsumojnë produkte po aq të sigurta sa edhe 
qytetarët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. 

Institucionet përgjegjëse dhe korniza ligjore 

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 drejtpërdrejtë me Zyrën e 
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Kryeministrit. Në bazë të nenit 38 të këtij ligji, Agjencia është përgjegjëse për të verifikuar dhe 
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, inspektimin e produkteve me 
origjinë shtazore, inspektimin e produkteve të importuara, eksportuara, 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:  

1. Drejtoria e Shëndetit Publik,  

2. Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve,  

3. Drejtoria e Inspektoratit (veterinar, fitosanitar dhe sanitar) ku bëjnë pjesë edhe gjashtë (6) 
zyra regjionale,  

4. Drejtoria e Laboratorit, dhe 

5. Drejtoria e Administratës. 

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, 
diagnozës 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 Gjeo-
shkencës dhe Teknologjisë (Departamenti i Teknologjisë Ushqimore (DTU)) dhe Fakulteti i 
Shkencave të Natyrës (Departamentet e Kimisë dhe Biologjisë) ofrojnë ekspertizë të çmuar në 
lidhje me sigurinë e ushqimit. 

Institucionet që bashkëveprojmë mbi sigurinë e ushqimit në Kosovë janë: MBPZHR, Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe Ministria e Shëndetësisë. Brenda MBPZHR-së, Instituti 
Bujqësorë i Kosovës (IBK) dhe Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregtisë, janë të 
përfshira edhe në hartimin e politikave të ushqimit. Aktualisht roli i MBPZHR-së për sigurinë e 
ushqimit është ende i pacaktuar. Megjithatë, roli i saj 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 shpërndarje e produkteve me origjinë shtazore apo kafshëve të gjalla duhet të jetë subjekt i 
inspektimit veterinar në Kosovë. Inspektimi veterinar bëhet në të gjitha pikat e kalimit kufitar 
dhe në magazinat doganore. Ka gjithsej nëntë (9) Pikat të Inspektimit Kufitar (PIK) në Kosovë. 
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Operatorët e Biznesit me Ushqim 

Gjatë vitit 2017 në kuadër të kësaj drejtorie janë kryer regjistrimet dhe aprovimet e operatorëve 
të bizneseve me ushqim me prejardhje shtazore dhe jo-shtazore, përkatësisht: 

Aprovime të objekteve të ushqimit me prejardhje shtazore gjithsej  25, nga të cilat, fabrika të 
përpunimit të qumështit kanë qenë 2, fabrika të përpunimit të mishit 11, thertore të 
thundrakëve 2, thertore të shpezëve 1, depo ftohëse 6, grumbullim dhe paketim të mjaltit 1 dhe 
depo ftohëse (aktivitet ripaketimi) kanë qenë 2. 

Tabela 85: Aprovimet e operatorëve të bizneseve me ushqim me prejardhje shtazore dhe jo-shtazore 

Lejet e aprovuara për operator të biznesit Numri 
Fabrika të përpunimit të qumështit 2 
Fabrika të përpunimit të mishit 11 
Thertore të thundrakëve 2 
Thertore të shpezëve 1 
Depo ftohëse (ruajtje e produkteve) 6 
Grumbullim dhe paketim të mjaltit 1 
Depo ftohëse (aktivitet ripaketim) 2 
Gjithsej 25 

Burimi: AUV 

Për regjistrimin e objekteve të ushqimit me prejardhje shtazore për shitje me pakicë,  gjithsej 
janë regjistruar  15. Nga gjithsej 15 objekte, prej tyre 12 janë për përgatitje nga mishi, 1 për 
përpunim qumështi, 1 për grumbullim mjalti dhe 1 për kultivim peshku.  

Tabela 86: Regjistrimi i objekteve për shitje me pakicë 

Rexhistrimet për  shitje me pakicë Numri 
Përgatitje nga mishi 12 
Përpunim qumështi 1 
Grumbullim mjalti 1 
Kultivim peshku 1 
Gjithsej 15 

Burimi: AUV 

Ndërsa numri i gjithsej objekteve të ushqimit me prejardhje jo-shtazore në vitin 2017, ka arritur 
në 142 ku ishin të përfshira këto kategori që janë të paraqitura në tabelën në vijim: 
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Tabela 87: Regjistrimi i objekteve të ushqimit me prejardhje jo-shtazore 

Kategoritë Numri 
Fabrikat e ujit natyral dhe të gazuar 1 
Fabrikat e lëngjeve 3 
Fabrikat për prodhimin e pastave 1 
Ripaketues të produkteve ushqimore 7 
Fabrikat për konservim (pemë dhe perime) 2 
Fabrikat e miellit 2 
Fabrikat e vajit 4 
Fabrikat e verës 6 
Fabrikat për prodhimin e konditerive 10 
Fabrikat për grumbullim, prodhim dhe përpunim te pemëve dhe perimeve 24 
Furra buke 72 
Fabrikat e smokut dhe çipsave 2 
Depo ftohëse për pemë dhe perime 8 
Gjithsej 142 

Burimi: AUV 

Përveç aktiviteteve të lartpërmendura, janë kryer disa vizita në OBU-të përpunuese dhe pikat e 
shitjes së ushqimit. Kryesisht ka asistuar Inspektorati Veterinar - AUV, për realizimin e Planit 
Nacional për Kontrollë Zyrtare dhe marrje të mostrave dhe në përgjigjen e kërkesave tjera nga 
ana e Inspektoratit. Gjithsej kanë asistuar në 17 aktivitete inspektuese, 5 monitorime dhe 
vlerësime dhe 4 auditime. 

Aktivitet e kryera nga Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve-Sektori i shëndetit të 
kafshëve janë paraqitur në vijim:  

x Gjatë vitit 2017 ky sektor ka realizuar aktivitete të ndryshme me qëllim të mbrojtjes së 
shëndetit kafshëve dhe parandalimin e transmetimit të sëmundjeve të ndryshme.  

x Është bërë përcjellja e situatës epizootiologjike në shtetet e rajonit dhe botës në lidhje me 
sëmundjet e kafshëve, duke iu referuar raporteve të OIE në lidhje me prezencën e 
Sëmundjes Gungore të Lëkurës (LSD) dhe Gripit të Shpezëve (Avian Influenza); 

x Monitorimi i aktiviteteve për zbatimin e strategjisë për Ethet Hemorragjike (Krime 
Kongo), implementimi i repelimit të kafshëve në komunat endemike Malishevë, 
Suharekë, Klinë dhe Rahovec; 

x Regjistrimi i objekteve të shpezëve dhe damkosja e vezëve për konsum; 
x Monitorimi i aktiviteteve të parapara nga ana e SSHKUK për vitin 2017, realizimi i 

vaksinimeve  dhe hulumtimeve diagnostike në terren; 
x Monitorimi i Sëmundjes Gungore të Lëkurës (LSD) dhe zbatimi i vaksinimit masiv i 

gjedheve në mbarë vendin; 
x Janë realizuar gjithsej 76 inspektime me qëllim të licencimit apo vazhdimin e licencave 

të subjekteve afariste në përgjegjësi të drejtorisë; 
x Me qëllim të kontrollit të importimit të kafshëve të gjalla, ushqimit për kafshë dhe 

materialit biologjik, janë lëshuar gjithsej 233 leje importi; 
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x Mostrat e marra nga tereni janë dërguar në LUV për analiza laboratorike për prezencën  
e sëmundjeve të kafshëve. Numri total i analizave të kërkuara për të gjitha speciet e 
kafshëve është 12,834 analiza laboratorike;  

x Pas kryerjes së analizave laboratorike për sëmundjet e kafshëve, janë asgjësuar 415 
kafshë, prej tyre 175 krerë gjedhe, 34 krerë dhi dhe 206 koshere bletësh; 

Tabela 88: Licensimi  i subjekteve afariste veterinare, depot për grumbullimin  e lëkurave 

Emërtimi Janar/Dhjetor 
Licencimi i praktikave veterinare 41 
Dhënia e numrit  eksportues për depot e lëkurave 10 
Licencimi i tregjeve te kafshëve 2 
Regjistrimi i objekteve te shpezëve 23 
Regjistrimi i objekteve te peshkatarisë 0 
Gjithsej 76 

Burimi: AUV 

 

Tabela 89: Lëshimi i lejeve të  importit  

Emërtimi Janar/Dhjetor 
Import i kafshëve të gjalla për therje 82 
Importi i ushqimit për  kafshë 85 
Import i bletëve 2 
Import i materialit gjenetik 8 
Importi i  gjedheve për 
reproduksion/majmëri 16 

Importi i zogjve një ditor 40 
Importi i peshqve të gjalle, ikra 0 
Totali 233 

Burimi: AUV 

Tabela 90: Marrja dhe dërgimi i mostrave në LUV për analiza laboratorike: 

Emërtimi i analizave Janar/Dhjetor 
Analizat  patologjike 56 
Analizat serologjike, plani nacional Bruceloza, Leukoza 
dhe FMD 3,660 

Analizat aerologjike, dyshimi për sëmundje të kafshëve 
në teren 1,775 

Analizat  bakteriologjike 468 
Titri vaksinal 6,614 
Karantina 261 
Gjithsej 12,834 

Burimi: AUV 
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Tabela 91: Asgjësimi i kafshëve të cilat kanë rezultuar pozitiv në sëmundjet infektive  

Emërtimi i 
sëmundjes Lloji i kafshës Nr. shpërthimeve Të asgjësuara 

Brucela abortus Gjedhe 40 150 
Brucela melitensis Dele 0 0 
Brucela melitensis Dhi 2 34 
Anthrax Gjedhe 0 0 
TBC Gjedhe 17 25 
Pesta Amerikane Bletë 12 206 
Gjithsej 

 
71 415 

Burimi: AUV 

Tabela 92: Lëshimi i certifikatave transportuese dhe certifikatave shëndetësore 

Emërtimi Janar–Dhjetor 
Lëshimi i certifikatave transportuese (bllok  forma prej  33 certifikatave) 2,400 
Lëshimi i certifikatave shëndetësore (bllok  forma prej  33 certifikatave ) 330 
Gjithsej 2,730 

Burimi: AUV 

Standardet Ushqimore 

Vendet anëtare të OBT-së duhet të mbështesin legjislacionin e tyre kombëtar të ushqimit mbi 
Statutin (Codex). Rishikimi i Statutit (Codex) (1997): kërkesa minimale për zbatimin e HACCP – 
fleksibilitet në zbatim duke respektuar në të njëjtën kohë parimet bazë të sistemit. Bazuar në 
standardet ndërkombëtare dhe rregullat teknike, ekzistojnë dy përcaktues kryesor sa i përket 
përkufizimit dhe qëllimit të standardit ushqimor e këto janë: Siguria shëndetësore (Ushqim i 
Shëndetshëm dhe i Sigurtë) dhe cilësia (Ushqim Cilësor). Siguria shëndetësore e ushqimit bën 
parandalimin e cënimit të shëndetit të konsumatorëve nga ushqimet. Rreziqet ndaj shëndetit të 
konsumatorit që vijnë nga ushqimet, mund të jenë: Fizike, Kimike, Mikrobiologjike. Mbrojtja 
efektive e shëndetit të konsumatorit nënkupton rëndësinë e eliminimit të duhur dhe në kohë të 
rreziqeve shëndetësore. Bazuar në këto standarde përgjegjësia kryesore bie mbi prodhuesit. 
Njëra ndër standardet është edhe aplikimi i Sistemit HACCP, që siguron mbrojtje më efektive 
të shëndetit të konsumatorit në procesin e prodhimit të ushqimeve. 

HACCP është një mënyrë racionale, sistematike dhe e bazuar shkencërisht për të siguruar 
sigurinë shëndetësore të ushqimit, duke na lejuar: 

x Identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve shëndetësore në të gjitha fazat e procesit të 
prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimeve. 

x Specifikimi i masave në kohën e duhur për të parandaluar dhe kontrolluar rreziqet e 
identifikuara. 

x Sigurimi i zbatimit efektiv të masave parandaluese 

Industria përpunuese është duke u mbështetur vazhdimisht nga MBPZHR, Komisioni 
Evropian dhe nga donatorët tjerë përmes granteve të ndryshme. Këtu bëhet fjalë për Masën 
103. – Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore. 
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Me zbatimin e kësaj mase është synuar: Rritja e aftësisë konkurruese të sektorit agro-ushqimor 
përmes rritjes së produktivitetit dhe futjes së teknologjive dhe produkteve të reja; Përafrimi me 
standardet e BE-së dhe përmirësimet në mbrojtjen e mjedisit, sigurinë ushqimore dhe cilësinë e 
produkteve, mirëqenien e kafshëve dhe menaxhimin e mbeturinave si dhe forcimi i lidhjeve me 
prodhimin primar. 

Me avancimin e teknologjisë bashkohore nga prodhuesit dhe përpunuesit janë duke u 
implementuar standardet ushqimore ndërkombëtare, si dhe janë duke u implementuar 
rregullat e HACCP dhe ISO standardeve në prodhimin e tyre të përditshëm, të cilat ndikojnë 
dukshëm në nivelin e higjienës së hapësirave të tyre dhe vetë sigurinë e prodhimeve 
ushqimore. 

4.4.2 Analizat e sigurisë ushqimore dhe shëndetit të kafshëve 

Analizat në laboratorët IBK-së dhe AUV - Aktivitetet në fushën e mbrojtjes së 
shëndetit të kafshëve 

Projektet të cilat realizohen në terren nga ana e subjekteve veterinare të kontraktuara janë si me 
poshtë:  

Vaksinimi i kafshëve kundër sëmundjes së Antraksit 

Vaksinimi është kryer në komunën e Rahovecit duke pasur parasysh që në vitin 2015 është 
regjistruar shpërthimi i kësaj sëmundje në fshatin Landovicë, komuna e Prizrenit. Në këtë 
vaksinim emergjent gjithsej janë vaksinuar 3,600 krerë gjedhe, dele dhe dhi. Të gjitha të dhënat 
mbi realizimin e këtij vaksinimi janë të raportuara në bazën e të dhënave të sektorit I&R. 

Vaksinimi i qenve me pronar kundër sëmundjes se Tërbimit 

Në këtë lloj të vaksinimit janë të përfshira të gjitha komunat e vendit dhe sipas Rregullores 
10/2005 komunat janë të obliguara që të kryejnë pagesën e këtij shërbimi. Gjithsej janë 
shpërndarë 16,700 doza vaksina për vaksinimin e kafshëve shoqëruese - qenë dhe mace  me 
pronar.  

Dehelmintizimi i kafshëve shoqëruese kundër Ekinokokut (Echinococcus Granulosus) 

Gjithsej janë shpërndarë 65,000 tableta të praktikave veterinare të licencuara.   

Vaksinimi i derrave kundër Mortajës Klasike - MKD 

Vaksinimi është kryer në komunat Partesh, Istog, Klinë, Ranillug, Novobërdë, Peje, Skenderaj, 
Viti, Graqanicë, Kllokot, Zveqan dhe Zubin Potok, ku janë vaksinuar gjithsej  23,772 krerë 
derra. 

Vaksinimi i qengjave dhe kecave kundër sëmundjes se Brucelozës si dhe monitorimi i 
vaksinimit me metodën serologjike 
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Vaksinimi është realizuar në të gjitha komunat  e vendit ku janë  vaksinuar 99,534 krerë qengja 
dhe keca. Pas kryerjes se vaksinimit është bërë monitorimi i vaksinimit në LUV  me metodën 
serologjike. Nga kafshët e vaksinuara është bërë ekzaminimi i gjakut me metodën e rastësishme 
të kafshëve të vaksinuara, për përcaktimin e titrit vaksinal për sëmundjen e Brucelozës. Gjithsej 
janë testuar 6,614  krerë qengja dhe keca. 

Vaksinimi i gjedheve kundër Sëmundjes Gungore të Lëkurës (LSD)  

Nga ana e praktikave veterinare të kontraktuara është bërë vaksinimi masiv kundër sëmundjes 
Gungore të Lëkurës (LSD ) në të gjithë territorin e Kosovës prej datës 06.07.2017 deri me datën 
20.08.2017. Vaksinimi është realizuar me sukses. Në këtë aktivitet janë të përfshira 217,989 krerë 
gjedhe në të gjithë territorin e Kosovës. 

Vaksinimi i kafshëve  kundër Sëmundjeve Klostridiale  

Gjatë këtij viti në kuadër të praktikave veterinare janë shpërndarë 1,355 boca me nga 100 ml 
vaksinë për vaksinimin e gjedheve, deleve dhe dhive kundër sëmundjeve Klostridiale. 

Vaksinimi i shpezëve kundër sëmundjes Mortaja Atipike e Shpezëve (New Castle Disease 
Virus)   

Gjatë kësaj periudhe janë shpërndarë për ferma komerciale dhe ferma të ekonomive familjare 
gjithsej 1,250,000 doza vaksina kundër kësaj sëmundje për imunizimin e shpezëve.   

Hulumtimi Diagnostik për Hipersensibilizimin e gjedheve për sëmundjen e tuberkulozit 
tek gjedhet qumështore 

Edhe këtë vit është realizuar aktiviteti i hipersenzibilizimit të gjedheve kundër sëmundjes së 
TBC ku janë të përfshira 18,919 krerë gjedhe. 

Hulumtimet diagnostike për sëmundjen e Mastitit tek lopët qumështore 

Ky aktivitet nuk është zhvilluar këtë vit dhe nuk planifikohet që të zhvillohet pasi që në të  
ardhmen do te jetë përgjegjësi e fermerëve për diagnostikimin e kësaj sëmundje tek lopët 
qumështore. 

Repelimi i kafshëve kundër sëmundjes Ethe Hemoragjike (EHKK) 

Monitorimi i aktivitetit për zbatimin e strategjisë për Ethet Hemorragjike (Krime Kongo), 
implementimi i repelimit të kafshëve është kryer në katër faza në komunat endemike 
Malishevë, Suharekë, Klinë dhe Rahovec ku kanë qenë të përfshira 82,027 krerë gjedhe, 45,561 
krerë dele dhe 11,068  krerë dhi. 

Gjatë vitit 2017 në Sektorin e Identifikimit dhe Regjistrimit (I&R) kanë vazhduar punët sipas 
planit të punës të paraparë nga ana e sektorit. 

Lëvizjet, therjet dhe importi i kafshëve - Në bazën e të dhënave të sektorit I&R janë raportuar 
63,733 lëvizje (shitje – blerje) të gjedheve, 19,041 lëvizje të deleve, 3,831 lëvizje të dhive, 691 
lëvizje të derrave. Ndërsa sa i përket therjeve të kafshëve: 6,135 therje të gjedheve, 4 therje të 
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dhive, 629 therje të deleve dhe 5,551 therje të derrave. Gjithashtu në bazën e të dhënave për 
vitin 2017 janë importuar gjithsej 10,132 krerë gjedhe. 

Sa i përket shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, janë realizuar edhe aktivitete për monitorimin 
e produkteve medicinale veterinare si dhe janë mbajtur kampanja informuese për fermerët 
lidhur me mirëqenien e kafshëve duke përfshirë shpërndarjen e broshurave për transport të 
kafshëve etj. 

Drejtoria e Inspektoratit 

Inspektimet veterinare 

Sektori Veterinar Kufitar ka bërë inspektime të shumta, llojet e të cilave janë prezantuar në 
tabelën në vijim: Numri i lejeve të lëshuara ishte 730, Inspektim i ngarkesave 11,236, Mostra për 
analizë 499, Ngarkesa të refuzuara 6, Ngarkesa transit 221, Asgjësim në PIK 21,025 kg, Import 
(gjedhe për mbarështim) 720 krerë, Import (gjedhe për therje) 17,170 krerë. 

Tabela 93: Llojet e inspektimeve 

Sektori veterinar kufitar Numër 
Numri i lejeve të lëshuara 730 
Inspektim i ngarkesave 11,236 
Mostra për analizë 499 
Ngarkesa të refuzuara 6 
Ngarkesa transit 221 
Asgjësim në PIK 21,025 kg 
Import (gjedhe për mbarështim) 720 krerë 
Import (gjedhe për therje) 17,170 krerë 

Burimi: AUV 

Sektori Veterinar i Brendshëm 
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Tabela 94: Inspektimet e sektorit veterinar  të brendshëm 

Lloji i aktivitetit Numri i mostrave dhe asgjësimeve 
Inspektimi i subjekteve afariste si fabrikave të përpunimit të qumështit dhe 
përpunimit të mishit 250 

Marrja dhe dorëzimi i mostrave për analiza mikrobiologjike, mbetje, serologji,  
nga subjektet afariste të përpunimit të produkteve me origjinë shtazore  dhe 
nga fermat sipas planit nacional 

1,337 mostra 

Inspektimi i Depove ftohëse të produkteve të importuara 33 
Inspektimi i thertoreve, kontrolli i kafshëve para gjatë dhe pas therjes dhe 
lëshimi i certifikatave të therjes së kafshëve 5556 

Inspektimi dhe lëshimi i certifikatave për eksport 4,556.455 kg Lëkura dhe 
137,988 kg produkte qumështi dhe mishi 333 

Inspektimi dhe lëshimi i certifikatave për transport të brendshëm të 
produkteve 857 

Inspektimin e kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore me kërkesën e 
policisë dhe zyrtarëve doganor 91 raste,  194 gjedhe 

Monitorimi i fermave të kafshëve në lidhje me vaksinimin dhe kryerjen e 
hulumtimeve 67 Ambulanca 

Diagnostike nga ana e kontraktueseve të AUV-së 2,024 Ferma 
Asgjësimi i kafshëve ( gjedheve) të rezultuara të prekura me sëmundje 
infektive 

176 gjedhe (151 Brucelozë, 25 TBC); 34 
dele, dhi; 

Asgjësimi i bletëve të rezultuara të prekura me sëmundje infektive 206 Koshere me Bletë 
Shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve dhe inicimin e procedurave për 
kundërvajtje 62 

Asgjësimi i produkteve me origjinë shtazore 82,700 kg produkte mishi dhe 8,825 kg 
Mëlmesa 

Shqyrtimin e kërkesave të OB dhe palëve 40 

Burimi: AUV 

Të gjitha rastet e raportuara për Intoksikacionet alimentare (helmimet me ushqim) përmes 
Institucioneve shëndetësore–SSHKUK apo IKSHP, janë trajtuar, janë zhvilluar procedurat dhe 
janë marr masat ligjore. 

Numri total i rasteve të helmimit me ushqim nga autoritet shëndetësore dhe IKSHP-ja për 
Intoksikacione alimentare ka qenë 258 persona. 
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Tabela 95: Lloji i inspektimet të objekteve dhe numri i mostrave dhe strishove te marra 

Lloji i 
inspektimit Lloji i objekteve Numri Nr i mostrava të 

marra Strisho 

Objektet e 
Inspektuara 

Restaurante 613 152 639 
Depo farmaceutike 89 

  
Çerdhet e fëmijëve 163 

  
Institucione të rëndësisë 

33  
 së  veçantë 

 
Markete - OBU 354 

  
Furra buke 481 

  
Prodhues 253 

  
Institucione arsimore 78 

  
Pishinat rekreative 25 

  
Të tjera 61 

  
Objekte te inspektuara sipas ankesave të 
konsumatorëve 185 

 
Objektet e Inspektuara për zbatimin e ligjit të duhanit 314 

 
Institucione shëndetësore 130 

 
Inspektime të jashtëzakonshme 10 

 
Shqyrtimi i lëndëve si shkallë e dytë 4 

 
Fletëparaqitjet në Gjykatë 83 

 

Sasia e artikujve të asgjësuar në ton/litër 
294.995,225 kg 

 
226.407,31 lit 

 
Burimi: AUV 

Tabela 96: Sektori Fitosanitar Kufitar 

Burimi: AUV 
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Mostra Pllombime Asgjësime 

Gjithsej Gjithsej Kg Litra 

Fitosanitar 
Kufitar 3,8017 7 83,1424 14,2719 / / / 3,509 20 1,605 305 / / 
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Tabela 97: Sektori Fitosanitar i Brendshëm 

Lloji i aktiviteteve Gjithsej 
Inspektimi i barnatoreve bujqësore 155 
Inspektimi i tregtuesve me material fidanor 63 
Inspektimi i mullinjve dhe depove të drithërave 91 
Inspektimi i furrave të bukës 208 
Inspektimi i prodh. me material fidanor-pemor 107 
Inspektimi fushor i prodhimit të farës / 
Inspektimi i prodhuesve -tregtuesve të pijeve alkoolike 4 
Inspektimi i prodhuesve të pijeve jo alkoolike 46 
Inspektimi i depove-barnatoreve të PMB 16 
Inspektimi i depove të plehrave artificiale dhe farërave 169 
Inspektimi i tregtuesve ushqimor 49 
Asgjësimi 34 
Deblombimet 305 
Inspektim i Qendrave tregtare 7 
Pëlqimi për Licencim 566 
Inspektimi i jashtëzakonshëm 6 
Inspektime të tjera 279 
Nr. i procesverbaleve të inspektimit 2,126 
Nr. i procesverbaleve të mostrimit 1,225 
Nr. i mostrave për Analizë 1,646 
Vendime të lëshuara 18 
Nr. i Fletëparaqitjeve të lëshuara 35 
Lëshimi i fitocertifikatave për eksport 2,880 
Lëshimi i fitocertifikatave për ri-eksport 593 
Lëshimi i fitocertifikatave të brendshme 59 
Certifikatat 3,004 

Burimi: AUV  

Sa i përket asgjësimeve në vitin 2017, sipas burimeve të AUV-it, numri i produkteve të 
asgjësuara me prejardhje bimore ka qenë 127,807 kg, dhe po ashtu janë asgjësuar 59,163 copë 
fidane. 
  
Drejtoria e Laboratorit  

Tabela 98: Pranimi i mostrave për Testim 

Periudha kohore Mostra  të pranuara 

Janar - Dhjetor Numri i 
Kërkesave 

Numri i 
mostrave 

Mostra në 
Laboratorin e Ushqimit 

Mostra në Laboratorin 
e Shëndetit të Kafshëve 

 
3,162 3,5660 2,2455 1,3205 

Burimi: AUV 

Sektori i Parazitologjisë  

Në këtë sektor gjatë vitit janë kryer 764 teste, prej tyre:  
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x Analiza tek gjedhi (9 mostra në anthrax (plasje), qumështi 20 (Staphylococcus aureus 
dhe Escherichia coli, dhe antibiogram)  

x Bletë (390 mostra të analizuara në Murtajën amerikane, 10 në Murtajën Evropiane, 10 në 
Nozemozë, 20 në Varozë)  

x Pulat (56 Salmonellozë, 20 në New Castle Disease Virus, 20 Avian Influenza)  
x Dhi dhe dele (8 mostra në Listeriozë dhe Klostridie) 
x Plani Nacional për Salmonellozë (24 mostra feces, 22 strisho të objektit, 5 kufoma dhe 

126 vezë).  

Sektori i Patohistologjisë  

Ky sektor gjatë vitit 2017 ka kryer këto aktivitete: 

x Ekzaminimi anatomopatologjik i kufomave të 13  dhive/kecave 
x Ekzaminimi anatomopatologjik i kufomave të  6 deleve/qengjave 
x Ekzaminimi anatomopatologjik i kufomës së 1 kaprolli 
x Ekzaminimi anatomopatologjik i kufomës  së 1 derri të egër 
x Ekzaminimi anatomopatologjik i kufomave të 28 pulave/zogjve 
x Ekzaminimi i trurit të një gjedhi të tërbuar me testin e imunofluoreshencës direkte. 
x Ekzaminimi i trurit të një qeni të tërbuar me testin e imunofluoreshencës direkte. 

Sektori  i Kimisë Ushqimore dhe Mbetjeve Veterinare  
Në këtë Sektor gjatë periudhës raportuese janë kryer aktivitete sipas planit të paraparë vjetor si: 
pranimi dhe testimi i mostrave të pranuara dhe atyre të testuara. 

Tabela 99: Pranimi i mostrave për Testim 

Mostrat Mostrat 
e pranuara 

Mostrat 
e testuara 

Qumësht dhe produkte te qumështit 9 9 
Mish dhe produkte të mishit 3 3 
Freskia e vezëve 17 17 
Fipronili në vezë 15 15 
Drithërat dhe ushqimi i kafshëve Aflatoxina  ( AFB1) 186 184 
Qumësht dhe produkte të qumështit Aflatoxina ( AFM1) 37 34 
Private 37 37 
Plani Nacional i Monitorimit të Mbetjeve 2017 – Kërkesat për analize 273 164 

Burimi: AUV 

Tabela 100: Numri i rezultateve të testimit 

Aflatoxin B1 Aflatoxin M1 Freskia 
e vezëve PNMM Private Parametrat 

fiziko kimik 
184 34 17 164 5 12 

Burimi: AU 
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Sektori i Mikrobiologjisë Ushqimore  
Gjatë periudhës raportuese janë testuar 178 mostra (Produkte të mishit - 100, produkte të 
qumështit - 34 dhe vezë – 42, të tjera - 2). Në parametrat mikrobiologjik (Salmonella spp., 
Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococci coagulase positive dhe Totali i 
mikroorganizmave aerob), në gjithsej 887 teste. 

Tabela 101: Lloji i mostrës së testuar  sipas matriksit 

Lloji i mostrës sipas matriksit Totali 
Mish dhe produkte të mishit 100 
Qumësht dhe produkte të qumështit 34 
Vezë dhe produkte të vezëve 42 
Matriks tjetër 2 
Gjithsej 178 

Burimi: AUV  

Tabela 102: Lloji i mikroorganizmit të testuar 

Lloji i mikroorganizmit të testuar Numri 
Salmonella spp. 470 
Listeria monocytogenes 171 
Escherichia coli 212 
Staphylococci coagulase-positive 17 
Totali i mikroorganizmeve aerob 10 
Enterobacteriaceae 7 
Parametër tjetër 0 
Numri i testeve 887 

Burimi: AUV  

Sektori i Analizave  Qumështit  

Në tabelën në vijim është paraqitur Përgatitja e Klasifikimeve të Numrit Total të Baktereve 
(NKB) dhe Qelizave Somatike (QS) për klasët: Extra, Klasa I, II dhe III. 

Tabela 103: Analizat e kryera sipas aparaturave  

Bacto Scan Milkoscan Fossomatic Totali 

21,724 21,800 19,394 62,918 

Burimi: AUV  
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Tabela 104: Kategorizimi i qumështit të testuar sipas numrit total të baktereve 

Burimi: AUV  

Figura 47: Numri i mostrave të testuara për kategorizim e qumështit sipas klasave 

 
Burimi: AUV  
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Nr i mostrave Nr i mostrave Nr i mostrave Nr i mostrave

Extra ≤80.000 Klasa I ≤100.000 Klasa II ≤300.000 Klasa III ≤500.000 

Muaji Extra ≤80.000 Klasa I ≤100.000 Klasa II ≤300.000 Klasa III ≤500.000 
Nr i 

përgjithshëm 
i mostrave 

 
Nr i 

mostrave Përqindja Nr i 
mostrave Përqindja Nr i 

mostrave Përqindja Nr i 
mostrave Përqindja 

 
Janar 482 36.93% 49 3.75% 212 16.25% 562 43.07% 1,305 

Shkurt 592 37.51% 53 3.42% 247 15.98% 680 43.09% 1,578 
Mars 759 34.35% 53 2.41% 336 15.21% 1,061 48.03% 2,209 
Prill 692 37.18% 40 2.15% 301 16.17% 828 44.49% 1,861 
Maj 681 35.32% 59 3.06% 280 14.52% 908 47.10% 1,928 

Qershor 580 33.30% 41 2.35% 286 16.42% 835 47.93% 1,742 
Korrik 597 29.85% 53 2.65% 297 14.85% 1053 52.65% 2,000 
Gusht 591 29.34% 62 3.09% 365 18.12% 996 49.45% 2,014 

Shtator 676 37.41% 54 3.00% 228 12.61% 849 46.98% 1,807 
Tetor 742 38.31% 61 3.15% 279 14.40% 855 44.14% 1,937 

Nëntor 744 39.96% 47 2.52% 293 15.74% 778 41.78% 1,862 
Dhjetor 733 49.49% 44 2.97% 181 12.22% 553 37.34% 1,481 
Totali 7869 36.22% 616 2.84% 3305 15.22% 9958 45.84% 2,1724 
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Tabela 105: Kategorizimi i qumështit të testuar sipas numrit të Qelizave Somatike  

 Klasifikimet QS 
 

Extra ≤300.000 Klasa I ≤400.000 Klasa II ≤500.000 Klasa III ≤750.000 
Nr  

përgjithshëm 
i mostrave 

Nr i 
mostrave 

të pa 
analizuara 

 Nr 
mostrave Përqindja Nr 

mostrave Përqindja Nr 
mostrave Përqindja Nr 

mostrave Përqindja   
I 579 43.51% 110 8.26% 92 6.91% 550 41.32% 1,331  
II 736 46.64% 162 12.10% 98 6.21% 582 36.88% 1,578  
III 1,358 61.48% 136 6.16% 115 5.21% 600 27.16% 2,209  
IV 1,157 62.17% 132 7.09% 106 5.70% 466 25.04% 1,861  
V 1,210 62.76% 103 5.34% 107 5.55% 508 26.35% 1,928  
VI 875 50.23% 124 7.12% 133 7.63% 610 35.02% 1,742  
VII 809 40.45% 159 7.95% 116 5.80% 916 45.80% 2,000  
VIII 532 26.42% 147 7.30% 101 5.01% 1,234 61.27% 2,014  
IX 426 30.69% 96 6.93% 89 6.41% 777 55.97% 1,388 419 
X 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 2,014 
XI 811 43.56% 174 9.34% 107 5.75% 770 41.35% 1,862  
XII 581 43.51% 94 11.38% 123 11.50% 683 46.12% 1,481  

Gjithsej 9,074 46.79% 1,437 7.41% 1,187 6.12% 7,696 38.41% 19,394 2,443 
Burimi: AUV  

Figura 48: Numri i mostrave të tesuara për kategorizim të qumështit sipas qelizave somatike   

 
Burimi: AUV  

Sektori i Serologjisë dhe Diagnostikës Molekulare  

Gjatë  periudhës raportuese në këtë sektor janë kryer, teste laboratorike si në vijim: Gjithsej janë 
pranuar 12,380 mostra dhe janë kryer 15,004 teste, ku një pjesë e mostrave janë analizuar për më 
shumë se një parametër. 
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Tabela 106: Testimi i mostrave nga Sektori i Serologjisë dhe Diagnostikës molekulare 

Lloji i 
mostrave 

Nr. i mostrave 
të pranuara 

Parametrat e testuar 

Brucelozë Gjuha e 
kaltër Leukozë Afta 

epizootike Totali 

Gjedhe 3,564 3,564 932 933 271 5,700 
Qengja dhe 
keca 6,526 6,526 - - - 6,526 

 Gjithsej 12,226 
Burimi: AUV  

Tabela 107: Testimi i mostrave të terrenit dhe karantinës 

Mostrat/Lloji i 
sëmundjes Brucelozë Gjuha 

kaltër Gjuha e kaltër IBR MV/CAE Toksopl. Klamid. Ethe 
Q 

Ethe 
Q Total 

Metoda e 
testimit ELISA ELISA PCR ELISA ELISA ELISA ELISA ELISA PCR  
Terenit 1,035 27 20 20 58 32 306 173 1 1,672 
Karantinës 328 0 0 0 0 0 0 0 0 328 
Total 1,363 27 20 20 58 32 306 173 1 2,000 
Burimi: AUV  

4.4.3 Legjislacione për veterinën dhe funksionimin e tregut 

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 të 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. 

Politikat Fitosanitare 

Shërbimi Fitosanitar i Kosovës është i obliguar që të punoj në përforcimin e legjislacionit 
vendor, përputhshmërinë e legjislacionit vendor me legjislacionin e BE-së, inspektimin e 
eksportit dhe importit, inspektimin e shërbimeve lokale inspektuese, inspektimin e 
hulumtimeve Fitosanitare, lëshimin e certifikatave Fitosanitare, inspektimin në terren, studimin 
e sëmundjeve të bimëve dhe organizmave të dëmshëm dhe përgatitjen e listës së sëmundjeve 
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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. 04/L-120 për mbrojtjen e bimëve, dhe Ligji Nr. 03/L-042 për Produkte të Mbrojtjes së 
Bimëve (PMB-ve). 

Qëllimi i politikave Fitosanitare është që të ofrojë udhëzime për operimin e sistemit nacional të 
certifikimit të eksportit dhe të përshkruaj procedurat standarde të operimit për sigurimin e 
certifikimit Fitosanitar kredibil dhe të vlefshëm për eksport të ngarkesave të 
bimëve/produkteve bimore dhe artikujve tjerë të rregulluar në plotësimin e kërkesave 
Fitosanitare të vendit të importimit dhe përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare nën 
Konventën Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Bimëve (Konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e 
bimëve (IPPC) (1997) dhe Marrëveshjes OBT (Organizata Botërore e Tregtisë), SPS (standardet 
sanitare dhe Fitosanitar). 

Importi në Republikën e Kosovës rregullohet me Udhëzimin Administrativ nr. 16/2006 për 
caktimin e taksave për shërbime të kontrollit Fitosanitar në pikat kufitare, dhe Ligjin për 
Mbrojtjen e Bimëve Nr. 04/L-120. 

Legjislacioni për ushqimin e kafshëve 

Rregulloret për ushqimin e kafshëve 

Politikat e përgjithshme të BE-së për sigurinë e ushqimit të kafshëve të përcaktuara me 
Rregulloren e BE-së Nr. 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 ndërmarrin 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 që vendoset në tregje të Kosovës, (pavarësisht nëse ato përmbajnë aditivë, të jenë 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 certifikate të cilësisë të bazuar në standardet ndërkombëtare të kërkuara të tilla 
si ISO, HACCP, apo ndonjë tjetër. 
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4.5 Emetimi i gazrave serrë në Kosovë 

4.5.1 Emetimet nga sektori i bujqësisë 

Vlerësimet e kohëve të fundit konfirmojnë se inovacioni, duke përfshirë përparimin në 
energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë, është nxitësi kryesor i reduktimeve të 
emetimeve në vitet e fundit që njihen si "Gazra Serrë”, kur dihet se “Efekti Serrë” është një nga 
shkaqet kryesore të ngrohjes globale. Me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë njerëzit gjithnjë 
e më shumë janë duke ndikuar në klimën dhe temperaturën e tokës duke djegur lëndët djegëse, 
duke pakësuar pyjet tropikale dhe duke shtuar numrin e bagëtive në fermat bujqësore.  

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK)  është institucion Qeveritar, në kuadër të 
MMPH që ka një gamë të gjerë funksionesh për të mbrojtur mjedisin. Përgjegjësitë kryesore 
janë monitorimi i integruar i mjedisit, sistemit efikas të informimit mjedisor dhe raportimit të 
vazhdueshëm për gjendjen e mjedisit, ruajtjen e kualitetit të ajrit, ujit, tokës dhe biodiversitetit, 
të promovojë shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të resurseve natyrore. Ruajtja e qëndrueshme e resurseve tona natyrore na qojnë 
në mbrojtjen e shëndetit të njeriut, të kafshëve dhe të mjedisit. AMMK punon për të siguruar që 
të kemi ajër, tokë dhe ujë të pastër. 

Për paraqitjen e gjendjes së mjedisit në Kosovë nga MMPH-ja përgatitet Raporti për Gjendjen e 
Mjedisit në Kosovë, i cili bazohet në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit9. Sipas nenit 25, të këtij Ligji, 
Qeveria e Kosovës, me propozim të MMPH, i paraqet Kuvendit Raport për Gjendjen e Mjedisit. 
Raporti përmban të dhëna për: gjendjen e mjedisit dhe ndryshimet në mjedis në krahasim me 
raportin e mëparshëm, ndikimet mjedisore në shëndetin e popullatës, gjendjen e mjediseve të 
rrezikuara, zbatimin e strategjisë së mjedisit dhe planit të veprimit, masat e ndërmarra për 
mbrojtjen e mjedisit,  zhvillimin e institucioneve mjedisore dhe financimin e sistemit për 
mbrojtjen e mjedisit. 

Ajri  

Në këtë raport pasqyrohet gjendja e cilësisë së ajrit në territorin e Kosovës duke marr për bazë 
matjet nga stacionet për monitorimin e vazhdueshëm të cilësisë së ajrit. Burim i të dhënave janë 
kryesisht raportet mujore, që prezantojnë të dhënat e regjistruara nga stacionet të cilat janë nën 
menaxhimin e IHMK. Dy nga stacionet e vendosura në Prishtinë janë reprezentative për 
cilësinë e ajrit në sfondin urban (Rilindja) dhe në sfondin suburbane (IHMK), ndërsa 6 stacionet 
tjera të vendosura në Mitrovicë, Drenas, Pejë, Prizren, Hani i Elezit, Gjilan, janë reprezentative 
për cilësinë e ajrit në sfondin urban dhe stacioni i vendosur në Brezovicë është për sfondin 
rural. Ndërsa 3 stacione të sfondit industrial janë vendosur në zonën e KEK-ut (Dardhishtë, 
Palaj dhe Obiliq).  

                                                      
9 Ligji Nr. 03/L-025 
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Normat e cilësisë së ajrit në bazë të së cilave është bërë vlerësimi janë të bazuara në Udhëzimin 
Administrativ Nr. 02/2011. 

Vlerësimi i cilësisë së ajrit gjatë vitit 2016 bazuar në të dhënat nga IHMK përfshin vlerat 
mesatare mujore dhe të njëjtat krahasohen me Vlerat maksimale të Lejuara (VML). Ndër 
parametrat kryesor që monitorohen janë: Dioskidi i sulfurit (SO2), Monoksidi i karbonit (CO), 
Dioksidi i azotit, Ozoni (O3), Grimcat e pluhurit (PM10 dhe PM2.5) 

Tabela 108: Normat e cilësisë së ajrit sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2011 

Parametri Vlerat limite Njësia 
matëse 

Vlera limite 
(kufitare) 

µg/m³ 

Tejkalimet e 
lejuara mbrenda 

vitit 

NO2 

Vlera limite për 1 orë për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 200 18 

Vlera limite vjetore për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 40 Nuk parashihet 

Vlera limite vjetore për mbrojtjen e 
vegjetacionit µg/m³ 30 Nuk parashihet 

SO2 

Vlera limite për 1 orë për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 350 24 

Vlera limite për 24 orë për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 125 3 

CO 
Vlera limite për mesataren ditore të 
maksimales 8-orëshe, për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut 

mg/m³ 10 Nuk parashihet 

PM10 

Vlera limite për 24 orë, për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 50 35 

Vlera limite vjetore për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 40 Nuk parashihet 

PM2.5 Vlera limite vjetore për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 25 Nuk parashihet 

O3 Objektivi afatgjatë për mbrojtjen e 
shëndetit të njeriut µg/m³ 120 Nuk parashihet 

 
Pragu i informimit µg/m³ 180 Nuk parashihet 
Pragu i alarmit µg/m³ 240 Nuk parashihet 

Burimi: Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës/AMMK 

 

Uji  

Trashëgimia jonë natyrore (lumenjtë, detet dhe oqeanet) është shfrytëzuar, keqtrajtuar dhe 
kontaminuar. Edhe në Kosovë, si në shumë vende të botës, shëndeti i njeriut dhe plotësimi i 
nevojave të tij është gjithnjë e më tepër i kërcënuar nga mungesa e ujërave të pastra. Mbrojtja, 
ruajtja dhe monitorimi i cilësisë së resurseve ujore është njëra prej sfidave me të mëdha 
mjedisore para shoqërisë sonë. Zhvillimi industrial, urbanizimi, bujqësia intensive janë vetëm 
disa prej faktorëve që ndikojnë në ndotjen e ujërave. Përkundër angazhimit të vazhdueshëm, 
shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve ujore dhe dëmtimi i shtretërve të lumenjve, ende mbetet 
një nga format e degradimit të resurseve tona ujore. Presionet në ujëra vijnë kryesisht si pasojë 
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e rritjes së vëllimit të ujërave të shkarkuara pa trajtimin adekuat fizik, kimik e as biologjik. E 
gjithë kjo ndikon që në trupat ujorë të kemi rritje të vlerave në parametrat fizikë, kimik dhe 
mikrobiologjik. Po ashtu, ndikime të shumëfishta vijnë edhe nga reshjet atmosferike: gazrat në 
ajër si (NOx, SO2, CO2 etj) gjatë reshjeve atmosferike formojnë shirat acidik, që në mënyrë 
direkte ndikojnë në rritjen e aciditetit në ujëra. Presione të tjera nga reshjet janë shpëlarja e 
tokave bujqësore dhe sipërfaqeve të tjera ndotëse, me ç’rast vjen deri tek rritja e materieve të 
suspenduara, materive inorganike dhe atyre organike. Ndër presionet më të mëdha në trupat 
ujorë janë shkarkimet industriale të veprimtarive të ndryshme. Monitorimin e ujërave të 
lumenjve në territorin e Republikës së Kosovës e e bënë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. 
Cilësia e këtyre lumenjve përcaktohet në bazë të analizave fizike, kimike dhe metaleve të rënda. 
Rrjeti i monitorimit ka gjithsej 54 vendmostrime (stacion monitoruese). Parametrat fizik që 
aktualisht monitorohen janë 10 parametra fizikë (maten 11 herë në vit), 39 parametra kimik 
(maten 11 herë në vit) dhe 8 metale të rënda (2 herë në vit). 

Me qëllim të mbrojtjes dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve ujore gjatë vitit 2015-2016, 
MMPH, ka hartuar  Strategjinë Kombëtare të Ujërave 2017-2034. Qëllimi i përgjithshëm i kësaj 
strategjie është menaxhimi efektiv i ujërave si një element qenësor i zhvillimit ekonomik dhe 
mirëqenies sociale të Republikës së Kosovës.  

Toka (dheu) 

Toka edhe pse vlerësohet pasuri vitale e çdo vendi, kujdesi dhe sjellja e shoqërisë tonë ndaj 
tokës dhe mjedisit, vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur. Në përgjithësi në gjithë vendin 
përkundër progresit të arritur nga institucionet qendrore dhe lokale, akoma vërehen dukuri 
negative si; pyje të prera dhe që vazhdojnë ende të prehen, pyje të djegura, erozion dhe 
degradim të lumenjve nga shfrytëzimi pa kriter, degradim të peizazheve natyrore, humbje të 
burimeve tokësore dhe ndryshim të destinimit të tokës nga ndërtimet kaotike urbane dhe 
rurale, përmbytjet dhe vërshimet etj. Mijëra hektarë tokë bujqësore vlerësohet së janë zënë me 
ndërtime nga urbanizmi kaotik urban dhe rural. Të gjitha këto dukuri negative janë vetëm disa 
nga faktorët që po ndikojnë në degradimin e tokës në vend. Industria, bujqësia, mbeturinat, 
transporti, dhe ujërat e përdorura janë një ndër ndotësit kryesore të ndotjes së tokave në 
Kosovë. Shumë vende përreth industrive të rënda, si Obiliq, Mitrovicë, Drenas, Han të Elezit, 
ndotja e tokës vlerësohet se është mjaftë evidentet.  

Ky trend i ndotjes dhe degradimit të tokës akoma është në rritje, përkundër shumë masave të 
ndërmarra nga institucionet lokale dhe qendrore. Pothuajse prej vitit 2000 e deri me sot tokat 
po shpërdorohen dhe mjedisi vazhdon të degradohet sidomos përgjatë rrugëve kryesore lokale 
dhe regjionale të Kosovës. Kësaj dukurie ju ka mundësuar mungesa e planeve rregulluese dhe 
urbanistike nga komunat. Komunikimi jo i mirëfilltë ndërmjet komunitetit, institucioneve 
lokale dhe qendrore, ka rezultuar me mungesë të të dhënave për numrin e ndërtimeve pa leje 
në tokat bujqësore, meqë komunat nuk dërgojnë të dhënat të sakta apo jo të plota ne Ministrinë 
e Bujqësisë, pavarësisht se ato janë të obliguara me ligj (Ligji për tokat bujqësore, nr. 02L-26), që 
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të raportojnë për degradimin e tokës bujqësore. Sipas vlerësimeve të zyrtareve të MBPZHR, për 
çdo vit i ndërrohet destinimi i tokave bujqësore në sipërfaqe prej 400-500 ha. 

Ligji për rregullimin e tokës (Nr. 04/L-040, 2012), përcakton institucionet përgjegjëse për 
rregullimin e tokës; Ministria, Agjencia Kadastrale e Kosovës, Komunat dhe Zyrat  Kadastrale 
të Komunave. Ministria e Bujqësisë në harmoni me Planin zhvillimor Komunal propozon zonat 
kadastrale apo pjesët e zonave kadastrale të cilat do të rregullohen me projektin e rregullimit të 
tokës.  

Monitorimi i tokave- Në Kosovë akoma nuk ka sistem të monitorimit të tokave. Një studim për 
ndotjet e tokave bujqësore është realizuar në saje të fondeve të EU-së dhe i implementuar nga 
GIZ dhe NIRAS. Projekti është realizuar brenda 2 viteve 2013-2015. Ky projekt ka monitoruar 
tokat bujqësore të 17 komunave të Kosovës i cili ka përfshirë 214,749 ha. Sipas projektit mostrat 
e tokës kanë rezultuar të kontaminuara afër vendeve industriale dhe që nuk përdoret për 
kultura bujqësore. 

Institucionet përgjegjëse për monitorim të tokave (dheut) janë: Instituti Bujqësor i Kosovës dhe 
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Të dy këto institucione veprojnë në kuadër të ministrive 
përkatëse. 

Mbeturinat 

Gjendja e deponive sanitare në Kosovë edhe në vitin 2016 nuk është e mirë si pasojë e shumë 
faktorëve e në veçanti nga mungesa e menaxhimit sipas standardeve për menaxhim të 
deponive. Karakteristikë negative e këtyre deponive janë ujërrjedhat e ujërave nga deponit në 
mjediset përreth dhe mos monitorimi i tyre nga ana e kompanive menaxhuese. Kompaktimi 
dhe mbulimi i mbeturinave akoma nuk është e nivelit të standardeve sipas kritereve që 
kërkohen. Një progres të përmirësimit në aspektin e mirëmbajtës në krahasim me vitet e 
kaluara, (përveç Deponisë së Pejës gjendja e te cilës është e rënd për shkak të stërmbushjes me 
mbeturina dhe mungesës së hapësirës), është mbulueshmëria e mbeturinave me dhe për pjesët 
e mbushura. Kjo ka ndikuar në përmirësimin e gjendjes për evitim të kundërmimit dhe 
frekuentim të shpezëve dhe qenve endacak. 

Sasia e mbeturinave të gjeneruar dhe të deponuara në deponitë sanitare në Kosovë është në 
rritje. Sasia me e madhe e mbeturinave është deponuar në deponinë sanitare në Mirash ndërsa 
sasia më e vogël në deponinë sanitare në Podujevë. Në vitin 2017, ka vazhduar përsëri me të 
njëjtin projekt, për rivlerësim të deponive ilegale në 17 komunat si dhe evidentimin e deponive 
ilegale në 21 komunat tjera. Në total pas rivlerësimit të të dhënave, janë identifikuar 1,117 
deponi ilegale. Në bazë të të dhënave të grumbulluara numri më i madhe i deponive ilegale 
është identifikuar në komunën e Drenasit (137), në Pejë (121), në Lipjan (105) dhe atë të 
Prishtinës (94).  

Mbeturinat spitalore- Këto mbeturina trajtohen në 7 impiante për trajtimin e tyre të cilat janë të 
vendosura në qendrat kryesore të spitaleve në Kosovë. Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga 
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AMMK kemi rritje të sasisë së mbeturinave spitalore të trajtuara nga viti 2014 me 417,822 kg, në 
vitin 2015 me 481,375 kg, dhe vitin 2016 janë 520,485.8 kg të trajtuara. Sasia më e madhe e 
mbeturinave spitalore të trajtuar për vitin 2016 është në impiantin e vendosur në zonën e 
QKUK-së në Prishtinë ndërsa trajtimi me sasi më të vogël është në impiantin në Gjakovë. 
Përpos impiantit të Gjakovës, të gjithë të tjerët janë duke funksionuar me kapacitet të plotë në 
trajtimin e mbeturinave spitalore.  

Trajtimi i mbeturinave në Kosovë 

Gjatë vitit 2015-2016 AMMK ka bërë identifikimin e të gjitha kompanive që merren me trajtimin 
e mbeturinave në Kosovë. Si rezultat i këtij hulumtimi ka dal se në Kosovë janë gjithsej 72 
kompani të cilat merren me trajtim të mbeturinave. Komunat me më së paku kompani për 
trajtimin e mbeturinave janë Deçani, Ferizaj, Skenderaj Klina dhe Graçanica me nga një 
kompani ndërsa komunat me më së shumti kompani janë Vitia, Podujeva dhe Prishtina. Njësi 
raportuese në anketë kanë qenë bizneset me 10 e më shumë punëtorë. Rezultatet nga anketa 
tregojnë se sasia më e madhe e mbeturinave të gjeneruara ka qenë në sektorët e Xehetarisë dhe 
Gurëthyesve 200,697 tonë ose 83%. Gjithsej, sasia e gjeneruar e mbeturinave të rrezikshme ka 
qenë 8,193 tonë ose 3%. Ndërsa, sasia më e vogël e mbeturinave të gjeneruara për vitin 2015, ka 
qenë në sektorin e industrisë përpunuese me vetëm 15 tonë. Përpunimi i mbeturinave sipas 
llojit të industrisë tregon se sasia më e madhe e mbeturinave të deponuara ka qenë nga 
prodhimi i produkteve ushqimore, pijeve dhe produkteve të duhanit si dhe nga ndërtimtaria.  
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5 Politikat Bujqësore, Pagesat Direkte në Bujqësi dhe 
Përkrahja për Zhvillimin Rural 

5.1 Përmbledhja e synimeve, programeve, masave, buxhetit, granteve 
dhe subvencioneve  

 
 

Mbështetja e sektorit të bujqësisë ka vazhduar edhe në vitin 2017, ky sektor është mbështetur 
përmes pagesave direkte dhe masave të zhvillimit rural. Mbështetja përmes pagesave direkte 
është bërë për kultura bujqësore, krerë blegtoral si dhe për inpute (fidanë), ndërsa përmes 
granteve janë mbështetur investimet në sektorin primar por edhe në industrinë përpunuese dhe 
zhvillim të turizmit në zona rurale. 

Tabela 109: Buxheti i planifikuar për pagesa direkte në vitin 2017 

 

Sektorët e planifikuar për 
mbështetje përmes pagesave 
direkte 

Buxheti i planifikuar 

1 Grurë 6,750,000 
2 Farë gruri 150,000 
3 Elb 50,000 
4 Thekër 30,000 
5 Misër 2,700,000 
6 Luledielli 20,000 
7 Vreshta 2,150,000 
8 Verëra 350,000 
9 Pemishte ekzistuese 1,250,000 
10 Fidane 100,000 
11 Perime në fushë të hapur 1,700,000 
12 Bujqësi organike 100,000 
13 Lopë qumështore 4,200,000 
14 Dele 1,700,000 
15 Dhi 150,000 
16 Bletë 2,000,000 
17 Qumësht 1,100,000 
18 Pula vojse 300,000 
19 Thëllëza 25,000 
20 Dosa 25,000 
21 Therje të raportuara të gjedhit 75,000 
22 Akuakulturë 75,000 

 
Gjithsej 25,000,000 

Burimi: Programi për Pagesa Direkte 2017 

Në vitin 2017, buxheti i planifikuar për pagesa direkte ka qenë 25 mil. € dhe pjesë e programit 
të pagesave direkte kanë qenë: 
 

1. Pagesat direkte për mbjellje vjeshtore të grurit - Sipërfaqja minimale e pranueshme 
ishte 2 ha/fermer dhe fermeri përfitoi 150 €/ha. Buxheti i planifikuar për 
subvencionimin e mbjelljeve vjeshtore të grurit ka qenë 6.75 mil. €. 
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2. Pagesa direkte për mbjelljen e farës së grurit – Sipërfaqja minimale e pranueshme 
ishte 5 ha/fermer, fara e grurit të mbjellë duhej të ishte pjesë e listës së farave të lejuara 
dhe fermeri përfitoi 250 €/ha. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e farës së 
grurit ka qenë 0.15 mil. €. 

3. Pagesa direkte për mbjelljen pranverore të misrit - Sipërfaqja minimale e pranueshme 
ishte 1 ha/fermer dhe fermeri përfitoi 150 €/ha. Buxheti i planifikuar për 
subvencionimin e mbjelljeve pranverore të misrit ka qenë 2.7 mil. €. 

4. Elbi - Sipërfaqja minimale e pranueshme e mbjellë me elb në pronësi ishte 1 ha/fermer 
dhe fermeri përfitoi 100 €/ha. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e mbjelljes së 
elbit ka qenë 0.05 mil €. 

5. Thekra - Sipërfaqja minimale e pranueshme e mbjellë me thekër në pronësi ishte 1 
ha/fermer dhe fermeri përfitoi 100 €/ha. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e 
mbjelljes së thekrës ka qenë 0.03 mil €. 

6. Pagesa direkte për mbjelljen pranverore të lulediellit - Sipërfaqja minimale e 
pranueshme ishte 1 ha/fermer dhe fermeri përfitoi 150 €/ha. Buxheti i planifikuar 
për subvencionimin e mbjelljeve pranverore të lulediellit ka qenë 0.02 mil. €. 

7. Perime në fushë të hapur - Sipërfaqja minimale e pranueshme e mbjellë me perime në 
fushë të hapur ishte 0.50 ha/fermer dhe fermeri përfitoi 300 €/ha. Kulturat perimore të 
kultivuara në fushë të hapur duhej ti përkisnin listës së kulturave që mbështeten përmes 
programit të pagesave direkte. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e mbjelljes së 
perimeve në fushë të hapur ka qenë 1.7 mil. €. 

8. Pagesa direkte për vreshta ekzistuese - Sipërfaqja minimale e pranueshme ishte 0.10 
ha/fermer dhe fermeri përfitoi 1,000 €/ha në rast se kishte të kultivuar vreshta në 
madhësi nga 0.10 ha deri në 100 ha ndërsa nëse fermeri kishte më shumë se 100 ha të 
mbjellë me vreshta mbështetja ishte 1,000 €/ha për 100 ha e parë dhe 500 €/ha për pjesën 
e mbetur mbi 100 ha. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e vreshtave ekzistuese ka 
qenë 2.15 mil. €. 

9. Pagesa direkte për verë - Përfitojnë kompanitë prodhuese të verës e që janë të licencuara 
nga MBPZHR si dhe kanë përmbushur obligimet lidhur me deklarimin e prodhimit të 
rrushit dhe verës për vitin paraprak. Vjelja e rrushit duhet të deklarohet deri me 10 
Dhjetor 2016 ndërsa prodhimi i verës deri me 15 Janar 2017. Kompanitë prodhuese të 
verës të cilat verën e prodhuar e kanë deklaruar zyrtarisht përfitojnë 0.04 €/litër. 
Buxheti i planifikuar për subvencionimin e verës ka qenë 0.35 mil. €. 

10. Pagesat direkte për pemishtet ekzistuese - Sipërfaqja minimale e pranueshme e mbjellë 
me pemë drufrutore ishte 0.50 ha/fermer, ndërsa për pemë manore ishte 0.20 ha/fermer 
dhe fermeri përfitoi 400 €/ha. Kulturat pemëtare duhej ti përkisnin listës së kulturave 
që mbështeten përmes programit të pagesave direkte dhe ta plotësonin kriterin e numrit 
minimal të bimëve-pemëve të mbjellura në 1 ha. Buxheti i planifikuar për 
subvencionimin e mbjelljes së pemishteve ekzistuese ka qenë 1.25 mil. €. 
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11. Pagesa direkte për prodhimtarinë e materialit fidanor të pemëve drufrutore dhe të 
hardhisë së rrushit mbi nënshartesa vegjetative – Fermeri duhet të kishte së paku 0.50 
ha tokë bujqësore në pronësi ose të marr më qira si dhe numri minimal i fidanëve që 
fermeri duhej të prodhonte gjatë vitit kalendarik 2017 ishte 5,000 fidanë. Pagesa ishte e 
ndryshme varësisht nga numri i fidanëve. Fermerët që prodhonin 5,000-40,000 fidanë të 
pemëve drufrutore janë mbështetur me nga 0.20 €/fidanë, ndërsa fermerët që prodhonin 
mbi 40,000 fidanë të pemëve drufrutore janë mbështetur me 0.20€/fidanë për 40,000 
fidanët e parë dhe me nga 0.15 €/fidanë për çdo fidanë tjetër mbi këtë sasi. Fermerët që 
kanë kultivuar së paku 5,000 fidanë të hardhisë së rrushit janë mbështetur me nga 0.10 
€/fidanë. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e materialit fidanor ka qenë 0.1 mil. €. 

12. Bujqësi organike - Sipërfaqja minimale e pranueshme e mbjellë me kultura bujqësore me 
qëllim të prodhimit organik ishte 0.10 ha/fermer dhe fermeri që posedoi dëshminë se 
është i certifikuar për prodhim organik përfitoi 300 €/ha si vlerë shtesë mbi 
subvencionimin bazë të kulturës bujqësore të caktuar. Buxheti i planifikuar për 
subvencionimin e prodhimtarisë organike ka qenë 0.1 mil. €. 

13. Pagesa direkte për lopë dhe buallica qumështore – Fermeri është dashur të mbarështojë së 
paku 5 lopë ose buallica qumështore ose 5 krerë së bashku. Subvencionimi ishte 70 
€/krerë. Buxheti i planifikuar ka qenë 4.2 mil. €. 

14. Pagesa direkte për delet dhe dhitë – Fermeri është dashur të mbarështojë së paku 30 
krerë dele dhe 20 krerë dhi qumështore në prodhimtari aktive të qumështit. Pagesa për 
krerë ishte 15 € dhe buxheti i planifikuar ishte 1.85 mil. €. 

15. Pagesa direkte për bletari - Fermeri është dashur të mbarështoj së paku 30 shoqëri 
bletësh. Fermerët që kanë 30 deri në 50 koshere ato mund ti kenë të vendosura 
maksimum në dy bletishte, fermerët që kanë prej 50 deri në 200 koshere mund ti kenë të 
vendosura maksimum në 5 bletishte dhe ata që kanë më shumë se 200 koshere mund ti 
kenë të vendosura maksimum në 7 bletishte. Pagesa për koshere ishte 15 €, ndërsa në 
rast se fermeri është i certifikuar për prodhimtari organike pagesa ishte 30 €/koshere. 
Buxheti i planifikuar për subvencionimin e sektorit të bletarisë ishte 2 mil. €. 

16. Pagesa direkte për qumështin sipas kategorive të cilësisë – Fermeri është dashur të 
dorëzoj së paku 1,500 litra qumësht në qumështore të licencuar brenda periudhës 
tremujore (sipas tremujorëve të vitit kalendarik). Fermeri përfitoi 0.06 €/litër për 
qumështin e klasës ekstra, 0.04 €/litër për qumështin e klasës së I-rë dhe 0.02 €/litër për 
qumështin e klasës së II-të. Buxheti i planifikuar ishte 1.1 mil. € 

17. Pagesa direkte për pula vojse - Fermeri është dashur të mbarështojë së paku 2,000 
pula vojse në të gjitha fazat e prodhimtarisë aktive të vezëve. Fermeri përfitoi 0.50 
€/pulë vojse në rast se kishte 2,000 deri në 10,000 pula vojse ndërsa në rast se kishte mbi 
10,000 pula vojse përfitoi 0.50 €/ pulë për 10,000 pulat e para dhe 0.40 €/pulë vojse  për 
çdo pulë mbi këtë numër. Buxheti i planifikuar ishte 0.3 mil. €. 
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18. Thëllëza - Fermeri është dashur të mbarështojë së paku 100 thëllëza dhe fermeri përfitoi 
1 €/thëllëzë. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e thëllëzave vojse ishte 0.025 mil. 
€. 

19. Pagesa direkte për dosa në riprodhim - Fermeri është dashur të mbarështoj së paku 2 
dosa për riprodhim aktiv në të gjitha fazat e riprodhimit. Fermeri përfitoi 20 €/krerë 
dhe buxheti total i planifikuar për mbështetjen e sektorit të derrërisë ishte 0.025 mil. €. 

20. Pagesa direkte për therjet e raportuara të gjedhit – Përfitues ishin fermerët që 
mbarështojnë gjedhe të identifikuara me matrikul të Republikës të Kosovës dhe që i 
therin në thertore të licencuara nga AUV për kategoritë e cilësisë A dhe B, e në të njejtën 
kohë përfitues ishin edhe thertoret e licencuara në kategoritë e cekura më lartë. 
Subvencionimi ishte 50 €/therje dhe kjo pagesë i’u realizua thertores e cila ishte e 
obliguar që 30 € t’ia paguante fermerit në momentin e therjes dhe 20 € i mbetën 
thertores për shërbimin e therjes të cilin e kreu. Buxheti i planifikuar për therjet e 
raportuara të gjedhit ishte 0.075 mil. €. 

21. Akuakulturë - Fermeri është dashur të shesë së paku 2,500 kg peshk brenda 6 muajve në 
Republikën e Kosovës. Llojet e lejueshme ishin Trofta dhe Krapi dhe fermeri përfitoi 
0.20 €/kg. Buxheti i planifikuar për subvencionimin e akuakulturës ishte 0.075 mil. € 

Në vitin 2017 totali i mbështetjes përmes pagesave direkte ishte 27 mil. €. Krahasuar me vitin 
paraprak mbështetja përmes pagesave direkte është rritur për 3.5%. Në përgjithësi në vitin 2017 
përveç mbështetjes për grurin, farën e grurit, thekrën dhe fidanët, që shënuan një rënie, 
subvencionet në të gjitha kategoritë e tjera janë rritur, e kjo së bashku me subvencionet që kanë 
filluar të aplikohen për herë të parë në vitin 2017 ndikuan në rritjen e përgjithshme të vlerës së 
subvencioneve.  
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Tabela 110: Pagesat direkte 2012-2017 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Grurë 3,795,094 5,824,268 5,555,218 6,417,047 7,526,999 5,781,300 
Farë gruri 25,020 63,720 107,391 86,063 196,678 122,003 
Misër 575,459 943,028 1,268,719 2,735,462 2,870,969 3,311,579 
Elb - - - - 25,118 38,662 
Thekër - - - - 19,977 16,957 
Luledielli 73,711 41,439 44,853 20,322 1,316 7,946 
Vreshta - 1,124,516 2,290,783 2,046,167 2,117,978 2,266,235 
Perime në fushë të hapur - - 1,026,735 1,564,692 1,981,617 2,244,228 
Pemishte ekzistuese - - - 692,256 1,112,032 1,599,496 
Verë - - - - - 55,024 
Bujqësi organike - - - - 14,626 35,373 
Lopë qumështore 2,104,800 2,105,950 2,211,750 3,790,990 4,609,990 4,777,500 
Dele dhe dhi 1,327,450 1,159,720 1,210,120 1,921,365 1,933,245 2,112,810 
Bletë 358,610 500,660 777,610 1,129,580 2,158,770 2,295,555 
Pula vojse - 240,305 231,648 210,868 346,259 435,035 
Thëllëza - - - - 22,083 29,013 
Dosa - - 6,220 11,240 14,040 17,180 
Qumësht - - 491,884 711,644 1,082,829 1,712,609 
Therje të raportuara të 
gjedhit - - - 2,520 15,780 18,350 

Akuakulturë - - - - - 84,053 
Fidane - 96,264 75,791 98,522 76,933 68,459 
Gjithsej 8,260,144 12,099,869 15,298,721 21,438,737 26,127,237 27,029,367 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në periudhën 2012-2017 subvencionet janë rritur në vazhdimësi, nga 8.3 mil. € sa ishin në vitin 
2012 kanë arritur në 27 mil. € në vitin 2017. Nga totali i përgjithshëm i mbështetjes në vitin 2017, 
shuma më e madhe ishte ndarë për grurin (21.4%), pasuar nga lopët qumështore (17.7%), misri 
(12.3%), bletët (8.5%), vreshtat (8.4%), perimet në fushë të hapur (8.3%), delet dhe dhitë (7.8%) 
dhe pjesa tjetër prej 15.6% tek sektorët e tjerë. 

 



Figura 49: Pagesat direkte 2012-2017, në 1000 € 

 
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në  periudhën  2012-2017 shpërndarja  e  pagesave  direkte  është  si  në  figurën  më  poshtë. 
Shuma më e madhe e subvencioneve ishte ndarë për grurin pasuar nga lopët qumështore, 
misri, vreshtat dhe delet e dhitë duke qenë se këta sektor kanë filluar të mbështetën 
pothuajse që nga fillimi kur pagesat direkte kanë filluar të aplikohen.  Ndërsa sektorët e tjerë 
që  kanë  filluar  të  mbështeten  më  vonë,  apo  edhe  janë  mbështetur  më  herët  por 
sipërfaqja e kultivuar dhe numri i fermerëve aplikues ka qenë më i vogël kanë shumë më të 
vogël të subvencioneve. 

Figura 50: Pagesat direkte sipas sektorëve 2012-2017, në mil. € 

 
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Buxheti i planifikuar për implementimin e programit të zhvillimit rural për vitin 2017 ka 
qenë 23 mil. €. Pjesë e programit të zhvillimit rural në vitin 2017 kanë qenë këto masa: 

� Masa 101: Investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore (14.5 mil. €); 
� Masa 103: Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve 

bujqësore (5 mil. €); 
� Masa 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve (1.5 mil €); 
� Masa 303: Përgatitja dhe zbatimi i strategjive për zhvillim lokal - LIDER (0.3 mil. €); 
� Masa 501: Asistenca teknike (0.2 mil. €); 
� Masa: Ujitja e tokave bujqësore (1 mil. €); 
� Masa: Kompensimi i dëmeve nga fatkeqësitë natyrore (0.5 mil. €) 

 

5.2 Pagesat direkte/subvencionet 

Në vitin 2017, MBPZHR vazhdoi subvencionimin e fermerëve përmes pagesave direkte. 
Fermerët që u mbështetën përmes këtyre pagesave janë fermerë që merren me kultivimin e 
grurit, misrit, farës së grurit, elb, thekër, lulediellit, vreshtave, perimeve në fushë të hapur, 
pemishteve ekzistuese, bujqësisë organike dhe për herë të parë filloi edhe subvencionimi i 
verës. Në sektorin e blegtorisë, përveç sektorëve që edhe më herët ishin pjesë e programit 
mbështetës, filloi të subvencionohet edhe akuakultura. Sa i përket inputeve ka vazhduar 
subvencionimi i materialit fidanor për pemë drufrutore dhe hardhinë e rrushit mbi 
nënshartesa vegjetative. 

5.2.1 Pagesat direkte për kulturat bujqësore 

Shuma totale e pagesave direkte në vitin 2017 për kultura bujqësore ishte 15.5 mil. € e që 
shënoi rënie për 2% krahasuar me vitin 2016. Pjesëmarrje më të madhe në totalin e pagesave 
direkte për kultura bujqësore kishin gruri, misri, vreshtat, perimet në fushë të hapur dhe 
pemishtet ekzistuese, ndërsa kulturat e tjera marrin pjesë me më pak se 2% në totalin e 
pagesave direkte për kultura bujqësore. Numri total i aplikuesve për pagesa direkte për 
kultura bujqësore ishte 31,701, prej të cilëve 30,321 përfituan duke rezultuar me përqindje të 
refuzimit prej rreth 4.4%. Në këtë vit numër më të vogël të aplikuesve kishte vetëm për grurë 
dhe farë gruri, ndërsa për kulturat e tjera numri i aplikuesve është rritur. Pagesat direkte për 
hektar kanë mbetur të njëjta përveç tek vreshtat ku fermerët që kishin mbi 100 ha, kanë 
përfituar nga 1,000 €/ha për 100 ha e parë dhe nga 500 €/ha për çdo hektarë mbi këtë numër 
e që në vitin 2016 ishte 400 €/ha dhe për bujqësi organike që pagesa për hektar u rrit në     
300 €/ha nga 200 €/ha sa ishte në vitin 2016. Në vitin 2017, pjesëmarrja e pagesave direkte 
për kultura bujqësore në totalin e pagesave direkte është 57.3%. 
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Tabela 111: Pagesat direkte sipas sektorëve, 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ndryshimi 
2017/2016  

në % 

Grurë 

Numri i aplikuesve 11,758 11,871 11,032 11,864 9,709 -18 
Numri i përfituesve 10,686 10,579 10,298 11,602 9,216 -21 
Numri i ha të paguar 46,594 44,442 42,780 50,180 38,542 -23 
Pagesa për ha 125 125 150 150 150 0 
Shuma totale e paguar 5,824,268 5,555,218 6,417,047 7,526,999 5,781,300 -23 

Farë gruri 

Numri i aplikuesve 27 16 17 25 11 -56 
Numri i përfituesve 27 16 11 25 11 -56 
Numri i ha të paguar 850 511 344 803 508 -37 
Pagesa për ha 75 210 250 250 250 0 
Shuma totale e paguar 63,720 107,391 86,063 196,678 122,003 -38 

Misër 

Numri i aplikuesve 3,858 6,134 8,278 7,985 8,598 8 
Numri i përfituesve 3,626 5,413 7,574 7,763 8,231 6 
Numri i ha të paguar 9,430 12,687 18,236 19,140 22,077 15 
Pagesa për ha 100 100 150 150 150 0 
Shuma totale e paguar 943,028 1,268,719 2,735,462 2,870,969 3,311,579 15 

Elb 

Numri i aplikuesve - - - 151 227 50 
Numri i përfituesve - - - 133 208 56 
Numri i ha të paguar - - - 251 387 54 
Pagesa për ha - - - 100 100 0 
Shuma totale e paguar - - - 25,118 38,662 54 

Thekër 

Numri i aplikuesve - - - 77 78 1 
Numri i përfituesve - - - 61 67 10 
Numri i ha të paguar - - - 200 170 -15 
Pagesa për ha - - - 100 100 0 
Shuma totale e paguar - - - 19,977 16,957 -15 

Vreshta 

Numri i aplikuesve 2,579 2,995 2,914 2,980 2,969 0 
Numri i përfituesve 2,556 2,995 2,806 2,881 2,909 1 
Numri i ha të paguar 2,791 2,435 2,456 2,473 2,508 1 
Pagesa për ha 500/200 1000/300 1000/300 1000/400 1000/500  
Shuma totale e paguar 1,124,516 2,290,783 2,046,167 2,117,978 2,266,235 7 

Luledielli 

Numri i aplikuesve 31 15 7 2 7 250 
Numri i përfituesve 29 13 4 2 6 200 
Numri i ha të paguar 414 449 135 9 53 504 
Pagesa për ha 100 100 150 150 150 0 
Shuma totale e paguar 41,439 44,853 20,322 1,316 7,946 504 

Perime në 
fushë të 
hapur 

Numri i aplikuesve - 1,870 4,717 5,304 5,716 8 
Numri i përfituesve - 1,548 4,268 5,188 5,550 7 
Numri i ha të paguar - 3,422 5,216 6,605 7,481 13 
Pagesa për ha - 300 300 300 300 0 
Shuma totale e paguar - 1,026,735 1,564,692 1,981,617 2,244,228 13 

Pemishte 
ekzistuese 

Numri i aplikuesve - - 1,796 2,908 4,358 50 
Numri i përfituesve - - 1,578 2,794 4,110 47 
Numri i ha të paguar - - 1,731 2,780 3,999 44 
Pagesa për ha - - 400 400 400 0 
Shuma totale e paguar - - 692,256 1,112,032 1,599,496 44 

Bujqësi 
organike 

Numri i aplikuesve - - - 7 10 43 
Numri i përfituesve - - - 3 6 100 
Numri i ha të paguar - - - 73 118 61 
Pagesa për ha - - - 200 300 50 
Shuma totale e paguar - - - 14,626 35,373 142 

Verë 

Numri i aplikuesve - - - - 18  Numri i përfituesve - - - - 7  Numri i litrave të paguara - - - - 1,375,607  Pagesa për litër - - - - 0.04  Shuma totale e paguar - - - - 55,024  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Gruri 

Në vitin 2017, shuma e pagesave direkte për grurë ka qenë 5.8 mil. € apo 23% më e ulët në 
krahasim me vitin paraprak. Kjo ulje është si rezultat se numri i aplikuesve ka rënë si dhe kjo 
ka rezultuar me numër më të vogël të hektarëve të subvencionuar apo 11,638 ha më pak. 
Numri i fermerëve që kanë aplikuar është ulur për 18% ndërsa i atyre që kanë përfituar për 
21% e që rezulton më përqindje më të lartë të refuzimit. Numri i fermerëve të refuzuar ishte 
493 apo 5.1% e aplikuesve, e që në vitin 2016 kjo përqindje ishte 2.2%. Mesatarja e hektarëve 
për të cilët një fermer ka përfituar ishte 4.2 ha. 

Regjioni i Prishtinës (32%) prin me sipërfaqe të grurit të subvencionuar, pasuar nga 
Mitrovica (17%), Peja (15%), Gjakova (12%) dhe regjionet e tjera me 24%. 

Figura 51: Pagesa direkte për grurë 2013-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar për 
grurë sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Nga totali i numrit të fermerëve aplikues, 94.9% kanë qenë përfitues. Përqindje më e lartë e 
fermerëve përfitues prej mbi 97% të aplikuesve ka qenë në regjionin e Ferizajit dhe Gjilanit. 
Sipërfaqja mesatare e subvencionuar për një fermer ka qenë 4.2 ha, më e ulëta ka qenë në 
regjionin e Gjilanit me 3.6 ha ndërsa më e larta në regjionin e Pejës  me 4.4 ha. 

Tabela 112: Pagesat direkte për grurë sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 3,106 2,948 12,430 1,864,515 
2 Prizren 393 372 1,455 218,219 
3 Pejë 1,336 1,266 5,606 840,899 
4 Mitrovicë 1,773 1,648 6,517 977,570 
5 Gjakovë 1,224 1,151 4,682 702,276 
6 Ferizaj 763 745 3,897 584,585 
7 Gjilan 1,114 1,086 3,955 593,238 

 
Gjithsej 9,709 9,216 38,542 5,781,300 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Farë gruri 

Fara e grurit ka filluar të subvencionohet për herë të parë në vitin 2012. Në vitin 2017 shuma 
totale e pagesave direkte për farë gruri ishte 122 mijë €. Kjo ka shënuar ulje për 38% 
krahasuar me vitin 2016, e kjo si rezultat që ka pasur ulje të numrit të aplikuesve për 56% dhe 
numrit të hektarëve të subvencionuar për 37%.  

Regjionet të cilët janë mbështetur kanë qenë regjioni i Pejës dhe Prishtinës, ndërsa në 
regjionet e tjera nuk ka pasur fare aplikues. 

Figura 52: Pagesat direkte për farë gruri 2013-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar 
për farë gruri sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

 
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Sipërfaqja mesatare për të cilën ka përfituar një fermer kultivues i farës së grurit ka qenë 
rreth 46 ha. Në regjionin e Prishtinës ka qenë vetëm një aplikues me sipërfaqe prej 98.3 ha, 
ndërsa në regjionin e Pejës mesatarja e hektarëve për të cilët një fermer ka përfituar ka qenë 
41 ha. Fermerët përfitues kanë përfituar nga 250 € për hektar të kultivuar me farë gruri 
ndërsa ata të cilët nuk i kanë plotësuar kriteret për prodhim të farës, janë refuzuar dhe u janë 
paguar vetëm nga 150 € si subvencion për grurë. 

Tabela 113: Pagesa direkte për farë gruri sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 1 1 98 19,524 
2 Prizren - - - - 
3 Pejë 10 10 410 102,479 
4 Mitrovicë - - - - 
5 Gjakovë - - - - 
6 Ferizaj - - - - 
7 Gjilan - - - - 

 
Gjithsej 11 11 508 122,003 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Misri 

Në vitin 2017, shuma totale e pagesave direkte për misër është rritur në krahasim me vitin 
2016. Kjo shumë arriti në 3.3 mil. €, apo 15% më shumë se në vitin 2016. Numri i aplikuesve u 
rrit për 8%, ndërsa i përfituesve për 6%, kjo rezultoi që përqindja e fermerëve të refuzuar të 
ishte më e lartë përkatësisht ishte 4.3% e fermerëve aplikues. 

Shikuar në aspektin e shpërndarjes regjionale, 49% e subvencioneve kanë qenë në regjionin e 
Pejës dhe Prishtinës, pasuar nga regjioni i Gjakovës (15%), Mitrovicës (13%) dhe pjesa tjetër 
në regjionet Ferizaj, Gjilan dhe Prizren. 

Figura 53: Pagesat direkte për misër 2013-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar me 
misër sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017, janë subvencionuar 22,077 ha të kultivuar me misër që në krahasim me vitin 
paraprak ka qenë një ngritje prej 15%. Përqindja e fermerëve përfitues ka qenë 95.7%, mirëpo 
kjo ka ndryshuar varësisht nga regjioni ku përqindja më e lartë e përfituesve ka qenë në 
regjionin e Gjilanit me 97.4% ndërsa ajo më e ulëta në regjionin e Mitrovicës me 93.5%. 
Sipërfaqja mesatare për të cilën ka përfituar një fermer ka qenë 2.7 ha dhe ajo ka variuar nga 
2.3 ha në regjionin e Prizrenit deri në 3 ha në regjionin e Ferizajit. 

Tabela 114: Pagesa direkte për misër sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 2,206 2,124 5,591 838,586 
2 Prizren 275 260 608 91,241 
3 Pejë 1,938 1,840 5,282 792,231 
4 Mitrovicë 1,223 1,143 2,833 424,971 
5 Gjakovë 1,286 1,238 3,402 510,308 
6 Ferizaj 792 771 2,306 345,866 
7 Gjilan 878 855 2,056 308,378 

 
Gjithsej 8,598 8,231 22,077 3,311,579 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Elbi 

Në vitin e dytë të subvencionimit, numri aplikuesve dhe përfituesve është rritur, e kjo ka 
bërë që edhe sipërfaqja e subvencionuar dhe shuma totale e subvencioneve të rritet për 54% 
krahasuar me vitin 2016. Përqindja e fermerëve të refuzuar ka shënuar ulje në 8.4% nga 
11.9% sa ishte në vitin 2016, e kjo erdhi si rezultat i asaj se numri i përfituesve ka shënuar 
ngritje më të madhe sesa numri i aplikuesve. Peja dhe Prishtina janë regjionet me sipërfaqen 
më të madhe që është subvencionuar përkatësisht me nga 33% nga gjithsej sipërfaqja e 
subvencionuar, pasuar nga Mitrovica me 13% si dhe regjionet e tjera (Gjakovë, Ferizaj, 
Prizren dhe Gjilan) me 21%. 

Figura 54: Pagesat direkte për elb 2016-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar me 
elb sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Shuma totale e pagesave direkte për elb në vitin 2017 ishte 38,662 €. Sipërfaqja mesatare për 
të cilën një fermer ka përfituar është 1.9 ha, më e ulëta është në regjionin e Prishtinës me 1.5 
ha ndërsa më e larta në regjionin e Gjakovës me 5.7 ha. Gjakova është regjioni në të cilin nuk 
ka pasuar fermerë të refuzuar, përqindja e refuzimit ka qenë më e larta në regjionin e 
Prizrenit (37.5%) ndërsa më e ulëta në regjionin e Prishtinës (4.4% e fermerëve aplikues). 

Tabela 115: Pagesa direkte për elb sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 91 87 126 12,627 
2 Prizren 16 10 17 1,688 
3 Pejë 62 59 126 12,638 
4 Mitrovicë 32 28 50 4,987 
5 Gjakovë 6 6 34 3,435 
6 Ferizaj 11 10 20 1,962 
7 Gjilan 9 8 13 1,325 

 
Gjithsej 227 208 387 38,662 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Thekra 

Në vitin 2017, shuma totale e pagesave direkte për thekër ka shënuar rënie për 15%, nga 
19,977 € sa ishte në vitin 2016 ka rënë në 16,957 €. Edhe pse përqindja e fermerëve të refuzuar 
ka rënë për 6.7 pikë përqindje, sipërfaqja e subvencionuar ka shënuar rënie për 30 ha. 

Regjioni në të cilin është 56% e sipërfaqes së subvencionuar me thekër është Peja, pasuar nga 
Prishtina me 16%, Gjakova me 10%, Prizreni me 8% dhe regjionet e tjera me 10%.  

Figura 55: Pagesat direkte për thekër 2016-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar me 
thekër sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Nga 78 fermerë aplikues, përfitues kanë qenë 86% e tyre, kjo përqindje është e ndryshme nga 
regjioni në regjion, janë disa regjione si Mitrovica, Gjakova dhe Gjilani ku të gjithë ata që 
kanë aplikuar edhe kanë përfituar, ndërsa është Prizreni regjioni në të cilin përqindja e 
fermerëve të refuzuar është mjaftë e lartë (42%) në krahasim më mesataren e refuzimit prej 
86%. Sipërfaqja mesatare me thekër për të cilën një fermer ka përfituar subvencion në vlerë 
prej 100 €/ha ishte 2.5 ha, e që varion prej 1.5 ha në regjionin e Ferizajit deri në 3.6 ha në 
regjionin e Pejës. 

Tabela 116: Pagesa direkte për thekër sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 19 17 28 2,750 
2 Prizren 12 7 14 1,350 
3 Pejë 29 26 94 9,404 
4 Mitrovicë 1 1 2 244 
5 Gjakovë 7 7 18 1,763 
6 Ferizaj 7 6 9 894 
7 Gjilan 3 3 6 552 

 
Gjithsej 78 67 170 16,957 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Vreshta 

Në vitin 2017, shuma totale e pagesave direkte për vreshta është rritur për 7%, e kjo si 
rezultat që sipërfaqja e subvencionuar ka qenë më e madhe për 36 ha, por edhe se ka 
ndryshuar shuma e subvencionimit për çdo hektarë mbi 100 ha, nga 400 €/ha sa ka qenë në 
vitin 2016 është rritur në 500 €/ha. Në vitin 2017, kanë aplikuar 11 fermerë më pak ndërsa 
numri i përfituesve ka qenë më i madh për 28 fermerë. Regjioni i Gjakovës është regjioni në 
të cilin janë 86% e hektarëve me vreshta që janë subvencionuar, ku në këtë regjion 97% e 
hektarëve të subvencionuar janë në komunën e Rahovecit, pasuar nga regjioni i Prizrenit me 
13% ku sipërfaqet me vreshta janë kryesisht në Suharekë, Prizren dhe Mamushë. 

Figura 56: Pagesat direkte për vreshta 2013-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar 
me vreshta sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Shuma totale e pagesave direkte për vreshta në vitin 2017 ishte 2.3 mil €, me sipërfaqe 
mesatare prej 0.86 ha për një përfitues, ku sipërfaqja mesatare më e lartë ishte në regjionin e 
Gjakovës (1.06 ha) ku edhe është e koncentruar prodhimtaria e rrushit. Përqindja e fermerëve 
të refuzuar është shumë e ulët, përkatësisht 2% në nivel vendi, ndërsa më e lartë ka qenë në 
regjionin e Gjakovës 4.5%. 

Tabela 117: Pagesa direkte për vreshta sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 13 13 4 4,080 
2 Prizren 853 815 298 299,260 
3 Pejë 10 10 8 7,860 
4 Mitrovicë 2 2 1 630 
5 Gjakovë 2,087 2,065 2,197 1,953,725 
6 Ferizaj 4 4 1 680 
7 Gjilan - - - - 

 
Gjithsej 2,969 2,909 2,508 2,266,235 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Verë 

Pagesat Direkte për verë të prodhuar dhe deklaruar zyrtarisht janë përkrahur për herë të 
parë në vitin 2017 dhe kompanitë prodhuese të verës kanë përfituar nga 0.04 €/litër. Kanë 
përfituar gjithsej 7 kompani dhe gjithsej vlera e subvencioneve ka qenë 55,024 €. 

Luledielli 

Vitet e fundit numri i aplikuesve për luledielli është mjaftë i ulët, nga 7 fermerë sa kanë 
aplikuar në vitin 2017, 6 kanë përfituar për sipërfaqe prej 53 ha por që në krahasim me vitin 
2016 numri i hektarëve të subvencionuar pothuajse është 6-fishuar. Pjesa më e madhe e 
sipërfaqes me luledielli ka qenë në regjionin e Pejës, pasuar nga Prishtina dhe Mitrovica. 

Figura 57: Pagesat direkte për luledielli 2013-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e subvencionuar 
me luledielli sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

 
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Shuma totale e pagesave direkte për luledielli është 7,946 €, në regjionin e Pejës sipërfaqja 
mesatare për të cilën ka përfituar një fermer është më e lartë, përkatësisht 18.4 ha krahasuar 
me mesataren në nivel vendi që është 8.8 ha. 

Tabela 118: Pagesat direkte për luledielli sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 3 3 12 1,800 
2 Prizren - - - - 
3 Pejë 2 2 37 5,531 
4 Mitrovicë 2 1 4 615 
5 Gjakovë - - - - 
6 Ferizaj - - - - 
7 Gjilan - - - - 

 
Gjithsej 7 6 53 7,946 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Perime në fushë të hapur 

Në vitin 2017, që është viti i katërt i subvencionimit të perimeve në fushë të hapur, sipërfaqja 
e subvencionuar është dyfishuar nga 3,442 ha sa janë subvencionuar në vitin 2014, në 7,481 
ha në  vitin  2017.  Pagesa  për  hektar  ka  mbetur  e  njëjtë  në  vlerë  prej  300  €  dhe  janë 
subvencionuar 23 kultura perimore. Numri i aplikuesve u rrit për 8% ndërsa ai i përfituesve 
për 7% duke rezultuar me rritje në përqindjen e fermerëve të refuzuar për 0.7 pikë përqindje 
(nga 2.2% sa ishte në vitin 2016 në 2.9% në vitin 2017). Në aspektin e  shpërndarjes regjionale 
pjesa më e madhe e mbështetjes (68%) ka qenë në tri regjione: Gjakovë, Mitrovicë dhe 
Prishtinë ndërsa pjesa tjetër në regjione të tjera ku me sipërfaqe më të ulët të perimeve janë 
karakterizuar regjioni i Prizrenit dhe Ferizajit.  

Figura 58: Pagesa direkte për perime në fushë të hapur 2014-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e 
subvencionuar me perime në fushë të hapur sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Sipërfaqja mesatare për të cilën ka përfituar një fermer ka qenë 1.3 ha dhe kjo ka ndryshuar 
varësisht  nga  regjioni,  nga  0.8 ha në  regjionin  e  Prizrenit  deri  në  2.6  ha  në  regjionin  e 
Mitrovicës. Nga totali i numrit të aplikuesve përqindja e fermerëve të refuzuar ka qenë 2.9%. 
Më përqindje më të lartë të fermerëve të refuzuar është karakterizuar regjioni i Mitrovicës, 
ndërsa me përqindjen më të ulët regjioni i Gjilanit. 

Tabela 119: Pagesat direkte për perime në fushë të hapur sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 1,074 1,031 1,353 405,858 
2 Prizren 428 407 312 93,507 
3 Pejë 549 530 959 287,775 
4 Mitrovicë 654 619 1,613 483,969 
5 Gjakovë 2,381 2,343 2,149 644,565 
6 Ferizaj 239 234 510 152,898 
7 Gjilan 391 386 586 175,656 

 
Gjithsej 5,716 5,550 7,481 2,244,228 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Pemishtet ekzistuese 

Subvencionimi i pemishteve ekzistuese ka filluar të bëhet për herë të parë në vitin 2015. 
Subvencionimi ka vazhduar në shumë prej 400 €/ha dhe janë subvencionuar 4,110 fermerë 
nga 4,358 sa kanë aplikuar. Sipërfaqja e subvencionuar është rritur për 44%, nga 2,780 ha sa 
ishte në vitin 2016 në 3,999 ha në vitin 2017. 

Janë subvencionuar 16 kultura pemëtare dhe më së shumti sipërfaqe të subvencionuar ka 
pasur në regjionin e Prishtinës (40%), pasuar nga Peja (13%), Mitrovica (12%), Gjilani dhe 
Ferizaji me nga 11% secili dhe regjionet e tjera me 13%. 

Figura 59: Pagesa direkte për pemishte ekzistuese 2015-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e 
subvencionuar me pemishte ekzistuese sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017, shuma totale e pagesave direkte për pemishte ekzistuese ka qenë 1.6 mil. €. 
Sipërfaqja mesatare për të cilën ka përfituar një fermer ka qenë 0.97 ha, e kjo ka ndryshuar 
duke u nisur nga regjioni i Ferizajit me 0.74 ha/fermer e deri në 1.22 ha në regjionin e 
Gjilanit. Përqindja e fermerëve të refuzuar ka qenë 5.7%, më e lartë ishte në regjionin e 
Prizrenit dhe Mitrovicës ndërsa më e ulëta në regjionin e Gjilanit dhe Gjakovës.  

Tabela 120: Pagesat direkte për pemishte ekzistuese sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 1,814 1,699 1,598 639,100 
2 Prizren 284 263 238 95,340 
3 Pejë 471 448 542 216,940 
4 Mitrovicë 553 516 465 185,948 
5 Gjakovë 240 229 272 108,840 
6 Ferizaj 618 589 438 175,372 
7 Gjilan 378 366 445 177,956 

 
Gjithsej 4,358 4,110 3,999 1,599,496 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Bujqësi organike 

Mbështetja e bujqësisë organike përmes pagesave direkte ka filluar për herë të parë në vitin 
2016, në vlerë 200 €/ha. Në vitin 2017 pagesa për ha është rritur për 50%, pra fermerët janë 
paguar 300 €/ha si vlerë shtesë përveç pagesës bazë për kulturën e caktuar. Numri i 
fermerëve përfitues është dyfishuar e gjithashtu sipërfaqja e subvencionuar është rritur nga 
73 ha sa ishte në vitin 2016 në 118 ha në vitin 2017. Kjo ka bërë që shuma totale e 
subvencioneve për bujqësi organike të rritet për më shumë se dyfishin e viti 2016 apo për 2.4 
herë. Në Pejë janë 98% e sipërfaqes së subvencionuar ndërsa Prishtina dhe Gjakova me 3% 
përkatësisht 2%. 

Figura 60: Pagesa direkte për bujqësi organike 2016-2017, në 1000 € (majtas); Sipërfaqja e 
subvencionuar për bujqësi organike sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017, kanë aplikuar 10 fermerë, prej të cilëve 6 kanë përfituar, 4 në regjionin e Pejës, 
përkatësisht në komunën e Istogut, 1 në regjionin e Gjakovës, përkatësisht në komunën e 
Rahovecit dhe 1 në regjionin e Prishtinës konkretisht në komunën e Obiliqit. Janë 
subvencionuar 118 ha në vlerë totale prej 35,373 €. Përqindja e fermerëve të refuzuar në vitin 
e dytë të subvencionimit të bujqësisë organike ka rënë për 17 pikë përqindje. 

Tabela 121: Pagesat direkte për bujqësi organike sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Sipërfaqja e 
subvencionuar (ha) 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 1 1 4 1,077 
2 Prizren - - - - 
3 Pejë 6 4 113 33,762 
4 Mitrovicë 1 - - - 
5 Gjakovë 2 1 2 534 
6 Ferizaj - - - - 
7 Gjilan - - - - 

 
Gjithsej 10 6 118 35,373 

 Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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5.2.2 Pagesat direkte për blegtori dhe qumësht 

Shuma e pagesave direkte për sektorin e blegtorisë në vitin 2017 ishte 11.5 mil. €, 13% më e 
lartë sesa në vitin 2016. Nga gjithsej 14,702 aplikues, përfituan 14,280 fermerë, pra përqindje e 
fermerëve të refuzuar ishte 2.9%. Nga gjithsej pagesat direkte për blegtori, 41% ishin për lopë 
qumështore, 20% për bletaria, 18% për delet dhe dhitë dhe 21% për sektorët tjerë. 

Tabela 122: Pagesat direkte sipas sektorëve, 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 Ndryshimi 
2017/2016 në % 

Lopë 
qumështore 

Numri i aplikuesve 5,803 6,052 6,827 7,981          7,778  -3 
Numri i përfituesve 5,075 5,472 6,451 7,650          7,546  -1 
Numri i krerëve të paguar 42,119 44,235 54,157 65,857        68,250  4 
Pagesa për krerë 50 50 70 70               70  0 
Shuma totale e paguar 2,105,950 2,211,750 3,790,990 4,609,990   4,777,500  4 

Dele dhe dhi 

Numri i aplikuesve 1,370 1,442 1,366 1,325          1,367  3 
Numri i përfituesve 1,252 1,295 1,287 1,273          1,334  5 
Numri i krerëve të paguar 115,972 121,012 128,091 128,883      140,854  9 
Pagesa për krerë 10 10 15 15               15  0 
Shuma totale e paguar 1,159,720 1,210,120 1,921,365 1,933,245   2,112,810  9 

Dosa 

Numri i aplikuesve - 72 124 137             151  10 
Numri i përfituesve - 65 106 121             130  7 
Numri i krerëve të paguar - 311 562 702             859  22 
Pagesa për krerë - 20 20 20               20  0 
Shuma totale e paguar - 6,220 11,240 14,040        17,180  22 

Bletë 

Numri i aplikuesve 1,086 1,504 2,018 2,378          2,595  9 
Numri i përfituesve 985 1,394 1,918 2,353          2,467  5 
Numri i koshereve të paguara 50,066 77,761 112,958 143,918      153,037  6 
Pagesa për koshere 10 10 10 15               15  0 
Shuma totale e paguar 500,660 777,610 1,129,580 2,158,770   2,295,555  6 

Pula vojse 

Numri i aplikuesve 61 64 86 86               88  2 
Numri i përfituesve 58 59 57 78               80  3 
Numri i krerëve të paguar 567,996 526,966 466,064 783,531      960,955  23 

Pagesa për krerë 0.50/0.40/ 
0.30 

0.50/0.40/ 
0.30 0.50/0.40 0.50/0.40  0.50/0.40   

Shuma totale e paguar 240,305 231,648 210,868 346,259      435,035  26 

Thëllëza 

Numri i aplikuesve - - - 7               13  86 
Numri i përfituesve - - - 6               13  117 
Numri i krerëve të paguar - - - 22,083        29,013  31 
Pagesa për krerë - - - 1                 1  0 
Shuma totale e paguar - - - 22,083        29,013  31 

Qumësht 

Numri i aplikuesve - - - 1,552          2,700  74 
Numri i përfituesve - 769 1,040 1,552          2,700  74 
Numri i litrave të paguara - - - -  -   
Pagesa për litër - 0.06/0.04/ 

0.02 
0.06/0.04/ 

0.02 
0.06/0.04/ 

0.02 
 0.06/0.04/ 

0.02   
Shuma totale e paguar - 491,884 711,644 1,082,829   1,712,609  58 

Therje të 
raportuar të 

gjedhit 

Numri i aplikuesve - - 1 9                 6  -33 
Numri i përfituesve - - 1 9                 6  -33 
Numri i krerëve të paguar - - 84 526             367  -30 
Pagesa për krerë - - 30 30               50  67 
Shuma totale e paguar - - 2,520 15,780        18,350  16 

Akuakulturë 

Numri i aplikuesve - - - -                 4   Numri i përfituesve - - - -                 4   Numri i kg të paguar - - - -      420,264   Pagesa për kg - - - -            0.20   Shuma totale e paguar - - - -        84,053   
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Lopë qumështore 

Në vitin 2017, vazhdoi subvencionimi i lopëve qumështore me nga 70 €/krerë. Shuma totale 
e pagesave direkte për lopë qumështore ishte 4.8 mil. € që rezultoi nga rritja në numrin e 
krerëve të subvencionuar. Numri i aplikuesve ka rënë për 3%, ndërsa numri i përfituesve për 
1%, që rezulton me përqindje më të ulët të fermerëve të refuzuar për 1.2 pikë përqindje.  

Sa i përket subvencionimit të lopëve qumështore, prin regjioni i Pejës me 25%, pasuar nga 
Prishtina me 19%, Gjakova me 14%, Mitrovica 14% dhe regjionet e tjera me 28%. Më së paku 
lopë të subvencionuara ka pasur në regjionin e Ferizajit dhe Prizrenit. Situatë e njëjtë lidhur 
me shpërndarjen e subvencioneve për lopë qumështore ka qenë edhe në vitin 2016. 

Figura 61: Pagesat direkte për lopë qumështore 2013-2017, në 1000 € (majtas); Numri i lopëve 
qumështore të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017 kanë qenë 232 fermerë të refuzuar. Përqindja më e ulët e fermerëve të refuzuar 
ka qenë në regjionin e Gjilanit me 2.1% ndërsa ajo më e larta në regjionin e Gjakovës me 
3.8%. Numri mesatar i krerëve për të cilët një fermer ka përfituar subvencione ka qenë 9 
krerë dhe dallimi në mes të regjioneve nuk ka qenë i madh, ka ndryshuar nga 8 deri në 10 
krerë. 

Tabela 123: Pagesat direkte për lopë qumështore sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 1,442 1,388 12,827 897,890 
2 Prizren 654 641 5,767 403,690 
3 Pejë 1,866 1,817 16,840 1,178,800 
4 Mitrovicë 1,172 1,133 9,439 660,730 
5 Gjakovë 1,119 1,077 9,443 661,010 
6 Ferizaj 672 655 5,595 391,650 
7 Gjilan 853 835 8,339 583,730 

 
Gjithsej 7,778 7,546 68,250 4,777,500 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Delet dhe dhitë 

Subvencionimi i deleve dhe dhive ka vazhduar edhe në vitin 2017 me nga 15 €/krerë. Shuma 
totale e pagesave për dele dhe dhi ka arritur vlerën 2.1 mil. €, e kjo si rezultat i rritjes së 
numrit të përfituesve për 5% si dhe rritjes së numrit të krerëve të subvencionuar për 9%.  
Shuma totale e pagesave direkte për dele dhe dhi në vitin 2017 ka qenë 9% më e lartë 
krahasuar më vitin 2016. Nga totali i pagesave direkte për delet dhe dhitë, 90.3% janë pagesa 
për delet ndërsa 9.7% për dhitë.  

Figura 62: Pagesat direkte për dele dhe dhi 2013-2017, në 1000 € 

 
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Shuma totale e pagesave direkte për dele ka qenë 1.9 mil. €. Një fermer ka përfituar 
mesatarisht për 116 dele, ky numër ka ndryshuar varësisht nga regjioni duke filluar me 
mesatare prej 79 dele për një fermer në regjionin e Mitrovicës deri në 149 dele për një fermer 
në regjionin e Prizrenit. Nga totali i numrit të aplikuesve pas kontrollit në teren janë refuzuar 
1.8%, ku përqindja më e ulët e refuzimit ka qenë në regjionin e Prizrenit dhe Pejës ndërsa më 
e larta në regjionin e Mitrovicës. 

Tabela 124: Pagesat direkte për dele sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 197 192 18,670 280,050 
2 Prizren 207 205 30,520 457,800 
3 Pejë 204 202 17,607 264,105 
4 Mitrovicë 133 128 10,058 150,870 
5 Gjakovë 126 126 17,498 262,470 
6 Ferizaj 102 99 13,366 200,490 
7 Gjilan 145 142 19,469 292,035 

 
Gjithsej 1,114 1,094 127,188 1,907,820 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Numri mesatar i dhive për të cilat një fermerë ka përfituar ka qenë 57 krerë dhe dallimi në 
mes të regjioneve ka qenë nga 46 në regjionin e Gjilanit në 88 në regjionin e Gjakovës. 
Mesatarja ka qenë më e lartë në regjionin e Gjakovës mirëpo me numrin e krerëve të 
subvencionuar prin regjioni i Prishtinës e që ka mesatare prej 47 krerë për një fermer. Shuma 
totale e subvencioneve për dhitë ka qenë 0.2 mil. €, përqindja e fermerëve të refuzuar ka qenë 
5.1%, ku më përqindje më të lartë karakterizohet regjioni i Gjakovës me 13.6% ndërsa më të 
ulët regjioni i Pejës me 2.8%.  

Tabela 125: Pagesat direkte për dhi sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 64 59 2,787 41,805 
2 Prizren 38 38 2,392 35,880 
3 Pejë 36 35 1,940 29,100 
4 Mitrovicë 27 26 1,841 27,615 
5 Gjakovë 22 19 1,676 25,140 
6 Ferizaj 18 17 898 13,470 
7 Gjilan 48 46 2,132 31,980 

 
Gjithsej 253 240 13,666 204,990 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Regjioni i cili karakterizohet me numrin më të madh të deleve të subvencionuara është 
regjioni i Prizreni me 24%, pasuar nga Prishtina dhe Gjilani me nga 15%, Peja dhe Gjakova 
me nga 14% dhe regjionet e tjera me 18%. Regjioni që ka pasur numër më të vogël të deleve 
të subvencionuara ka qenë regjioni i Mitrovicës. 

Nga totali i subvencioneve për dhitë 54% janë në regjionet Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, 
pasuar nga Peja me 14%, Mitrovica 13%, Gjakova 12% ndërsa me përqindje më të ulët 
karakterizohet regjioni i Ferizajit me 7%. 

Figura 63: Numri i deleve të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (majtas); Numri i dhive 
të subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Dosat 

Sektori i derrërisë ka filluar të subvencionohet për herë të parë në vitin 2014. Përmes 
pagesave direkte janë subvencionuar dosat në riprodhim dhe fermerët kanë përfituar nga 20 
€/krerë. Në vitin 2017 totali i mbështetjes për dosat ka qenë rreth 17 mijë € apo 22% më 
shumë sesa në vitin 2016. Numri më i madh i dosave të subvencionuar ka qenë në regjionin e 
Gjilanit (50%), pasuar nga regjioni i Mitrovicës me 22% dhe Prishtinës me 14%, ndërsa pjesa 
tjetër prej 14% në katër regjionet tjera (Pejë, Gjakovë, Ferizaj dhe Prizren). 

Figura 64: Pagesat direkte për dosa 2014-2017, në 1000 € (majtas); Numri i dosave të 
subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Nga totali i fermerëve aplikues 14% janë refuzuar dhe kanë qenë kryesisht nga regjioni i 
Gjilanit, në regjionin e Pejës kanë qenë 2 të refuzuar, në regjionin e Prizren dhe Mitrovicë ka 
qenë vetëm nga 1 fermer i refuzuar ndërsa nuk ka pasuar të refuzuar në regjionin e 
Prishtinës, Gjakovës dhe Ferizajit. Numri total i dosave të subvencionuara ka qenë 859 krerë. 

Tabela 126: Pagesat direkte për dosa sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 26 26 121 2,420 
2 Prizren 2 1 3 60 
3 Pejë 21 19 80 1,600 
4 Mitrovicë 14 13 184 3,680 
5 Gjakovë 6 6 21 420 
6 Ferizaj 1 1 20 400 
7 Gjilan 81 64 430 8,600 

 
Gjithsej 151 130 859 17,180 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Bletaria 

Në vitin 2017 numri i koshereve të bletëve të subvencionuara ka arritur në 153,037, apo 6% 
më shumë sesa në vitin 2016. Ka vazhduar subvencionimi me nga 15 € për koshere dhe janë 
subvencionuar të gjithë ata që kanë pasur minimum 30 koshere dhe i kanë plotësuar kriteret 
e vendosura në program lidhur me vendosjen në bletishtë. 

Sa i përket numrit të koshereve të subvencionuara prijnë regjioni i Prishtinës dhe Mitrovicës 
me nga 20%, pasuar nga regjioni i Pejës me 18% dhe regjionet e tjera me 42%. 

Figura 65: Pagesat direkte për bletë 2013-2017, në 1000 € (majtas); Numri i koshereve të 
subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Numri mesatar i koshereve për të cilat një fermer ka përfituar ishte 62, apo për 1 krerë më i 
lartë sesa në vitin 2016. Kjo mesatare ndryshon nga regjioni në regjion duke filluar me 59 
krerë në regjionet Prishtinë, Ferizaj dhe Gjilan, e deri në 66 krerë në regjionin e Mitrovicës. 
Përqindja e fermerëve të refuzuar ishte 4.9% për dallim nga viti 2016 që ishte vetëm 1%. Në 
vitin 2017 më përqindje më të lartë të refuzimit karakterizohet regjioni i Prishtinës me 7.1% 
ndërsa me përqindjen më të ulët regjioni i Gjilanit me 2.8%. 

Tabela 127: Pagesat direkte për bletë sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i koshereve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 563 523 31,107 466,605 
2 Prizren 315 296 19,314 289,710 
3 Pejë 463 446 26,718 400,770 
4 Mitrovicë 477 454 30,103 451,545 
5 Gjakovë 302 293 18,913 283,695 
6 Ferizaj 229 216 12,762 191,430 
7 Gjilan 246 239 14,120 211,800 

 
Gjithsej 2,595 2,467 153,037 2,295,555 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Shpezëtaria 

Në kuadër të sektorit të shpezëtarisë përmes pagesave direkte mbështeten pulat vojse dhe 
thëllëzat. Mbështetja për pulat vojse ka filluar që nga viti 2013, ndërsa mbështetja për 
thëllëzat filloi për herë të parë në vitin 2016. 

Pula vojse 

Në vitin 2017 shuma totale e pagesave direkte për pula vojse ishte 435 mijë €. Numri i pulave 
vojse të subvencionuara në vitin 2017, është rritur për 23% krahasuar me vitin paraprak e 
gjithashtu rritje ka shënuar edhe shuma totale e subvencioneve për 26%. Numri më i madh i 
pulave vojse të subvencionuara ishte në regjionin e Gjakovës (33%) pasuar nga Prishtina me 
20%, Mitrovica me 16%, Prizreni me 11% dhe regjionet e tjera me 20%. 

Figura 66: Pagesat direkte për pula vojse 2013-2017, në 1000 € (majtas); Numri i pulave vojse të 
subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017(djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Numri mesatar i pulave për të cilat një fermerë ka përfituar ka qenë 12,012, e kjo mesatare 
është më e lartë sesa në vitin 2016 për 1,966 pula. Në vitin 2017, numri i aplikuesve u rrit për 
2% ndërsa numri i përfituesve u rrit për 3%, që rezulton më rënie të përqindjes së fermerëve 
të refuzuar krahasuar me vitin 2016.  

Tabela 128: Pagesat direkte për pula vojse sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 24 21 195,315 94,248 
2 Prizren 17 16 105,740 49,901 
3 Pejë 12 12 84,240 39,970 
4 Mitrovicë 6 5 148,670 61,305 
5 Gjakovë 17 15 317,635 139,168 
6 Ferizaj 8 7 86,660 39,097 
7 Gjilan 4 4 22,695 11,348 

 
Gjithsej 88 80 960,955 435,035 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Thëllëzat 

Mbështetja e thëllëzave përmes pagesave direkte ka filluar për herë të parë në vitin 2016, 
duke vazhduar edhe në vitin 2017, subvencionimin me nga 1 €/krerë. 

Nga totali i thëllëzave të subvencionuara, 56% kanë qenë në regjionin e Prishtinës, 
përkatësisht në komunën e Prishtinës, Podujevës dhe Drenasit, 34% në regjionin e Mitrovicës 
dhe 10% në atë të Prizrenit. Numri mesatar i thëllëzave për të cilat një fermerë ka përfituar 
ishte 2,232 krerë, e kjo mesatare ishte më e larta në regjionin e Prishtinës me 4,098 krerë dhe 
më e ulëta në regjionin e Prizrenit me 701 krerë, ndërsa në regjionin e Mitrovicës kjo 
mesatare ishte 1,964 krerë. 

Figura 67: Pagesat direkte për thëllëza 2016-2017, në 1000 € (majtas); Numri i thëllëzave të 
subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Kanë aplikuar 13 fermerë dhe të gjithë janë subvencionuar. Numri total i thëllëzave të 
subvencionuara ka qenë 29,013 krerë. Nuk ka pasur fare aplikues nga regjionet: Pejë, 
Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan. 

Tabela 129: Pagesat direkte për thëllëza sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i krerëve të 
subvencionuar 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë 4 4 16,390 16,390 
2 Prizren 4 4 2,803 2,803 
3 Pejë - - - - 
4 Mitrovicë 5 5 9,820 9,820 
5 Gjakovë - - - - 
6 Ferizaj - - - - 
7 Gjilan - - - - 

 
Gjithsej 13 13 29,013 29,013 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Qumësht sipas cilësisë 

Subvencionimi i qumështit sipas cilësisë ka filluar për herë të parë në vitin 2014, ndërsa në 
vitin e katërt të subvencionimit shuma totale e subvencionimit është rritur më shumë se 
trefishi i vitit 2014. Subvencionimi për litër ka mbetur i njëjtë sikur edhe në vitin paraprak me 
0.06/ 0.04/ 0.02 €/litër varësisht klasave të cilësisë. 

Sa i përket mbështetjes së qumështit në bazë të cilësisë prin regjioni i Pejës me 32%, pasuar 
nga Gjakova me 28%, Prishtina 16% dhe regjionet e tjera me 21%. 

Figura 68: Pagesat direkte për qumësht sipas cilësisë 2014-2017, në 1000 € (majtas); Subvencionet 
për qumësht sipas cilësisë sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Kanë  qenë  gjithsej  2,700  fermerë  përfitues,  apo  një  mesatare  prej  675  fermerë  për  një 
tremujor. Shuma mesatare e mjeteve që ka përfituar një fermerë ka qenë 634 € për një fermer, 
më e ulëta ka qenë në regjionin e Prizrenit me 457 €/fermer ndërsa përfitimi mesatar më i 
lartë për një fermer ishte në regjionin e Pejës me 779 €. 

Tabela 130: Pagesat direkte për qumësht sipas cilësisë në regjione, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i fermerëve përfitues Shuma e paguar në € 

1 Prishtinë 503 281,352 
2 Prizren 335 153,190 
3 Pejë 710 552,747 
4 Mitrovicë 226 149,784 
5 Gjakovë 742 471,206 
6 Ferizaj 67 33,495 
7 Gjilan 117 70,835 

 
Gjithsej 2,700 1,712,609 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 
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Therjet e raportuara të gjedhit 

Pagesat direkte për subvencionimin e gjedheve për herë të parë filluan në vitin 2015, ku ishte 
vetëm një thertore që aplikoi për 84 krerë të therur. Për dallim nga viti i parë i 
subvencionimit, në vitin 2016 aplikuan 9 thertore, dhe numri i krerëve të therur të raportuar 
ishte më shumë se 6-fishi i numrit të raportuar në vitin 2015. Në vitin 2017, numri i 
përfituesve ishte 6, ndërsa numri i krerëve të subvencionuar 367, që rezultoi me shumë totale 
të subvencioneve për therjet e raportuara në vlerë prej 18,350 €. Përfitues ishin thertoret e 
kategorisë së cilësisë A dhe B si dhe fermerët dhe krerët e tyre që i kanë therur në këto 
thertore.  

Pjesë më e madhe e therjeve kanë qenë në regjionin e Mitrovicës, konkretisht në komunën e 
Mitrovicës, pasuar nga komuna Istogut në regjionin e Pejës si dhe komuna e Suharekës në 
regjionin e Prizrenit. 

Figura 69: Pagesat direkte për therje të raportuara të gjedhit 2015-2017, në 1000 € (majtas); 
Subvencionet për therje të raportuara të gjedhit sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017, krahasuar me vitin 2016 numri i përfituesve ka rënë nga 9 thertore sa ishte në 
vitin 2016 në 6 thertore, rënie ka pësuar edhe numri i krerëve të subvencionuar për 30%, 
mirëpo duke qenë se pagesa për një krerë të therur është rritur nga 30 në 50 për krerë shuma 
totale e subvencioneve është rritur për 16%.  
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Tabela 131: Pagesa direkte për therje të raportuara të gjedhit sipas regjioneve, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i përfitues Shuma e paguar në € 

1 Prishtinë - - 
2 Prizren 1 500 
3 Pejë 1 1,250 
4 Mitrovicë 4 16,600 
5 Gjakovë - - 
6 Ferizaj - - 
7 Gjilan - - 

 
Gjithsej 6 18,350 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Akuakulturë 

Në vitin 2017 përmes pagesave direkte është mbështetur edhe akuakultura. Janë 
subvencionuar 420 tonë peshk të shitur gjithsej. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2017 janë 
përkrahur gjithsej 4 kompani në shumë totale 38,785 €, ndërsa në gjashtëmujorin e dytë 2017 
janë përkrahur 4 kompani në shumën totale  45,268 €.  Gjithsej mbështetja për vitin 2017 për 
këtë sektor ka qenë 84,053 €. 

5.2.3 Mbështetja e inputeve në bujqësi 

Mbështetja e fidanëve 

Numri i përfituesve dhe fidanëve të subvencionuara në vitin 2017 ka rënë, e kjo ka bërë që 
edhe shuma e subvencioneve për fidanë të ulet për 11.7%. Gjakova ka qenë regjioni në të cilin 
është numri më i madh i fidanëve të subvencionuara, pasuar nga Gjilani, Peja dhe Ferizaji. 

Figura 70: Pagesat direkte për fidanë 2013-2017, në 1000 € (majtas); Numri i fidanëve të 
subvencionuara sipas regjionit, në vitin 2017 (djathtas) 

  
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Në vitin 2017 janë subvencionuar gjithsej 406,045 fidanë, në shumë totale prej 68,459 €. Nga 
gjithsej 16 fermerë që kanë aplikuar, 14 kanë përfituar, janë refuzuar vetëm 2 fermerë, 1 në 
regjionin e Pejës dhe 1 në regjionin e Gjakovës. Numri mesatar i fidanëve për të cilat një 
fermerë ka përfituar ka qenë 29,003 fidanë.  
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Tabela 132: Pagesat direkte për fidanë sipas regjionit, në vitin 2017 

Nr. Regjioni Nr. i Aplikuesve Nr. i fermerëve 
përfitues 

Nr. i fidanëve të 
subvencionuara 

Shuma e paguar 
në € 

1 Prishtinë - - - - 
2 Prizren - - - - 
3 Pejë 4 3 89,730 17,946 
4 Mitrovicë - - - - 
5 Gjakovë 5 4 199,500 27,150 
6 Ferizaj 1 1 5,815 1,163 
7 Gjilan 6 6 111,000 22,200 

 
Gjithsej 16 14 406,045 68,459 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

 

5.3 Agro kreditë dhe fondi garantues  

5.3.1 Agro Kreditë 

Zhvillimi i sektorit bujqësor edhe pas 17 vitesh, ende nuk është në nivelin e dëshiruar, 
pavarësisht përkrahjes së vazhdueshme nga ana e ministrisë me grante dhe subvencione si 
dhe nga donatorë të jashtëm. Sektori bujqësor në Kosovë përkundër vështirësive, favorizimit 
dhe shpalljes si prioritet qeveritar për ekonominë e vendit, ka nevojë të madhe për financim 
dhe agro-kredi. 

Bujqësia vazhdon të ketë qasje të ulët në financimin e përgjithshëm bankar me vetëm 2.6% 
për vitin 2017 (1.9 pikë përqindje më ulët se vitin paraprak), sektor që më së paku është 
kredituar nga institucionet financiare në Kosovë. Te Institucionet Mikrofinanciare (IMF) 
gjendja është më ndryshe, pjesëmarrja në kredi bujqësore është 26.9% për vitin 2017 (1.1 pikë 
përqindje më ulët se vitin paraprak). 

Kamatat në kredi dhënie për sektorin bujqësor janë të larta në krahasim me kreditë e 
sektorëve tjerë dhe me vendet e regjionit, megjithëse viti 2017 u karakterizua me rënie të 
normës së interesit për 0.6 pikë përqindje krahasuar me vitin 2016 apo për 5.5 pikë përqindje 
krahasuar me vitin 2014, e që do të jetë stimulim pozitiv për fermerët. 
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Figura 71: Norma e interesit në Kredi Bujqësore nga Bankat, % 

 
Burimi: BQK 

Kamatat në kredi dhënie për sektorin bujqësor të IMF-ve për vitin 2017, u karakterizuan me 
rënie minimale të normës së interesit për 0.12 pikë përqindje, krahasuar me vitin paraprak 
apo për 0.62 pikë përqindje krahasuar me vitin 2014. 

Figura 72: Norma e interesit në Kredi Bujqësore nga IMF, % 

 
Burimi: BQK 

Agro kreditë njihen si kredi joperformuese,  për këtë arsye kreditimi ka një kosto të lartë nga 
bankat dhe institucionet mikrofinanciare për fermerët. Ky nivel i ulët i kreditimit vë në pah 
qasjen konservatore të sistemit bankar kundrejt sektorit të bujqësisë. Mungesa e sistemit të 
sigurimeve në bujqësi po ashtu ndikon mjaft në qasjen e fermerëve në kredi respektivisht në 
kredi të volitshme.  

Me qëllim të shtimit të efektivitetit në fermë, fermerët kanë nevojë të zgjerojnë më shumë 
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20.7 

17.4 

13.2 

9.8 
8.3 7.7 

12.7 11.8 10.6 
8.3 7.5 6.8 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kreditë Bujqësore Kredi të tjera

25.3 25.5 25.3 25.1 
24.8 24.7 

23.3 
23.1 23.2 23.0 

22.4 22.4 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kreditë Bujqësore Kredi të tjera



167 
 

 

teknologjisë së re, blerje të inventarit, rregullim dhe zgjerim të fermave, tokave, blerja e 
bagëtive për rritjen e fondit të tyre, blerje të inputeve, krijimi i pikave grumbulluese, depo-
frigo ruajtëse dhe shumë pajisje tjera bujqësore. Investimet e tilla në fermë, u mundësojnë 
fermerëve rritjen e produktivitetit dhe njëkohësisht përgatitjen për sezonin e ri bujqësor. 
Përmes investimeve të ndryshme në këtë sektor, do të mundësohet përmirësimi i mirëqenies 
në zonat rurale, shtimi i prodhimit vendor gjë që do të ndikoj në zëvendësimin e produkteve 
të importit dhe krijimit të mundësive për eksport. 

Bankat që mbështesin financiarisht me kredi sektorin e bujqësisë në Kosovë janë: Banka për 
Biznes, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank (RBKO), Procredit Bank (PCB), TEB Bank, NLB 
Prishtina dhe Banka Kombëtare Tregtare, ndërsa Institucionet Mikrofinanciare janë: 
Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), Finca, KosInvest Word Vision, KEP Trust, 
KGMAMF, Kreditimi Rural i Kosovës (KRK), Qelim Kosovë, Start dhe Timi Invest.  

Lider në shumën e Agrokredive të disbursuara është TEB, PCB, RBKO dhe BPB, pasuar nga 
Institucionet Mikrofinanciare: KRK, AFK, Finca etj. Në tabelë shihet se më së shumti kredi 
janë disbursuar në vitin 2017. Shuma totale e kredive të disbursuara në vitin 2017 është për 
12.14% më e madhe sesa në vitin 2016, e kjo rritje është paksa më e vogël në krahasim me 
rritjen prej 20.5% që ishte në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014. Numri i kredive të dhëna që 
nga fillimi i vitit 2012 deri në vitin 2017 është rreth 114 mijë kredi me një shumë totale prej 
438.9 mil. €. Pra, për këto 6 vite, i bie që çdo muaj janë disbursuar mesatarisht rreth 1,600 
kredi me një shumë mesatare prej 6.1 mil. €. 

Tabela 133: Agrokreditë 2012 - 2017 

Agro 
Kredi 

Kredi të 
disbursuara 

Numri i 
kredive të 

disbursuara 

Shuma e 
kredive të 

disbursuara 
/ Banka dhe 

IMF (€) 

Shuma 
totale e 

kredive të 
disbursuara 

(`mil. €) 

Kohëzgjatj
a e kredisë 

(muaj) 

Norma 
mesatare 

e 
interesit 

( % ) 

Pjesëmarrja 
e Agro 

Kredive në 
krahasim 

me kreditë 
tjera ( % ) 

2012 7 - 5,645 18,961 11,000 - 
27,550,000 57.2 16 - 27 12.0 - 

28.1 0.01 - 59.00 

2013 3 - 3,608 17,578 15,300 - 
24,600,000 60.6 15 - 45 10.5 - 

26.2 0.02 - 64.00 

2014 14 - 3,638 16,360 18,400 - 
18,500,000 67.3 13 - 50 9.0 - 26.5 0.7 - 58.6 

2015 20 - 4,270 17,308 31,600 - 
29,000,000 81.1 13 - 42 9.3 - 26.6 0.5 - 51.4 

2016 9 - 5,008 19,086 25,500 - 
17,000,000 81.4 12 - 42 8.0 - 26.9 0.5 - 60.0 

2017 13 - 7,058 24,940 41,500 - 
13,600,000 91.3 17 - 39 7.3 - 26.7 0.3 - 43.0 

Gjithsej 
 

114,233 
 

438.9 
   

 Burimi: Bankat komerciale dhe IMF në Kosovë, përpunuar nga DAESB 
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Nga të dhënat në tabelë dhe figurë, shihet qartë që viti 2016 dhe 2017, dallojnë me dhënie të 
kredive. Nëse krahasohet viti 2017 për dallim nga viti 2012, vërehet një rritje mjaftë e lartë 
për 59.6%. 

Figura 73: Shuma totale dhe numri i kredive të disbursuara (mil. €) 

 
Burimi:  Bankat komerciale & IMF në Kosovë, BQK 

Afati i dhënies së kredive bujqësore ndryshon nga 12 deri 50 muaj, varësisht prej destinimit 
të kredisë. Maturiteti maksimal ishte prej 13 deri 50 muaj në vitin 2014, kurse ai minimal 16 
deri në 27 muaj në vitin 2012. 

Në vitin 2017, afati i dhënies së kredive ishte 17-39 muaj dhe norma e interesit ndryshon nga 
7.3% deri në 26.7% varësisht nga shuma e kredisë dhe afati i kthimit. Prodhuesit bujqësor 
vazhdojnë të kenë pakënaqësi për normat e interesit, të cilat nuk e stimulojnë zhvillimin e 
këtij sektori. 

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. Vitet paraprake karakterizohen me normë të ulët të kolateralit, duke vazhduar në 
vitin 2012 me normën më të lartë, ndërsa në vitet e fundit ka pasur normalizim të dukshëm. 
Në përgjithësi si standard për kolateral kërkohet prej huadhënësit nga 100% deri 150% e 
vlerës së kredisë. 

Grejs periudha apo periudhë e shtyrjes së pagesës, varion nga 3 deri në 12 muaj faktikisht, 
megjithëse në disa publikime figuron 18 muaj, varësisht nga rastet ku grejs periudha është 
fleksibile. Ndër vite vërehet që grejs periudha ishte më e ulët kurse në vitet e fundit ka ngritje 
të saj. Vlen të theksohet se shlyerja e përqindjes më të madhe të kredive bëhet pas sezonit të 
korrjes. 
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Huamarrja në banka dhe institucione mikrofinanciare, normat e interesit ndryshojnë 
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 ulët është kamata apo norma e interesit si dhe e 
kundërta.  

Nga figurat e mëposhtme shihen dallimet në shifra mes Bankave komerciale dhe 
Institucioneve mikrofinanciare. 

Figura 74: Shuma e agrokredive nga Bankat dhe IMF, mil. € 

 
Burimi: Banka & IMF, përpunuar nga DAESB 

Bankat karakterizohen me numër më të vogël të kredive por me shumë më të madhe, që i bie 
mesatarja për kredi për vitin 2017 me 14,943.57 € kurse te IMF me 1,835.62 € pra, numër të 
madh të kredive por me shuma më të vogla, gjë që arrihet baraspesha e interesave gati për 
çdo fermer. 

Figura 75: Numri agrokredive nga Bankat dhe IMF, 1000 € 

 
Burimi: Banka & IMF, përpunuar nga DAESB 
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Në vazhdim do t`i paraqesim pozicionet e institucioneve financiare (në botimet e mëhershme 
i gjeni nga viti 2006) sipas viteve: 

Viti 2015, rezulton me numër dhe shumë të kredive të disbursuara, të kryesuar nga PCB, TEB 
dhe KRK, ndërsa me përqindjen e pjesëmarrjes së Agrokredive në krahasim me kreditë tjera 
kryesojnë: KRK, Qelim, WVI dhe KGMAMF. 

Viti 2016, prin me numër të kredive të disbursuara nga PCB, TEB, KRK, AFK dhe Finca, me 
shumë të kredive të disbursuara janë: KRK, AFK, Finca dhe TEB, ndërsa me përqindjen e 
pjesëmarrjes së Agrokredive në krahasim me kreditë tjera janë: Perspektiva, KRK, KGMAMF 
dhe AFK. Pra në dy-tri vitet e fundit shifet ngritja e aktiviteteve në TEB dhe Finca. 

Viti 2017, shuma e kredive të disbursuara kryesohet nga TEB, PCB, KRK, AFK dhe RBKO, 
me numër të kredive të disbursuara nga: Finca, AFK, KRK dhe KEP, ndërsa me përqindjen e 
pjesëmarrjes së Agrokredive në krahasim me kreditë tjera janë: KRK, AFK, Qelim dhe WVI. 

Sa i përket përqindjes së pjesëmarrjes së kredive të këqija tek agrokreditë, mund të themi se 
janë në nivelin e pranueshëm brenda limiteve të përcaktuara nga shumica e bankave dhe 
institucioneve financiare. Krahasuar me vendet e rajonit, jemi në një nivel shumë të 
kënaqshëm.  

Ndër vite te Bankat, maksimumi i kredive të këqija ishte 5.4%, ndërsa te Institucionet 
Mikrofinanciare luhatet në mes 9.4% dhe 23.8%. 

 

5.3.2 Fondi garantues 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) u jep përkrahje investimeve 
në bujqësi, duke garantuar për kreditë e fermerëve. Rreth fundit të vitit 2012, falë 
bashkëpunimit me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ku vlen të theksohet 
iniciativa e Autoritetit të Zhvillimit të Kredisë - DCA nga USAID-i dhe Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, për të ulur normën e interesit për kredi (rreth 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 23.5 mil. €) ku MBPZHR ka 
pjesëmarrje me 2.5 mil. €. Programi i USAID-it, ofron mundësi të reja në Bujqësi për një 
periudhë katër vjeçare, me qëllim të krijimit të kushteve më të volitshme kreditore në 
sektorin e bujqësisë e që do të krijonte një zhvillim të qëndrueshëm bujqësor, rritje të 
eksportit, krijim të vlerës së shtuar dhe krijim të vendeve të reja të punës. 
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Fermerët dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme bujqësore (NVM) do të përballen me 
procedura të lehtësuara për marrje të kredive për shkak se DCA, ka siguruar një garanci të 
rrezikut 50% për kreditë e lëshuara nga këto banka me kohëzgjatje 12-60 muaj dhe me shuma 
nga 5,000 deri në 250,000 € për fermerët dhe agrobizneset e kualifikuara. Programi është 
dizajnuar për të rritur kreditimin në sektorin e bujqësisë, duke parë vështirësitë aktuale në 
këtë segment. 

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.  

Nëse shikojmë të dhënat e njërës nga bankat në Kosovë pa DCA, vërejmë se shuma e kredisë 
mesatare gjatë periudhave është afërsisht 16,000 €, ndërsa me DCA kjo shumë është 
dyfishuar 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 dhe si 
rezultat i kësaj ato kanë ndryshuar nga 13.6% pa DCA, në 9.5% me fond garantues për 
periudhën e llogaritur (2013/2014).  

Për sigurim të kredisë, bankat kërkojnë kolateral për shumën mbi 25,000 € (me DCA). Për 
shembull, në periudhën Prill-Shtator 2015, kredia mesatare ishte afërsisht 22,000 € ndërsa 
kolaterali rreth 60,000 €, me aplikimin e DCA-së, raporti mes shumës mesatare të kredisë dhe 
kolateralit është më i vogël (40,000 € me 55,000 €).  

Kur analizojmë të dhënat e një banke që lëshon shumë më pak kredi krahasuar me bankat që 
kanë numër të madh të kredive, vërejmë raporte të ngjashme mes indikatorëve para DCA-së 
dhe atyre pas DCA-së. Edhe këtu shuma e kredisë mesatare është shumë më e lartë pas 
aplikimit të DCA-së, kohëzgjatja e kredisë rritet, ndërsa vërehet dukshëm ulja e normës së 
interesit mesatarisht për 3 deri 4% nga norma standarde e interesit. 

Nga faktorët e përmendur më lartë, mund të konkludojmë se aplikimi i DCA-së ishte një hap 
pozitiv i cili çoj përpara dhe lehtësoj kredi dhënien për zhvillimin e bujqësisë dhe 
agrobizneseve, duke u nisur nga vet fakti që edhe vendet e rajonin kishin nisur ta aplikojnë 
këtë model. Të dhënat e fundit që i posedojmë, 5 banka i kanë shfrytëzuar plotësisht këto 
mjete, me rreth 1000 kredish pra, 95% e shumës totale e Fondit Garantues të shfrytëzuar. 

Për vitin 2016, vërehet një pasqyrë e re e hua dhënies me zbritje të kamatës nga ana e 
bankave, por jo edhe nga institucionet mikrofinanciare. Falë angazhimit dhe bashkëpunimit 
të BQK, MBPZHR, USAID etj, është arritur ulje e interesit bankar në kredi dhënie për 
sektorin bujqësor dhe lehtësime në dhënien e tyre. 
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Projekti arrin në fund të vitit 2017, me 95.4% të shumës së gjithmbarshme të realizuar (2016, 
me 88.8%), me shumë mesatare të disbursuar 24,960 $, në total me 992 kredi. Nga tërë kjo 
vërehet efekti pozitiv i projektit ku është pasqyruar rënia e kamatës të kredive bujqësore në 
këto vitet e fundit. 

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore – FKGK 

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është entitet juridik i pavarur me karakter zhvillimor, i 
cili ofron garanci kreditore për Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM), duke 
ndarë riskun kreditor me institucionet financiare. 

Rritja e Kreditimit për NMVM-të në Kosovë, përmes garantimit të portofolit kreditor të 
institucioneve financiare, synohet rritja e qasjes në financa për NMVM-të, mbështetjen e 
zhvillimit të ndërmarrësisë, mbështetjes së prodhimit vendor dhe të atyre shërbimeve të cilat 
krijojnë vlerë të shtuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe mbështetjen e zhvillimit të 
përgjithshëm ekonomik. 

Kreditë për Agrobizneset, një ndër objektivat me rëndësishme për FKGK-në është 
mbështetja e zhvillimit të sektorit të Bujqësisë. Gjatë vitit 2017 janë miratuar 1.88 mil. € kredi 
nga IFR-të (Institucionet Financiare të regjistruara në FKGK) në sektorin e bujqësisë të cilat 
janë vënë nën garancionin e FKGK-së. Kjo vlerë e kredive të miratuara është 8% e vlerës së 
gjithmbarshme të kredive të miratuara nga IFR-të, për tu vënë nën garancionin e FKGK-së. 
Nga këto kredi 91% e tyre ishin të destinuara për prodhimtari bimore dhe shtazore, ndërsa 9 
% për pylltari dhe prerje drurësh.  

Tabela 134: Pjesëmarrja e kredive të miratuara 

Sub sektor Kreditë e miratuara (€) Pjesëmarrja 
Prodhimtari bimore dhe shtazore 1,721,500 91% 
Pylltari 160,000 9% 
Gjithsej 1,881,500 100% 

Burimi: FKGK 

Shuma mesatare e kredive në sektorin e Bujqësisë gjatë 2017 ishte 36,000 € me maturitet 
mesatar prej 29 muajsh. Shpërndarja rajonale e 1.88 mil. € kredive të lëshuara nga IFR-të në 
rajone të ndryshme për sektorin e bujqësisë gjatë vitit 2017. 
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Tabela 135: Shpërndarja rajonale e kreditë të miratuara 

Shpërndarja rajonale Kreditë e miratuara 
Prishtinë 639,000 
Prizren 430,500 
Mitrovicë 312,000 
Pejë 188,000 
Gjilan 122,000 
Gjakovë 100,000 
Ferizaj 90,000 
Gjithsej 1,881,500 

Burimi: FKGK 

Figura 76: Proporcioni i shpërndarjes së kredive, % 

 
Burimi: FKGK 

Shpërndarja sipas investimeve, 1.88 mil. €  e kredive të lëshuara nga IFR-të sipas qëllimit të 
investimit për: ndërtim, renovim, tokë, agro inpute, paisje bujqësore, kapital punues dhe  të 
tjera. 

Tabela 136: Kreditë e miratuara sipas qëllimeve investuese 

Qëllimi i investimit Kreditë e miratuara 
Ndërtim/Renovim/Tokë                             647,000  
Agro Inpute                             165,000  
Pajisje bujqësore                             422,000  
Kapital punues                             355,000  
Të tjera                             292,500  
Gjithsej                         1,881,500  

Burimi: FKGK 

Prishtinë 
34% 

Prizren 
23% 

Mitrovicë 
17% 

Pejë 
10% 

Gjilan 
6% 

Gjakovë 
5% 

Ferizaj 
5% 
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Gjatë vitit 2017, 52 kredi për Agrobizneset nga investimet e bëra parashihnin 1,078,948 € rritje 
të qarkullimit si dhe 76 vende të reja pune mbi bazën e tanishme. Për vitet në vijim presim 
intensitet të rritur nga FKGK për AgroBiznese. 

5.4 Sigurimet në fushën e bujqësisë  

Në muajin Maj të vitit 2017, MBPZHR ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me IFC 
për të ndihmuar në vendosjen e sistemit të sigurimit bujqësor. Pikat të kësaj marrëveshje 
kanë qenë rishikimi i legjislacionit dhe hartimi i rekomandimeve dhe dokumenteve 
përkatëse që sistemi të mund të bëhet funksional, krijimi i Divizionit për Menaxhim të 
Rrezikut, Krijimin e bazës së të dhënave të motit, zhvillimin e produkteve të sigurimit dhe 
llogaritjen e çmimeve të polisave të sigurimit, zhvillimin e sistemit informativ si dhe ngritje 
të vetëdijes së të gjitha palëve të përfshira në implementim të sigurimeve. 

Deri më tani është bërë rishikimi i bazës ligjore janë propozuar ndryshime në draft ligjin 
aktual për bujqësi dhe zhvillim rural i cili ende nuk është implementuar. Gjithashtu është 
bërë propozimi për ndryshimin e rregullores së MBPZHR-së lidhur me organizimin dhe 
sistematizimin e vendeve të punës, është bërë përshkrimi i detyrave të punës për divizionin 
dhe stafin e divizionit të propozuar. 

Janë zhvilluar 6 produkte sigurimi indeks për këto kultura bujqësore: Molla, Rrushi, 
Kumbulla, Speci, Dredhëza dhe Mjedra. Për të përcaktuar këto kultura është bërë analiza e 
strukturës së fermave, analiza e kostos së prodhimit për këto kultura  dhe analiza e rreziqeve 
dhe bashkërisht nga MBPZHR dhe IFC janë zgjedhur këto kultura. Për secilën kulturë janë 
zhvilluar dokumentet e mëposhtme: 

1. Koncepti i produktit 

2. Forma e aplikimit 

3. Manuali për marrje në sigurim, si dhe 

4. Broshura për vlerësimin e humbjeve 

Produktet e sigurimit indeks janë produkte që ofrojnë mbulim vetëm nga dëmtimet që 
ndodhin nga temperaturat e ulëta (ngricat), temperaturat e larta (thatësira) dhe reshjet. 
Kufijtë apo parametrat caktohen paraprakisht në dizajn të produktit dhe nëse ato kushte 
ndodhin atëherë të gjithë fermerët që kanë paguar sigurim dhe ndodhen në lokacionin në të 
cilin kufijtë e paracaktuar janë arritur, ata do të marrin kompensim nga Kompanitë e 
sigurimit. 

Përfshirja e MBPZHR-së në aspektin financiar në këtë rast është menduar vetëm tek 
subvencionimi i primit të sigurimit d.m.th që fermerit t’i kompensohen 50% e mjeteve të cilat 
ai i ka paguar për polisën e sigurimit, e kjo formë do ta bënte më të lehtë edhe për fermerët 
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që të paguajnë sigurim për kulturat e tyre bujqësore sepse për ata do të ishte kosto më e ulët 
për 50%. 

Shuma e siguruar në këtë rast kur bëhet një kontratë e sigurimit është kostoja e prodhimit të 
asaj kulture duke mos përfshirë shpenzimet e vjeljes, marketingut dhe ruajtjes sepse në 
periudhën e vjeljes fermeri nuk ballafaqohet me ndonjë parametër meteorologjik që është i 
lidhur me produktet Indeks. 

Gjithashtu është bërë dizajni i kontratave, polisave dhe është përgatitur një listë me çmimet e 
produkteve. 

Për caktim të çmimeve të produkteve janë përdorur të dhënat historike të motit (temperatura 
dhe sasia e reshjeve) blerja e të cilave është financuar nga IFC dhe këto të dhëna janë të 
dhëna të MeteoGroup. Blerja e të dhënave është bërë sepse të dhënat e Institutit 
Hidrometeorologjik nuk janë të mjaftueshme duke qenë se matjet bëhen vetëm në tri pika 
brenda Kosovës dhe e bënë shumë të vështirë përdorimin e këtyre të dhënave për qëllime të 
sigurimit. Të dhënat e MeteoGroup janë përafërsisht për 104 pika brenda Kosovës që e bënë 
shumë më të saktë edhe caktimin e çmimeve por edhe procesin e implementimit. 

Është vendosur që të zhvillohen produkte indeks për fillim duke qenë se janë më të lehta për 
implementim dhe për faktin se aktualisht tek kompanitë e sigurimit mungon ekspertiza për 
vlerësim të dëmeve dhe ato hezitojnë për të shitur produkte sigurimi në bujqësi duke qenë se 
rreziku është sistematik dhe mund tu shkaktoj humbje të mëdha (d.m.th në të njëjtën kohë 
dëme mund të pësojnë një numër i madh i fermerëve). 

Të gjitha produktet e sigurimit bashkë edhe me dokumentet përcjellëse janë përcjellë edhe 
tek kompanitë e sigurimit të cilat kanë shfaq interesim për shitje të këtyre produkteve në 
mënyrë që të merret edhe inputi nga ato. Gjithashtu të përfshira në këtë proces kanë qenë 
edhe bankat dhe institucionet mikrofinanciare të cilat e kanë mirëprit këtë iniciativë dhe e 
kanë cilësuar si shumë të rëndësishme edhe për sektorin e kreditimit duke qenë se në këtë 
mënyrë rreziku do të ulej dhe ata do të mund të ofronin kredi edhe me norma më të ulëta të 
interesit. 

Janë mbajtur gjithashtu takime me fermerë para dhe pas dizajnimit të produkteve dhe janë 
njoftuar lidhur me këtë fushë dhe përafërsisht edhe me pagesat se sa do të kushtojnë këto 
produkte sigurimi. 

Në aspektin e sistemit informativ aktualisht është punuar pjesa e aplikacioneve dhe 
kontratave mirëpo për finalizim të sistem pritet që nga MBPZHR, të vendoset për mënyrën e 
implementimit e pastaj edhe në sistem do të inkorporohen dhe sistemi do të adaptohet në 
bazë të vendimeve që do të merren. Në këtë sistem do të kenë qasje kompanitë e sigurimit, 
DMR dhe palë të tjera me interes duke përfshirë edhe vet fermerin. 
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Dëmet në bujqësi 

Në tabelën e më poshtme mund të shihni shumën e dëmeve të shkaktuara, kjo ka rezultuar 
nga kërkesat individuale që janë bërë nga fermerët në drejtoritë komunale për bujqësi. Pas 
verifikimit të këtyre kërkesave nga ana e komisioneve komunale të cilët kanë bërë 
verifikimin në vend të ngjarjes, kërkesat e tilla janë pranuar në MBPZHR dhe janë shqyrtuar 
nga komisioni i emëruar për shqyrtim të këtyre kërkesave: 

Tabela 137: Shuma e dëmeve sipas viteve dhe e klasifikuar sipas shkakut të dëmit 

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Breshëri 5,500 1,258,000 2,165,000 783,000 40,348 1,972,730 

Era 120,000 107,000 22,500 100,000 491,735 230,356 

Vërshime 48,000 78,000 702,000 11,000 135,778 - 

Zjarre 706,000 182,000 185,000 161,000 - 43,257 

Të tjera 1,019,574 289,116 137,249 88,886 386,943 13,178,753 

Shuma totale / € 1,899,074 1,914,116 3,211,749 1,143,886 1,054,804 15,425,096 

Burimi: Evidenca nga puna e Komisionit 

Në tabelën në vazhdim janë të paraqitura shumat e kompensimit që janë bërë sipas viteve. 
Kompensimi zakonisht pas miratimit nga ana e komisionit është bërë nga zyra e financave e 
cila ka bërë ekzekutimin e pagesave bazuar në vendimin e komisionit direkt tek fermerët, me 
dallim në vitin 2016 që shumat i janë ndarë secilës komunë dhe pastaj komunat kanë 
realizuar pagesat tek fermerët. 

Tabela 138: Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore sipas viteve 

Viti Shuma në € 

2010 1,000.00 

2011 31,640.00 

2012 75,800.00 

2013 17,600.00 

2014 - 

2015 - 

2016 263,701.00 

2017 - 
Burimi: MBPZHR, Divizioni për Buxhet dhe Financa 

5.5 Projektet e zhvillimit rural – Grantet investive 
Një ndër sektorët kryesor të cilët kontribuojnë dukshëm në zhvillimin e përgjithshëm 

ekonomik të vendit është edhe Bujqësia dhe Zhvillimi Rural, për këtë arsye mbështetja 

(përkrahja) për investimet në fermat/ekonomitë bujqësore është e një rëndësie vendimtare 
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për të përmirësuar sektorin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, për të rritur 

prodhimtarinë dhe cilësinë e produkteve, kualitetin, vlerën e prodhimit, standarde më të 

larta të jetesës dhe rritjen e përpunimeve të ndryshme bujqësore dhe rurale. 

Gjatë vitit 2017 nga AZHB - gjegjësisht nga Divizioni i Miratimit të Projekteve të Zhvillimit 

Rural është bërë zbatimi i një pjese të PZHR, duke përfshirë masat, nën-masat dhe sektorët e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që janë pjesë e PZHR 2017. 

Masat dhe nën masat e Zhvillimit  Rural të cilat janë implementuar gjatë vitit 2017, kanë qenë 

si në vijim: 

Masa 101 – Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore, kjo masë përfshinë sektorin 

e pemëve frutore (mollë, dardhë, kumbull, vishnje, qershi, kajsi, pjeshkë dhe ftua), sektori i 

pemëve të imëta (dredhëz, mjedër, manaferrë, boronicë dhe aroni), sektori i serrave përfshirë 

patatet dhe depo për ruajtjen e perimeve, sektori i mishit (trashja e viçave dhe brojlerëve), 

sektori i mishit (trashja e derrave), sektori i qumështit (lopë qumështore, dele dhe dhi), 

sektori pika grumbulluese, sektori i rrushit si dhe sektori i pulave vojse. 

Masa 103 – Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve 

bujqësore, kjo masë përfshinë sektorin e përpunimit të qumështit, sektorin e përpunimit të 

mishit, sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve si dhe sektorin e prodhimit të verës. 

Masa 302 – Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve rurale, përfshinë nën-masat 

si: 

302.1 Bletaria, prodhimi/përpunimi dhe marketingu i mjaltit; 

302.2 Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve jo drusore të malit dhe marketingu i tyre; 

302.3 Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) dhe marketingu i tyre; 

302.4 Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyre; 

302.5 Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermë. 

Masa – Skema për ujitjen e tokave bujqësore; 

Masa 303 – Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale – qasja Leader, përfshinë nën-masën, 
303.2 Aktiviteti i parë “Funksionalizimi i GLV-ve të përzgjedhura” duke i mbështetur 
shpenzimet operative të tyre dhe Aktiviteti i dytë “Zbatimi i SZhL-ve të GLV-ve të 
përzgjedhura” ku  promovojnë dhe zbatojnë projekte të vogla në përputhje me SZhL-të. 

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, gjegjësisht Divizioni për Miratim të Projekteve të 
Zhvillimit Rural gjatë vitit 2017, ka bërë zbatimin e një pjese të Programit për Zhvillim 
Bujqësor dhe  Rural 2017. Realizueshmëria e Miratimit të Projekteve të Zhvillimit Rural ka 
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rrjedhur sipas aktiviteteve dhe planit të paraparë bazuar në buxhetin e ndarë për vitin 2017, i 
cili ishte 22,300,000 €. 

Tabela 139:  Buxheti i paraparë i PZHR për vitin 2017 

Masa dhe nën-masa Vlera në € 
Masa 101:Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore  14,500,000 
101.1 Sektori pemë drufrutore 2,500,000 
101.1.1 Sektori i  pemëve të imta (manore) 2,500,000 
101.2 Sektori i serrave 3,000,000 
101.2.1 Depo për ruajtje të perimeve 900,000 
101.3 Sektori i mishit  (trashja e viçave) 1,400,000 
101.3.1 Sektori i mishit  (rritja e brojlerëve) 400,000 
101.3.2 Sektori i mishit  (trashja e derrave) 300,000 
101.4 Sektori i qumështit (lopët) 1,500,000 
101.4.1 Sektori i qumështit (dele dhe dhi) 500,000 
101.4.2 Pika grumbulluese  400,000 
101.5 Sektori i rrushit 800,000 
101.6 Sektori i vezëve 300,000 
Masa 103: Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe 
tregtimin  e produkteve bujqësore 5,000,000 

103.1 Sektori i përpunimit të qumështit 1,000,000 
103.2 Sektori i përpunimit të mishit 1,200,000 
103.3 Sektori i përpunimit të pemëve dhe perimeve 2,000,000 
103.4 Sektori i përpunimit të verërave 800,000 
Masa 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 1,500,000 

302.1 Sektori, bletaria dhe prodhimi/përpunimi dhe tregtimi i 
mjaltit 500,000 

302.2 Sektori,  përpunimi i barishteve, bimëve mjekuese, 
frutave pyjore dhe kërpudhave të grumbulluara 200,000 

302.3 Sektori, përpunimi në fermë dhe tregtimi i prodhimeve 
bujqësore në shkallë të ulët (perimet, fruta, barishte, erëza, 
bimë mjekuese, kërpudha dhe qumështi i deleve, dhive) 

200,000 

302.4 Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyre 200,000 
302.5 Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermë 400,000 
Masa: Ujitje e tokave bujqësore 1,000,000 
303.2 Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale-qasja Leader 
aktiviteti, i parë funksionalizimi i GLV-ve të përzgjedhura 2015 
dhe RRZHRK. 

300,000 

Totali 22,300,000 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Edhe këtë vit pas përfundimit të kontrolleve në teren nga AZHB, ka vazhduar procesi i 
miratimit apo refuzimit të projekteve bazuar në raportin e kontrollit. 

Bazuar në të dhënat e disponueshme për vitin 2017, numri i aplikacioneve të miratuara duke 
ju referuar buxhetit të ndarë për këtë vit është 417 aplikacione dhe vlera e miratuar për këto 
aplikacione shënon 15,448,966.33 €, ku përfshihen masat 101, 103, 302, 303 me nën-masat e 
tyre si dhe masa për ujitjen e tokave bujqësore. 
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Tabela 140:  Numri i aplikacioneve dhe vlera e miratuar në €,  PZHR për vitin 2017 

Masat dhe nën-masat Nr. i aplikacioneve të 
miratuara 

Vlera e miratuar 
në € 

Masa 101: Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore 
  

101.1 Sektori i pemëve drufrutore 55 2,516,591.70 
101.1.1 Sektori i  pemëve të imta (manore) 53 1,662,915.55 
101.2 Sektori i serrave 78 2,901,076.75 
101.2.1 Depo për ruajtje të perimeve 12 443,290.35 
101.3 Sektori i mishit  (trashja e viçave) 32 1,619,447.95 
101.3.1 Sektori i mishit (rritja e brojlerëve) 12 592,802.50 
101.3.2 Sektori i mishit (trashja e derrave) 5 142,271.75 
101.4 Sektori i qumështit (lopët) 31 1,616,525.75 
101.4.1 Sektori i qumështit (dele dhe dhi) 12 501,897.15 
101.4.2 Pika grumbulluese 4 163,780.40 
101.5 Sektori i rrushit 21 279,991.60 
101.6 Sektori i vezëve 6 349,986.25 
Masa 103: Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin  e 
produkteve bujqësore   
103.1 Sektori i përpunimit të qumështit   
103.2 Sektori i përpunimit të mishit   
103.3 Sektori i përpunimit të pemëve dhe perimeve 2 396,793.50 
103.4 Sektori i përpunimit të verërave 3 562,230.00 
Masa: Ujitje e tokave bujqësore 1 64,871.20 
Masa 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve   
302.1 Sektori, bletaria dhe prodhimi/përpunimi dhe tregtimi i mjaltit 48 705,944.55 
302.2 Sektori, përpunimi i barishteve, bimëve mjekuese, frutave pyjore dhe 
kërpudhave të grumbulluara 7 128,734.20 

302.3 Sektori, përpunimi në fermë dhe tregtimi i prodhimeve bujqësore në 
shkallë të ulët (perimet, fruta, barishte, erëza, bimë mjekuese, kërpudha dhe 
qumështi i deleve, dhive) 

12 212,492.35 

302.4 Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyre 12 220,934.48 
302.5 Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermë 11 364,388.35 
303 Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale-qasja Leader   
303.2 Funksionalizimi i GLV-ve të përzgjedhura 2015 dhe RRZHRK 0 0 
Totali 417 15,446,966.33 

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) 

Vlera e aplikuar për masat dhe nën-masat ndryshon nga viti në vit, vlen të ceket se këtë vit 
nën-masat kanë shënuar vlerë të aplikimit më të vogël se në vitin 2016, dhe gjithashtu vlera 
ishte më e ulët. Tabela në vijim tregon më shumë për vlerën e aplikuar të secilës nën-masë 
për periudhën 2012-2017. 
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Tabela 141: Vlera e aplikuar për vitet 2012-2017, në 1000 € 

Nën  Masat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sektori i serrave-perime në ambient të hapur 4,271 18,686 11,858 35,984 20,356 16,899 
Depo për ruajtje të perimeve - - - - 2,537 3,098 
Sektori  pemëve frutore (mollë, dardhë, kumbull, vishnje) 5,849 7,439 6,274 9,873 6,971 11,428 
Sektori  vreshtari-rrushit 802 720 842 1,755 1,413 1,648 
Sektori  pemë të imëta (dredhëz mjedër, manaferrë, 
boronicë) 712 3,158 2,926 14,320 24,047 5,344 

Sektori i  vezëve 1,042 2,301 1,037 2,845 1,831 2,288 
Sektori i qumështit (lopë qumështore) 7,762 19,998 9,301 17,940 14,084 12,579 
Sektori i qumështit (dele dhe dhi) - - - - 3,025 1,998 
Sektori i pikave grumbulluese - - - - - 568 
Sektori i mishit-viça për majmëri - 3,853 8,219 26,423 15,219 12,154 
Sektori i mishit-brojler - - - - 4,902 3,465 
Sektori i mishit - derra - - - - - 448 
Sektori i drithërave - - 3,147 - - - 
GLV-të 182 836 - 84 84 78 
Sektori i pemëve-Infr. pemishte 1,914 856 - - - - 
Pilot masa-zonat më pak të zhvilluara - 3,022 - - - - 
Bletari  (302.1) - 3,011 1,457 4,419 4,341 4,112 
Përpunim i barishtave, fruta mali, kërpudha (302.2) - 838 290 512 514 560 
Përpunim në fermë (302.3) - - - 3,115 508 1,182 
Artizanate (302.4) - - - - 429 1,070 
Zhvillim rural (302.5) - - - - 1,800 2,126 
Mekanizëm bujqësor - 15,970 - - - - 
Ujitja e tokave bujqësore - 3,743 1,600 2,895 2,286 1,858 
Përpunimi dhe marketingu (103) Përpunimi i qumështit - 20,503 15,696 26,937 4,506 3,598 
Përpunimi i mishit - - - - 9,666 7,334 
Përpunimi pemëve dhe perimeve - - - - 14,891 12,119 
Përpunimi i verës - - - - 1,367 2,194 
Total 22,534 104,935 62,647 147,101 134,776 108,151 

Burimi: AZHB (Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë) 

5.5.1 Ristrukturimi i potencialit fizik 

Bujqësia në Kosovë, radhitet si një ndër sektorët më të rëndësishëm, andaj edhe përkrahja për 
të është duke u bërë në mënyrën më të mirë, duke pasur si qëllim përafrimin e nevojave si 
dhe rritjen e standardeve.  

Shumica e fermave bujqësore janë të madhësisë së vogël andaj nevoja për rritjen e nivelit të 
bashkëpunimit ndërmjet bujqve dhe prodhuesve luan një rol shumë të rëndësishëm në 
mënyrë që të përmbushen nevojat e tregut. 
Në vendin tonë aktualisht një pjesë shumë e vogël e fermave mund të konkurrojë në tregjet e 
jashtme. Arsyet kryesore për këtë situatë janë përmasat e vogla të shumicës së bizneseve 
bujqësore, fragmentimi i tokës së tyre, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve 
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financiare për investime, niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkëkohore të 
prodhimit dhe mos përmbushja e standardeve të BE-së tek shumica prej tyre. 

Bazuar në faktin se shumica e prodhimeve konsumohet drejtpërdrejt nga familja në fermë, 
lind nevoja për përkrahje të investimeve në asetet fizike të fermave që kanë orientim 
komercial dhe janë në gjendje të sigurojnë të ardhura të qëndrueshme.  

Hartimi i masës “Investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore” vjen si nevojë e 
faktorëve të cekur më lartë, kjo masë e cila përfshinë sektorët si: sektorin e pemëve, sektorin e 
perimeve që përfshinë patatet, sektorin e qumështit dhe sektorin e mishit,  sektorin e rrushit 
si dhe sektorin e vezëve. 

Objektivat e përgjithshme në kuadër të masës 101 “Investimet në asetet fizike në ekonomitë 
bujqësore” janë: 

� Rritja e aftësisë konkurruese të bujqësisë Kosovare dhe zëvendësimi i importit; 
� Krijimi i vendeve të reja të punës dhe shtimi i punësimit në viset rurale; 
� Përkrahja e bujqve në sektorët e përzgjedhur, me qëllim të përafrimit me rregullat, 

standardet, politikat dhe praktikat e BE-së; 
� Përkrahja e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror duke synuar rritje të qëndrueshme dhe 

gjithëpërfshirëse, nëpërmjet zhvillimit të fermave; 
� Adresimi i sfidave të ndryshimit klimatik përmes shfrytëzimit të energjisë së 

ripërtërishme. 
Ndër objektivat e veçanta të cilat duhet të përmbushen në kuadër të masës 101, për sektorë të 
caktuar janë cekur në vijim. 

Sektori i pemëve dhe sektori i perimeve përfshirë patatet: 

� Rritja e prodhimit të pemëve dhe perimeve (përfshirë patatet), për qëllime 
komerciale;  

� Përmirësimi i cilësisë me qëllim të përmbushjes së standardeve përkatëse kombëtare 
dhe të atyre të BE-së;  

� Modernizimi i fermave përmes përdorimit të pajisjeve të reja dhe mekanizimit 
modern;  

� Zvogëlimi i humbjeve pas vjeljes nëpërmjet investimeve në fermë, në teknologjinë e 
ruajtjes, në infrastrukturë dhe pajisje për fazën pas vjeljes, përfshirë kapacitetet për 
ftohje, klasifikim dhe paketim;  

� Prodhimi i energjisë së ripërtërishme;  
� Përmirësimi i integrimit të fermerëve me blerësit e prodhimeve bujqësore.  
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Sektori i qumështit dhe sektori i mishit: 

� Rritja e prodhimit në fermat e specializuara;  
� Përmirësimi i cilësisë me qëllim të përmbushjes së standardeve kombëtare dhe të 

atyre të BE-së; 
� Modernizimi i fermave përmes përdorimit të pajisjeve të reja dhe mekanizimit 

modern;  
� Zvogëlimi i lirimit të oksidit të azotit dhe metanit përmes trajtimit të duhur të plehut 

organik dhe mos-ndotjes së ujërave mbitokësore dhe nëntokësore;  
� Prodhimi i energjisë së ripërtërishme;  
� Përmirësimi i integrimit të fermerëve me blerësit e prodhimeve të tyre.  

Sektori i rrushit: 
� Rritja e prodhimit të rrushit të tryezës dhe rrushit të verës;  
� Përmirësimi i cilësisë me qëllim të përmbushjes së standardeve kombëtare dhe të 

atyre të BE-së;  
� Modernizimi i fermave përmes përdorimit të fidanëve cilësor dhe mekanizimit 

modern;  
� Prodhimi i energjisë së ripërtërishme; 
� Përmirësimi i integrimit të fermerëve me blerësit e produkteve të tyre.  

Sektori i vezëve: 

� Përmirësimi dhe zgjerimi i kapaciteteve ekzistuese prodhuese; 
� Përmirësimi i cilësisë me qëllim të përmbushjes së standardeve kombëtare dhe të 

atyre të BE-së; 
� Modernizimi i fermave përmes përdorimit të pajisjeve të reja dhe mekanizimit 

modern; 
� Zvogëlimi i lirimit të oksidit të azotit dhe metanit përmes trajtimit të duhur të plehut 

organik; 
� Prodhimi i energjisë së ripërtërishme;  
� Përmirësimi i integrimit të fermerëve me blerësit e prodhimeve të tyre;  

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për nën-
masat në kuadër të masës 101, investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore. Vlera e 
aplikuar për këtë nën-masë ishte 72,642,966.20 €, ndërsa vlera e miratuar ishte 15,448,966.33 € 
kurse, totali i numrit të aplikacioneve të miratuara ishte 417 nga gjithsej 1,016 aplikacione. 
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Tabela 142: Numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për masën 101 

Masa 101 Nr. i 
aplikacioneve 

Vlera e 
aplikuar në € 

101.1 Sektori pemë drufrutore 140 11,428,225.82 
01.1.1 Sektori i  pemëve të imta (manore) 91 5,343,849.80 
101.2 Sektori i serrave përfshirë patatet 240 16,898,669.78 
101.2.1 Depo për ruajtje të perimeve 35 3,098,180.28 
101.3 Sektori i mishit  (trashja e viçave) 126 12,154,268.63 
101.3.1 Sektori i mishit (rritja e brojlerëve) 37 3,465.225.73 
101.3.2 Sektori i mishit (trashja e derrave) 6 447,885.08 
101.4 Sektori i qumështit (lopët qumështore) 146 12,579,465.63 
101.4.1 Sektori i qumështit (dele dhe dhi) 28 1,997,731.55 
101.4.2 Pika grumbulluese 6 568,061.07 
101.5 Sektori i rrushit 63 1,648,498.80 
101.6 Sektori i vezëve 28 2,288,008.60 
101.1.1 Sektori i  pemëve të imta (dredhëz, manaferrë, boronicë dhe aronia) 70 4,190,121.16 
Totali 1,016   72,642,966.20  

Burimi: AZHB (Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë) 

5.5.2 Zhvillimi i sektorit të përpunimit 

Tregu në Kosovë ka gjithnjë e më shumë nevojë për të zgjeruar hapësirën e tij dhe për të qenë 
sa më konkurrues, bazuar në zhvillimet e fundit industria ka nevojë për modernizimin e 
teknologjive si dhe për përmirësim te sistemet e menaxhimit. 

Industria ushqimore, duhet të jetë një prej faktorëve kyç që të ndihmoj në aspektin e sigurisë 
së ushqimit. Gjithashtu, ndër tjerë faktorë vlen të ceken edhe grumbullimi i sigurt, 
transportimi si dhe deponimi i lëndëve të para. 

Me qëllimi të përmbushjes së nevojave të cekura më lartë në industrinë agro-ushqimore 
MBPZHR, ka hartuar masën 103 “Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e 
prodhimeve bujqësore” e cila  përkrahë investimet në industrinë e përpunimit të ushqimit në 
katër nën-sektorë si: përpunim i qumështit dhe prodhimeve të qumështit,  përpunim  i mishit  
dhe prodhimeve të mishit, përpunim i frutave dhe perimeve si dhe prodhim të verës. Kjo 
masë është  projektuar  për  ta  plotësuar  Masën  101,  me  synim  të  rritjes  së  furnizimit  
me  produkte  bujqësore të sigurta dhe pa ndikime negative në mjedis. 

Objektivat e përgjithshme në kuadër të masës 103, investimet në asetet fizike në përpunimin 
dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore janë: 

� Rritja e aftësisë konkurruese të bujqësisë Kosovare dhe zëvendësimi i importit përmes 
rritjes së produktivitetit dhe futjes së teknologjive dhe produkteve të reja; 

� Përkrahja e ndërmarrjeve në sektorët e përzgjedhur, me qëllim të përafrimit me 
rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e BE-së dhe përmirësimet në mbrojtjen e 
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mjedisit, sigurinë ushqimore dhe cilësinë e produkteve, mirëqenien e kafshëve dhe 
gjurmueshmërinë e zinxhirit të ushqimit dhe menaxhimin e mbeturinave; 

� Përkrahja e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror duke synuar rritje të qëndrueshme dhe 
gjithëpërfshirëse nëpërmjet zhvillimit të fermave; 

� Forcimi i lidhjeve me prodhimin primar;  
� Adresimi i sfidave të ndryshimit klimatik përmes shfrytëzimit të energjisë së 

ripërtërishme. 
Ndër objektivat e veçanta të cilat duhet të përmbushen në kuadër të masës 103, për sektorë të 
caktuar janë cekur në vijim. 

Përpunimi i qumështit: 

� Implementimi i standardeve kombëtare dhe atyre të BE-së për prodhimet e qumështit 
(higjiena, siguria ushqimore, mirëqenia e kafshëve, ruajtja e mjedisit, etj.); 

� Modernizimi i linjave të përpunimit të qumështit dhe objekteve të tjera përcjellëse; 
� Futja e prodhimeve të reja ose diversifikimi i prodhimeve në industrinë e qumështit; 
� Përmirësimi i marketingut të qumështit dhe prodhimeve të tij;  
� Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve.  

Përpunimi i mishit: 

� Implementimi i standardeve kombëtare dhe atyre të BE-së për prodhimet e mishit 
(higjiena, siguria ushqimore, mirëqenia e kafshëve, ruajtja e mjedisit, etj.);  

� Futja e linjave të reja të përpunimit të mishit;  
� Futja e prodhimeve të reja ose diversifikimi i prodhimeve në industrinë e mishit; 
� Modernizimi i thertoreve duke përfshirë therjet e specializuara (për ripërtypësit e 

vegjël);  
� Përmirësimi i marketingut të mishit dhe produkteve të mishit;  
� Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve. 

Përpunimi i pemëve, perimeve dhe prodhimi i verës: 

� Implementimi i standardeve kombëtare dhe atyre të BE-së (higjiena, siguria 
ushqimore, cilësia, etj.); 

� Përmirësimi i teknologjisë së përpunimit, si dhe modernizimi i objekteve të tjera 
përcjellëse (depot ruajtëse/ftohëse) duke futur pajisje/teknologji të reja;  

� Diversifikimi i prodhimeve;  
� Përmirësimi i marketingut; 
� Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve. 

Sa i përket masës 103, totali i vlerës së aplikuar për këtë masë ishte 25,245,435.19 € me rreth 
70 aplikacione, ku janë miratuar gjithsej 5 aplikacione me vlerë 959,023.50 €. 
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Tabela 143:  Numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për masën 103 

Masa 103         Nr. i 
aplikacioneve  

Vlera e aplikuar në 
                  € 

103.1 Sektori i përpunimit të qumështit 10      3,598,026.10  
103.2 Sektori i përpunimit të mishit 20      7,334,288.46  
103.3 Sektori i përpunimit të pemëve dhe perimeve 34    12,118,962.63  
103.4 Sektori i përpunimit të verërave 6      2,194,158.00  

Totali  70    25,245,435.19  

Burimi: AZHB (Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë) 

5.6 Përmirësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve  

5.6.1 Edukimi, trajnimi dhe shërbimi këshillimor 

Departamenti i Shërbimeve Këshillimore në MBPZHR, ka vazhduar edhe këtë vit me 
bashkërendimin e aktiviteteve në nivel qendror dhe lokal duke përkrahur dhe ofruar këshilla 
dhe trajnime. 

Aktivitetet e zhvilluara në Qendrat Këshilluese Informative (QKI) komunale të shërbimeve 
këshillimore, janë organizuar për të përkrahur fermerët me këshilla teknike në sektorët e 
blegtorisë, bletarisë, vreshtarisë, pemëtarisë dhe perimtarisë.  

Aktivitetet e zhvilluara në qendrat këshilluese informative komunale të shërbimeve 
këshillimore kanë qenë:  

Përkrahja e fermerëve nga këshilltarët me këshilla teknike, ku përfshihen këta sektorë: 
blegtoria, bletaria, vreshtaria, pemëtaria dhe perimtaria ku kanë përfituar: 

Numri i fermerëve i përkrahur me këshilla teknike - 7160  

Numri  i fermerëve i përkrahur në përgatitjen e projekteve për grande – 598  

Numri i fermerëve të përkrahur me material për ekstension -  4097  

Numri i aplikacioneve  të  pranuara nga QKI për subvencione në sektorin e  

bujqësisë  - 12,754. 

Janë realizuar aktivitet e zhvilluara në teren të këshilltareve me pajisje, të cilat i përkasin  
analizave të tokës, përcaktimin e pH në tokë, uji, kripëzimit-EC dhe identifikimin e 
dëmtuesve (me pajisjet që i kanë marrë nga DSHKT-ja). 

Numri i mostrave  të marra dhe dërgimi i tyre për analizë – 145 

Numri i matjeve dhe përcaktim i  pH  së tokës – 109 

Numri i matjeve dhe përcaktimi i  pH  së ujit – 80 
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Numri i matjeve të kripëzimit në tokë – EC, e cila bazohet në bazë të përmbajtjes së kripërave 
në tokë – 54 

Numri i matjeve të temperaturës dhe lagështisë së ajrit në objekte të mbyllura – 154 

Numri i matjeve të sheqerit në fryte dhe përcaktimi i afatit të vjeljes – 89 

Numri i matjeve të fortësisë së fryteve dhe përcaktimi kohës së vjeljes – 142 

Identifikimi  i  dëmtuesve në kultura bujqësore – 183 

Gjithashtu janë mbajtur 5 takime për formimin grupet profesionale këshilluese publike. Në 
takimet e mbajtura  janë formuar këto grupe këshilluese në këto sektorë si në vijim: 

Grupi profesional këshillues në blegtori 

Grupi profesional këshillues në pemëtari 

Grupi profesional këshilluese në perimtari 

Grupi profesional këshilluese në mbrojtje të bimëve  

Grupi profesional këshilluese për kulturat lavërtare 

Organizimi i dy takimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Shërbimeve  Këshilluese.  

Licencimi i kompanive për ofrimin e këshillave për bujqësi dhe zhvillim rural ku janë  
licencuar, këto kompani:  

“IADK”  

“Consult Engineering” Shpk 

“IKC”  

“ESG”  

Janë përgatitur 11 materiale këshilluese për fermerët 

Fermerët janë përkrahur me këshilla teknike dhe janë përkrahur me përgatitjen e projekteve 
për grante. 

Departamenti i Shërbimeve Këshilluese dhe Teknike zbaton projektet e Shërbimeve          

 Këshilluese, si: 

“Zhvillimi i Zonave Rurale përmes Avancimit të Shërbimeve Këshilluese”, i cili financohet 
nga buxheti i Kosovës; 

“Projekti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural”, Komponenta e parë: “Trajnimi i fermerëve 
aplikues  potencial për grande“, i financuar nga Banka Botërore; 
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Projekti në ofrimin e këshillave ekonomike për fermerët lider “Rëndësia e mbajtjes së 
Shënimeve në fermë”; 

“Zhvillimi i Zonave Rurale përmes Avancimit të Shërbimeve Këshillimore”, ky projekt      
financohet nga buxheti i MBPZHR-së, implementimin e të cilit e realizon kompania “ESG”. 
Gjatë periudhës raportuese, është arritur realizimi i aktiviteteve, që parashihen me kontratë, 
si:  

Mobilizimi i këshilltarëve komunal në 34 komunat e Republikës së Kosovës, 

Organizimi i 260 këshillimeve nga ekspertë në sektorë të ndryshëm, 

Pjesëmarrja e fermerëve në këto këshillime, ishte 3,238 fermer në të gjitha komunat . 

Janë organizuar 16 vizita për fermer brenda vendit me 368  fermer pjesëmarrës, 

Janë botuar 10 broshura për fermerët, me nga 3,000  kopje për një ekzemplar, 

Shpërndarjen e 10 mesazheve për fermerët në TV lokale, dhe po ashtu janë realizuar 7 video-
incizime.  

“Projekti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural” nga Banka Botërore – Komponenti i parë:                                    
“Trajnimi i fermerëve aplikues  potencial për grande“ 

Faza e parë (I) e projektit (08–22.02.2017), Trajnimet me fermerë për grante ku kanë marrë 
pjesë 850 fermer, faza e dytë (II) e këtij projekti (06-20.03.2017), Dhënia e Këshillave 
Individuale kanë informuar 203 fermer. 

Projekti në ofrimin e këshillave ekonomike për fermerët lider “Rëndësia e mbajtjes së 
Shënimeve në fermë”. Ky projekt është realizuar nga DSHKT-ja dhe janë kryer këto 
aktivitete: 

Vizita në 34 QKI,  

Janë shpërndarë 340 libra në gjuhen shqipe dhe serbe,  

Janë prezantuar 29 prezantime, 

Numri i pjesëmarrësve 224 fermer lider. 
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5.6.2 Grupet lokale të veprimit 

Grupet Lokale të Veprimit (GLV), u themeluan me financim nga BE-ja, që përbëhen nga 25 
anëtarë, me një pjesëmarrje 50:50 të organizatave ose personave publik dhe privat, në 
përbërjen e anëtarëve të këshillit 30%, duhet të jenë femra. Krahas GLV-ve, është themeluar 
një Rrjet për Zhvillim Rural të Kosovës që lidh 30 GLV-të në mënyrë që të kontribuoj në 
zhvillimin ekonomik të viseve rurale duke siguruar përkrahjen e bashkësive lokale në 
zbatimin e strategjive zhvillimore lokale. Rrjeti shërben si platformë për diskutimin e ideve, 
propozimeve të ndryshme, ofrimin e asistencës teknike dhe shkëmbimin e eksperiencave 
ndërmjet GLV-ve, këto dy grupe së bashku me DPZHR/AM, AZHB, OJQ të ndryshme dhe 
ekspertët privat, kanë bërë përgatitjen e masës 303 me nën masat e saj 303.1 dhe 303.2. 

Gjatë vitit 2017, janë realizuar aktivitete të ndryshme në kuadër të GLV-ve, aktivitete të cilat 
janë cekur në vijim. 

Buxheti i alokuar për Masën 303 me nën-masat për vitin 2017 është 300.000 €. 

Tabela 144:  Fondet e planifikuara për zbatimin e nën masave për vitin 2017 

Nën-masat    Buxheti në % Buxheti në €  
303.1. “Përvetësimi i aftësive dhe nxitja/animimin e banorëve në territoret e GLV-ve”   
Për komunat prej 10,000 - 50,000 banor deri në 5,000 €  Për komunat prej 50,000 – 90,000 
banor deri në 7,000 € Për komunat prej 90,000 - 150,000 banor deri në 9,000 € 
Për Rrjetin e Zhvillimit Rural  7,000 € 

30 89,000 

303.2. Nën masa “Zbatimi i strategjive të zhvillimit lokal” Aktiviteti 1 “Funksionalizimi i 
GLV-ve të përzgjedhura duke i mbështetur shpenzimet operative të tyre 
Aktiviteti 2 “Përkrahja për zbatimin e SZHL-ve të GLV-ve”                                                                                                                                                                         

26 
 
 

44 

78,480 
 
 

132,520 
Totali  100 300,000 
Burimi: Departamenti i Shërbimeve Këshillimore dhe Teknike 

Nën-masa 303.2.  “Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale” me dy aktivitete: 

Aktiviteti i parë është funksionalizimi i GLV-ve të përzgjedhura duke i mbështetur 
shpenzimet operative të tyre. Ky aktivitet do të kontribuojë në arritjen e objektivave të 
PBZHR 2014-2020 të GLV-ve të përzgjedhura me qëllim të funksionalizimit të tyre dhe 
zbatimin e projekteve të shkallës së vogël duke  i promovuar nga GLV-të në territoret e  tyre. 
Shpenzimet operative të GLV-ve lidhen me menaxhimin dhe funksionalizimin e GLV-ve 
sipas qasjes LEADER dhe fillimin e zbatimit te SZHL-ve. 

Aktiviteti i dytë është përkrahja për zbatimin e SZHL-ve të GLV-ve. GLV-të zbatojnë projekte 
të vogla në përputhje me SZHL-të. Aktivitet e tilla mbështesin ngjarje kulturore (panaire, 
festivale ekspozita etj.), promovim i produkteve vendore (etiketim, marketing, fletëpalosje, 
broshura etj.), infrastrukturë të shkallës së vogël (gardhiqe, fontana, parqe, ura të vogla, 
rrugë fushore, shënjimi i rrugëve malore, rinovim të trashëgimisë kulturore dhe natyrore etj). 
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Nën- masa 303.1. “Përvetësimi i aftësive dhe nxitja/animimi i banorëve të territorit të GLV-
ve për GLV të përzgjedhura”. 

Aktiviteti i parë është implementuar, tani janë funksionale 12 zyra operative të GLV-ve të 
cilat janë akredituar si dhe RRZHRK, dhe janë përzgjedhur menaxherët e zyrave të cilët kanë 
zhvilluar aktivitetin e tyre në bazë të përshkrimit të detyrave. 

Aktiviteti i dytë për zbatimin e projekteve të vogla është në zbatim e sipër. Pas publikimit të 
thirrjes për aplikim për nën-masën 303.1.“Përvetësimi i aftësive dhe nxitja/animimi i 
banorëve të territorit të GLV-ve për GLV të përzgjedhura” për këtë nën-masë kanë aplikuar 
12 GLV dhe RRZHRK dhe për vitin 2017 kanë implementuar projektet e parapara me projekt 
propozimet e përgatitura. 

Në kuadër të masës 303 janë zhvilluar disa aktivitete të cilat kanë për qëllim identifikimin e 
nevojave të GLV-ve, përcaktimin e prioriteteve, përgatitjen e projekteve të cilat kanë mbuluar 
kryesisht zonat rurale, dhe janë implementuar disa projekte të anëtarëve të GLV-ve në 
kuadër të GLV-ve, ku rrjeti ka bartur përgjegjësin e organizimit të sesioneve informuese, në 
disa raste Rrjeti i ka mbështetur edhe për organizime të përbashkëta të panaireve. 

Rrjeti me anëtarët ka marrë pjesë aktivisht në përgatitjen e programit të  MBPZHR, 2014-
2020, si dhe në  përgatitjen e masave në kuadër të programit vjetor konkretisht në masën 303, 
Grupet Lokale të Veprimit-Qasja LEADER.   

RRZHRK në bashkëpunim me MBPZHR ka organizuar “Trajnimin e trajnerëve për 
mbështetje të procesit të aplikimit për grante”, që është kredi nga Banka Botërore për 
MBPZHR-në i cili implementohet nga konsorciumi P.A.N.G.E.A nga Roma (Itali), CIHEAM 
nga Bari (Itali) dhe ESG nga Prishtina (Kosovë). Ky projekt është menaxhuar nga Projekti për 
Bujqësi dhe Zhvillim Rural me 12 module për trajnimit. 

Janë implementuar projekte dhe realizuar aktivitete me bashkëpunim me donator dhe 
shoqatat e ndryshme si: Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar – GIZ, ADA 
Austriake, FAO, KDC, Islamic Relief, Fondacioni Kosovo-Luxembourg, Helvetas/S4RE, 
Care,  si dhe trajnimet e ofruara nga Resi me projektin e tyre Iniciativa për qëndrueshmëri 
ekonomike rurale, Shoqatën "Anamorava" etj. 

RRZHRK me bashkëpunimin me Organizatën HSIK me projektin e tyre Aftësitë për Punësim 
Rural (APR) që kanë për qëllim promovimin e bashkëpunimit të ndërsjellët ndërmjet palëve. 
Bashkëpunimi me Helvetas/ S4RE, projekti “Aktivizimi dhe Fuqizimi i Grupeve Lokale të 
Veprimit në komunat: Kamenicë, Shtërpce, Dragash, Novobërdë, Viti”, në kuadër me 
projektin  përmes takimeve, trajnimeve, sesioneve informuese të gjitha me tema të ndryshme 
është bërë shkëmbim i përvojave dhe ngritje kapaciteteve për stafin e GLV-ve dhe RRZHRK-
së. Përfitues të këtij bashkëpunimi janë GLV-ët dhe akterët e GLV-ve. RRZHRK ka krijuar 
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bashkëpunime të ndërsjella tek GLV-ët me organizatën Helvetas/APR me theks të veçantë 
në sektorin bujqësorë, si që vijon: 

Grupi Lokal i Veprimit “GLV Vitia” në bashkëpunim me organizatën Helvetas/APR përmes 
bashkëpunimi për përmirësimin e sektorëve bujqësorë, nga të cilët kanë përfituar 290 
fermerë Vitias në fushën e blegtorisë, pemëtarisë, perimeve dhe bletarisë. APR ka mbështetur 
fermer me këshilla, trajnime dhe me makina mjelëse, makina për qethjen e deleve, rezervuar 
të ujit, gërshërë profesionale për krasitjen e pemëve drufrutore. 

Grupi Lokal i Veprimit “GLV Kamenica” në bashkëpunim me Shoqatën "Ana Morava", 
fermerët dhe me mbështetje të organizatës "Helvetas/APR kanë mbështetur fermerët me 
këshilla dhe me makina mjelëse. Nga kjo mbështetje kanë përfituar dhjetë (10) fermer makina 
mjelëse si pjesë e projektit të bashkëfinancimit. 

Grupi Lokal i Veprimit “Gjeravica” gjatë këtij viti ka implementuar projektet si: Valorizimi i 
Eko Produkteve në zonën Ndërkufitare”, “Themelimi i Tregut Lokal Mobil për Prodhuesit 
Regjional”. 

Grupi Lokal i Veprimit “GLV Agroturizmi” ka organizuar panairin “Promovimi i 
produkteve lokale Peja 2017”. 

Grupi Lokal i Veprimit “GLV Natyra” ka mbajtur kamping një ditorë në fshatin Llanisht, në  
këtë kamping u zhvilluan aktivitete të ndryshme dhe atraktive. 

Grupi Lokal i Veprimit  “GLV Narcis” në bashkëpunim me  Helvetas/APR kanë mbështetur 
panairin tradicional  shumëvjeçar “Ditët e mjaltit”. 

5.6.3 Promovimi, efikasiteti dhe zhvillimi strukturor 

Shërbimi Këshillimor vazhdon ti jep rëndësi të veçantë promovimit përmes web-faqes e cila 
është në funksion nga Departamenti i Shërbimeve Këshillimore dhe Teknike, ku ofron 
shërbime, të dhëna statistikore dhe këshilla nga të gjitha fushat.  

Po ashtu DSHKT, ka pajisur këshilltarët komunal për bujqësi dhe zhvillim rural me pajisje që 
të jenë më kompetent në teren gjatë kryerjes së punëve të tyre dhe në mbështetje të fermerëve 
me këshilla. Pajisjet me të cilat janë furnizuar këshilltarët janë si më poshtë: 

� EC metër (për matjen e kripëzimit) 
� pH metër (për matjen e pH në tokë) 
� pH metër (për matjen e pH në ujë) 
� Termo / Hygro metër 
� Refraktometër (për matjen e sheqerit në frytë) 
� Penetrometër (testi i fortësisë së fryteve) 
� Zmadhues – llupë (thjerrëz për zmadhim) 
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� Sonda për marrjen e mostrave të dheut 

5.6.4 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 

Rëndësi të madhe kanë edhe zonat rurale për zhvillimin e vendit dhe paraqesin një potencial 
të madh për diversifikimin e aktiviteteve ekonomike, për krijimin e vendeve të punës si dhe 
krijimin e të hyrave shtesë. 

Masa 302 “Diversifikimi i fermës dhe zhvillimi i bizneseve” ka për qëllim krijimin e vendeve 
të reja të punës dhe ruajtjen e atyre ekzistuese. Përkrahja e aktiviteteve të reja ekonomike 
duhet të ndikoj në uljen e varfërisë në zonat rurale dhe përmirësimin e kushteve të jetesës.  

Objektivat e përgjithshme në kuadër të masës 302, diversifikimi i fermës dhe zhvillimi i 
bizneseve janë: 

- Krijimi i vendeve të reja të punës dhe ruajtja e tyre nëpërmjet diversifikimit; 

- Krijimi i kushteve të përshtatshme për parandalimin e shpërnguljes së popullatës së zonave 
rurale dhe zonave malore;  

- Zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale; 

Si objektiva të veçanta të cilat duhet të përmbushen me qëllim të realizimit të kësaj mase janë: 

- Rritja e të ardhurave të popullatës në zona rurale;  

- Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla, duke u bazuar në burimet lokale; 

- Ruajtja dhe zhvillimi i aktiviteteve artizanale tradicionale;  

- Zhvillimi dhe promovimi i turizmit rural. 

Sa i përket masës 302, e cila përmban 5 nën-masa apo sektorë, vlera e aplikuar për gjithsej 
337 aplikacione për vitin 2017, ishte 9,051,020.51 €, ndërsa, vlera e miratuar ishte 1,632,493.93 
€ duke përfshirë gjithsej 90 aplikacione. 

Tabela 145:  Numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për masën 302 

Burimi: AZHB (Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë) 

 

Masa 302 Nr. i aplikacioneve  Vlera e aplikuar në € 
302.1 Nën masa Prodhimi/përpunimi dhe promovimi i mjaltit 189 4,112,407.69 
302.2 Nën masa Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve jo 
drusore të malit 20 559,903.10 

302.3 Nën masa Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) 42 1,182,399.43 
302.4 Nën masa Zhvillimi dhe promovimi i aktiviteteve artizanale 44 1,069,999.46 
202.5 Nën masa Zhvillimi dhe promovimi i turizmit rural 42 2,126,310.83 
Totali 337 9,051,020.51 
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5.6.5 Ujitja e tokave bujqësore 

Pothuajse çdo herë gjatë stinës së verës të reshurat atmosferike mungojnë, ndërsa në stinët e 
tjera të reshurat janë të mjaftueshme, imponohet nevoja e akumulimit, grumbullimit dhe 
strukturimit të ujërave me qëllim të shfrytëzimit të tyre gjatë verës për nevoja të ujitjes së 
kulturave bimore. Pa shfrytëzimin racional të pasurive ujore si dhe pa vendosjen, 
rehabilitimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së ujitjes nuk mund të arrihet zhvillimi i 
bujqësisë së qëndrueshme. 

Si objektiva të përgjithshme për masën  ujitja e tokave bujqësore janë: 

� Rritja e produktivitetit të prodhimeve bujqësore; 
� Rritja e rendimentit dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore; 
� Rritja e aftësive konkurruese të prodhimeve bujqësore; 

Objektivat të veçanta për realizimin e kësaj mase janë: 
� Modernizimi i sistemit për ujitje dhe kullim, duke zvogëluar humbjet në sasinë e ujit 

të përdorur, dhe 
� Përmirësimi i lidhjeve të brendshme në rrjetet ekzistuese të ujitjes. 

Masa për ujitjen e tokave bujqësore për vitin 2017, numëron gjithsej 1 aplikacion të miratuar 
me vlerë 64,871.20 €. 

5.7 Politikat  mbi tregjet, tregtinë dhe zhvillimet e politikave 
ndërkombëtare 

Sa i përket zhvillimit të politikave tregtare bujqësore, pas hyrjes në fuqi dhe fillimit të 
zbatimit të MSA dhe CEFTA-s për kapitujt 1-24, sa i përket produkteve bujqësore vërehet se 
ka një rritje të vogël të eksportit të disa produkteve bujqësore. 

Sipas të dhënave nga Doganat e Kosovës produktet të cilat eksportohen në sasi të vogla janë: 
Patatet, Specat, Mielli, Birra, Vera, Ujërat  si dhe në sasi më të mëdha eksportohen të gjitha 
llojet e bimëve aromatike medicinale dhe frutat e malit. 

Gjatë vitit 2017 Komisioni ndërministror për Vlerësimin e Detyrimeve të Veçanta në Importe 
me qëllim të mbrojtjes së prodhuesve të miellit, ka rekomanduar Ministrin e MTI-së për 
marrjen e masës së veçantë për vendosjen e një tarife shtesë për miellin e importuar nga 
Republika e Serbisë në Republikën e Kosovës në vlerë prej 0.04 €/kg të miellit të importuar. 

Me qëllim të mbrojtjes së këtij sektori dhe zhvillim të industrisë së miellit si dhe rritjes së 
prodhimtarisë së grurit me datë 19.10.2017, MTI ka nxjerrur vendimin lidhur me 
rekomandimin që i është bërë nga Komisioni ndërministror për Vlerësimin e Detyrimeve të 
Veçanta në Importe lidhur me importin e miellit nga Republika e Serbisë. Ky instrument 
politik ka dhënë rezultate pasi që është arritur që të mbrohet industria e miellit dhe 
prodhimtaria e grurit në Kosovë. 
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Eksportit i produkteve bujqësore është rritur edhe në vitin 2017 dhe ka arrit vlerën 61.3 mil. 
€, dhe vazhdon të jetë nxitës kryesor i rritjes së vendeve të punës në bujqësinë dhe industrinë 
ushqimore në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, sektori agro-ushqimor i prodhuesve kosovar ka 
përfituar gjithashtu nga zgjerimi i zinxhirit të vlerës duke bërë që disa nga ta të jenë edhe 
fitues të medaljeve për kualitet të produktit. Reformat e Politikës së Përbashkët Bujqësore 
gjatë dekadës së fundit, kanë nxitur sektorin e bujqësisë dhe industrisë ushqimore të vendit 
në përmirësimin e orientimit të tij drejt tregjeve Evropiane dhe vendeve të tjera jashtë BE-së, 
duke u bërë kështu produktet tona bujqësore konkurrues me vendet e regjionit e më gjërë.  

Si rezultat i kësaj, vlera e eksportit të produkteve agro-ushqimore është dyfishuar dhe 
Kosova dalëngadalë ka siguruar pozitën e një furnizuesi konkurrues në disa nivele të 
zinxhirit të vlerave të produkteve bujqësore. 
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6 Shtojcat 

6.1 Lista e ligjeve dhe akteve ligjore në lidhje me Bujqësinë, 
Pylltarinë dhe Zhvillimin Rural 

6.1.1 Legjislacioni kombëtar në fuqi 

Ligji Nr. 04/L-253 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-127 për Regjistrimin e 
Bujqësisë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 32/15 Maj 2014) 

6.1.2 Udhëzimet Administrative të miratuara nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural në vitin 2017 

1. Udhëzim Administrativ (MBPZHR) NR.01/2017 për Regjistrin e Vreshtave, 
Deklarimet e Obligueshme, Dokumentet Përcjellëse dhe Evidencat në Bodrumet e 
Verës, dt. 27.01.2017. 

2. Udhëzim Administrativ (MBPZHR) NR.02/2017 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes 
në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2017 të dt. 06.02.2017. 

3. Udhëzim Administrativ (MBPZHR) NR. 03/2017 për Pagesa Direkte në Bujqësi për 
Vitin 2017, të dt. 15.02.2017. 

4. Udhëzim Administrativ (MBPZHR) - NR.04/2017 për kushtet teknike të cilat duhet 
plotësuar qendrat e trajtimit të përkohshëm të kafshëve endacake të dt. 11.07.2017. 

5. Udhëzimi Administrativ (MBPZHR)-NR05/2017 për Ripaketimin e Produkteve për 
Mbrojtjen e Bimëve, dt.19.07.2017. 

6. Udhëzimin Administrativ (MBPZHR)-NR.06/2017 për Kushtet e Veçanta të 
Evidentimit, Kontrollit dhe Shenjëzimit të Miellit, i cili Vendoset në Qarkullim të Lirë 
në Tregun e Republikës së Kosovës. dt. 30.08.2017. 
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6.2 Statistikat mbi çmimet  

Tabela 146: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2012, €/kg  

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 

Gruri 0.26 0.33 0.07 27 
Misri 0.30 0.35 0.05 17 
Patate 0.32 0.22 -0.1 -31 
Lakra 0.24 0.07 -0.17 -71 
Speca 0.58 0.36 -0.22 -38 
Fasulja 2.47 1.02 -1.45 -59 
Domate 0.71 0.29 -0.42 -59 
Molla 0.54 0.71 0.17 31 
Rrushi 0.93 1.01 0.08 9 
Pula (ferme) 2.12 1.92 -0.2 -9 
Qumësht 0.32 0.65 0.33 103 
Mjaltë 8.52 4.81 -3.71 -44 
Vezë* 9.60 5.10 -4.5 -47 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; njësia 100 copë 

Tabela 147: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2013, €/kg 

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 

Gruri 0.22 0.20 -0.02 -9 
Misri 0.31 0.21 -0.1 -32 
Patate 0.43 0.24 -0.19 -44 
Lakra 0.17 0.19 0.02 12 
Speca 0.78 0.78 0 0 
Fasulja 2.63 0.87 -1.76 -67 
Domate 0.56 0.23 -0.33 -59 
Molla 0.53 0.35 -0.18 -34 
Rrushi 0.85 0.46 -0.39 -46 
Pula (ferme) 2.27 1.16 -1.11 -49 
Qumësht 0.33 0.61 0.28 85 
Mjaltë 8.83 4.71 -4.12 -47 
Vezë* 8.97 9.07 0.1 1 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; *njësia 100 copë 

Tabela 148: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2014, €/kg 

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 

Gruri 0.20 0.20 0 0 
Misri 0.28 0.21 -0.07 -25 
Patate 0.34 0.30 -0.04 -12 
Lakra 0.19 0.19 0 0 
Speca 0.68 0.42 -0.26 -38 
Fasulja 2.92 1.14 -1.78 -61 
Domate 0.68 0.31 -0.37 -54 
Molla 0.55 0.29 -0.26 -47 
Rrushi 1.02 0.55 -0.47 -46 
Pula (ferme) 2.33 1.20 -1.13 -48 
Qumësht 0.33 0.62 0.29 88 
Mjaltë 9.00 5.02 -3.98 -44 
Vezë* 9.27 4.07 -5.2 -56 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; njësia 100 copë 
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Tabela 149: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2015, €/kg 

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 
Gruri 0.19 0.18 -0.01 -5 
Misri 0.23 0.16 -0.07 -30 
Patate 0.33 0.30 -0.03 -9 
Lakra 0.23 0.19 -0.04 -17 
Speca 0.81 0.47 -0.34 -42 
Fasulja 2.68 1.17 -1.51 -56 
Domate 0.54 0.36 -0.18 -33 
Molla 0.48 0.33 -0.15 -31 
Rrushi 0.91 0.44 -0.47 -52 
Pula (ferme) 2.06 1.56 -0.5 -24 
Qumësht 0.30 0.60 0.3 100 
Mjaltë 9.77 4.99 -4.78 -49 
Vezë* 7.43 4.73 -2.7 -36 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; njësia 100 copë 

Tabela 150: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2016, €/kg 

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 

Gruri 0.17 0.16 -0.01 -6 
Misri 0.24 0.18 -0.06 -25 
Patate 0.32 0.32 0 0 
Lakra 0.21 0.23 0.02 10 
Speca 0.67 0.39 -0.28 -42 
Fasulja 2.46 0.91 -1.55 -63 
Domate 0.60 0.34 -0.26 -43 
Molla 0.49 0.32 -0.17 -35 
Rrushi 0.84 0.52 -0.32 -38 
Pula (ferme) 2.04 0.96 -1.08 -53 
Qumësht 0.30 0.58 0.28 93 
Mjaltë 9.87 5.47 -4.4 -45 
Vezë* 8.00 4.53 -3.47 -43 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; njësia 100 copë 

Tabela 151: Çmimet në zinxhirin e vlerës 2017, €/kg 

Prodhimet Çmimi vendor Çmimi i importit Ndryshimi (€) Ndryshimi (%) 

Gruri 0.16 0.18 0.02 12.5 
Misri 0.23 0.19 -0.04 -17.4 
Patate 0.32 0.38 0.06 18.8 
Lakra 0.22 0.19 -0.03 -13.6 
Speca 0.71 0.43 -0.28 -39.4 
Fasulja 2.71 0.86 -1.85 -68.3 
Domate 0.57 0.34 -0.23 -40.4 
Molla 0.63 0.35 -0.28 -44.4 
Rrushi 1.15 0.53 -0.62 -53.9 
Qumësht 0.31 0.57 0.26 83.9 
Mjaltë 10.37 5.63 -4.74 -45.7 
Vezë* 8.33 4.17 -4.16 -49.9 

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR; njësia 100 copë 
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6.3 Statistikat krahasuese 

Tabela 152: Numri i vizitorëve të jashtëm në Kosovë sipas regjioneve 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gjakovë 734 647 739 547 1,003 1,267 2,345 2,450 
Gjilan 779 755 886 737 794 712 1,109 1,239 
Mitrovicë 827 4,458 557 616 532 385 646 953 
Pejë 3,152 260 2,588 1,326 5,761 12,694 12,649 10,929 
Prizren 2,334 20,832 2,695 3,799 3,520 9,779 9,101 8,792 
Prishtinë 25,428 1,635 37,897 42,083 49,041 53057 56,291 59,091 
Ferizaj 1,128 1,762 3,428 966 662 1,344 1,569 2,578 
Gjithsej 34,382 30,349 48,790 50,074 61,313 79,238 83,710 86,032 

Burimi: ASK 

Tabela 153: Niveli i pagës mesatare në Kosovë dhe vendet e Rajonit, 2016 

 
Kosova Shqipëria Maqedoni Mali i Zi Serbia Bosnja Bullgaria Rumania Moldova 

Bruto 519 408 422 750 516 669 543 510 271 

Neto 457 375 372 480 374 428 410 465 212 
Burimi: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Wages/sal02.px/?rxid=0d1bd964-

3e39-4f2f-8c8e-1e66f4087ab1 

Tabela 154: Niveli i pagës mesatare, 2012-2017  

Vitet 
Paga mesatare Sektori publik 

(BKK) Sektori Privat Ndërmarrjet 
Publike 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto 
2012 431 384 407 353 367 333 518 465 
2013 444 393 415 356 367 333 549 491 
2014 482 430 465 408 358 326 624 556 
2015 510 451 511 441 367 333 651 578 
2016 519 457 525 449 371 337 660 586 
2017 528 471 532 474 384 348 667 592 

Burimi: ASK, Niveli i pagave në Kosovë 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Wages/sal02.px/?rxid=0d1bd964-3e39-4f2f-8c8e-1e66f4087ab1
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Wages/sal02.px/?rxid=0d1bd964-3e39-4f2f-8c8e-1e66f4087ab1
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6.4 Personat përgjegjës për Raportin e Gjelbër 2018 

 Tabela e përmbajtjes Personi përgjegjës 
1 Burimet dhe inputet  
1.1 Mjedisi i përgjithshëm ekonomik H. Xhaferi 
1.1.1 Niveli i zhvillimit socio-ekonomik H. Xhaferi 
1.1.2 Puna dhe punësimi H. Xhaferi 
1.1.3 Përdorimi i tokës bujqësore H. Xhaferi 
1.2 Llogaritë ekonomike dhe çmimet e inputeve në bujqësi E. Mekuli 

 Çmimet e inputeve bujqësore E. Mekuli 
1.3 Struktura e fermës H. Xhaferi 
1.4 Privatizimi i tokave bujqësore H. Xhaferi 
1.5 Bizneset bujqësore-Agroindustria H. Xhaferi 
2 Prodhimi bujqësor dhe përdorimi i tij  
2.1 BPV në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë H. Xhaferi 
2.2 Drithërat A. Maksuti 
2.3 Perimet D. Hana 
2.4 Pemët D. Hana 
2.5 Vreshtat E. Mekuli 
2.5.1 Verërat E. Mekuli 
2.6 Kulturat foragjere dhe drithërat e gjelbëra A. Maksuti 
2.7 Kulturat  industriale A. Maksuti 
2.8 Prodhimtaria Organike në Kosovë Sh. Duraku 
2.8.1 Zhvillimet legjislative Sh. Duraku 
2.8.2 Kapacitete Certifikuese Sh. Duraku 
2.8.3 Zhvillimi i Tregut Sh. Duraku 
2.8.4 Bashkëpunimi me Partnerët vendorë dhe të huaj Sh. Duraku 
2.8.5 Zhvillimet potenciale Sh. Duraku 
2.8.6 Planifikimi i ardhshëm i bujqësisë organike në Kosovë nga analizat në veprim Sh. Duraku 
2.9 Materiali fidanor Sh. Duraku 
2.10 Ujitja e tokës bujqësore D. Hana 
2.11 Gjedhët A. Maksuti 
2.12 Dhentë dhe dhitë A. Maksuti 
2.13 Derrat dhe kafshët tjera të fermës A. Maksuti 
2.14 Shpezëtaria A. Maksuti 
2.15 Bletaria A. Maksuti 
3 Pylltaria S. Bajrami 

4 Konsumi, tregtia dhe çmimet e tregut  
4.1 Trendet e konsumit H. Xhaferi 
4.2 Tregtia B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.2.1 Tregtia me vendet e CEFTA-s B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.2.2 Tregtia me vendet e BE-së B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.2.3 Tregtia me vendet e tjera B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.2.4 Eksporti i produkteve bujqësore sipas kapitujve(1-24) B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.2.5 Importi i produkteve bujqësore sipas kapitujve (01-24) B. Dabiqaj/H. Xhaferi 
4.3 Çmimet në zinxhirin e vlerës SH. Duraku 
4.4 Siguria dhe cilësia e ushqimit H. Xhaferi 
4.4.1 Siguria e ushqimit H. Xhaferi 

 Institucionet përgjegjëse dhe korniza ligjore H. Xhaferi 

 Operatorët e Biznesit me Ushqim H. Xhaferi 

 Standardet Ushqimore H. Xhaferi 
4.4.2 Analizat e sigurisë ushqimore dhe shëndetit të kafshëve H. Xhaferi 

 Analizat në laboratorët IBK-së dhe AUV - Aktivitetet në fushën e mbrojtjes së shëndetit të kafshëve H. Xhaferi 

 Inspektimet veterinare H. Xhaferi 

 Sektori i Analizave  Qumështit H. Xhaferi 

 Sektori i Serologjisë dhe Diagnostikës Molekulare H. Xhaferi 
4.4.3 Legjislacione për veterinën dhe funksionimin e tregut H. Xhaferi 

 Legjislacioni për ushqimin e kafshëve H. Xhaferi 
4.5 Emetimi i gazrave serrë në Kosovë H. Xhaferi 
4.5.1 Emetimet nga sektori i bujqësisë H. Xhaferi 
5 Politikat Bujqësore, Pagesat Direkte në Bujqësi dhe Përkrahja për Zhvillimin Rural  
5.1 Përmbledhja e synimeve, programeve, masave, buxhetit, granteve dhe subvencioneve A. Maksuti 
5.2 Pagesat direkte/subvencionet A. Maksuti 
5.2.1 Pagesat direkte për kulturat bujqësore A. Maksuti 

 Gruri A. Maksuti 
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 Farë gruri A. Maksuti 

 Misri A. Maksuti 

 Elbi A. Maksuti 

 Thekra A. Maksuti 

 Vreshta A. Maksuti 

 Verë A. Maksuti 

 Luledielli A. Maksuti 

 Perime në fushë të hapur A. Maksuti 

 Pemishtet ekzistuese A. Maksuti 

 Bujqësi organike A. Maksuti 
5.2.2 Pagesat direkte për blegtori dhe qumësht A. Maksuti 

 Lopë qumështore A. Maksuti 

 Delet dhe dhitë A. Maksuti 

 Dosat A. Maksuti 

 Bletaria A. Maksuti 

 Shpezëtaria A. Maksuti 

 Pula vojse A. Maksuti 

 Thëllëzat A. Maksuti 

 Qumësht sipas cilësisë A. Maksuti 

 Therjet e raportuara të gjedhit A. Maksuti 

 Akuakulturë A. Maksuti 
5.2.3 Mbështetja e inputeve në bujqësi A. Maksuti 

 Mbështetja e fidanëve A. Maksuti 
5.3 Agro kreditë dhe fondi garantues SH. Duraku 
5.3.1 Agro Kreditë SH. Duraku 
5.3.2 Fondi garantues SH. Duraku 

 Fondi Kosovar për Garanci Kreditore – FKGK SH. Duraku 
5.4 Sigurimet në fushën e bujqësisë A. Maksuti 

 Dëmet në bujqësi A. Maksuti 
5.5 Projektet e zhvillimit rural – Grantet  investive D. Hana 
5.5.1 Ristrukturimi i potencialit fizik D. Hana 
5.5.2 Zhvillimi i sektorit të përpunimit D. Hana 
5.6 Përmirësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve Sh. Tërshnajku 
5.6.1 Edukimi, trajnimi dhe shërbimi këshillimor Sh. Tërshnajku 
5.6.2 Grupet lokale të veprimit D. Hana 
5.6.3 Promovimi, efikasiteti dhe zhvillimi strukturor D. Hana 
5.6.4 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve D. Hana 
5.6.5 Ujitja e tokave bujqësore D. Hana 
5.7 Politikat  mbi tregjet, tregtinë dhe zhvillimet e politikave ndërkombëtare H. Xhaferi 
6 Shtojcat  
6.1 Lista e ligjeve dhe akteve ligjore në lidhje me Bujqësinë, Pylltarinë dhe Zhvillimin Rural D. Hana 
6.1.1 Legjislacioni kombëtar në fuqi D. Hana 

6.1.2 

Udhëzimet Administrative të miratuara nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në 
vitin 2016 

D. Hana 

6.2 Statistikat mbi çmimet Sh. Duraku 
6.3 Statistikat krahasuese H. Xhaferi 

 

Emailat kontaktues: 

hakile.xhaferi@rks-gov.met 
delvina.hana@rks-gov.met 
edona.mekuli@rks-gov.met 
adelina.maksuti@rks-gov.net 
shkelqim.duraku@rks-gov.met 
skender.bajrami@rks-gov.met 
belgin.dabiqaj@rks-gov.net 
shqipe.tershnjaku@rks-gov.net 
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