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Republika e Kosovës
Republika Kosova -Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Plani i Zhvillimit Rural dhe Bujqësor 2010-13 është plan që ndërtohet mbi dokumentin e
mëparshëm për vitet 2007-13, dokument i cili ishte miratuar nga Qeveria në muajin prill
2007 dhe azhurnuar për periudhën 2009-13, duke përfshirë një grup më të zgjeruar të
masave.
Për të pasur një pasqyrë më gjithëpërfshirëse dhe më të qartë rreth prodhimtarisë sonë
bujqësore dhe gjendjes në viset tona rurale, janë rishikuar të gjitha të dhënat dhe është
përfshirë rezultati i analizave më të reja të sektorëve më të rëndësishëm bujqësor në
Kosovë, p.sh. analiza SWOT nga dokumenti origjinal i PZHRB 2007-13 është
zëvendësuar tërësisht me një version të rishikuar.
Ndryshim i rëndësishëm në versionin fillestar të PZHRB 2007-13 është edhe përfshirja e
masave të përkrahjes së drejtpërdrejtë, e cila korrespondon fuqishëm me masat e
Shtyllës I të Politikave të Përbashkëta Bujqësore të BE-së (PPB). Përfshirja e kësaj pjese
ishte e domosdoshme për ta përshtatur PZHRB-në 2007-13 në një kornizë
gjithëpërfshirëse dhe të kompletuar të politikave, duke pasqyruar masat e zbatuara të
përkrahjes nga Shtylla I dhe II e PPB-së.
Për të pasur vërtetë një program gjithëpërfshirës, në këtë freskim të PZHRB-së janë
integruar edhe strategji tjera bujqësore, siç është ‘Nismat-AgStrat’ e USAID-it, etj.
PZHRB 2010-13 është plan shumë ambicioz. Aty paraqiten në hollësi shumë nga hapat
që duhet të merr Kosova për të ristrukturuar sektorin e saj agro-rural, me qëllim të
përmbushjes së obligimeve me të cilat do të përballet si vend para-kandidat/kandidat
dhe pastaj edhe si anëtare e BE-së.
Duke e lexuar këtë dokument, vërehen qartë vizioni i kosovarëve për sektorin e tyre
agro-rural dhe pritjet e tyre për periudha afatmesme. Ndërsa, duke e zbatuar këtë
dokument, vendi ynë bëhet lokomotivë e ndryshimit pozitiv në rajonin e Ballkanit
Perëndimor të Evropës.
PZHRB 2010-13, në fokus të veçantë ka edhe mbështetjen e Qeverisë për arritjen e
objektivave të saj agro-rurale. Dhe veç kësaj, aderimi në BE dhe procesi i integrimit janë
mjaft bindës se do të ofrojnë zhvillime pozitive për popullatën rurale të Kosovës.
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Nëpërmjet zbatimit të PZHRB 2010-13, synohet krijimi i një kornize të azhurnuar
afatmesme të planifikimit për zhvillimin e sektorit agro-rural të Kosovës, që:
•
•

•

•
•

•

ndërlidh PZHRB 2010-13 me aktivitetet e rëndësishme të planifikimit, p.sh.
Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve;
identifikon kornizën e politikave (matricën) që lidh racionalisht dhe në
mënyrë konsistente veprimet vendore (përfshirë zëvendësimin e importit dhe
strategjitë për eksportin e produkteve të përzgjedhura) me projektet
prioritare të financuara nga donatorët, që janë të ndërlidhura me masat e
PZHRB-së;
adreson gjendjen e tanishme financiare vendore dhe ndihmon Qeverinë në
realizimin e synimeve për Programin e saj Kombëtar për Bujqësi, të financuar
nëpërmjet buxhetit kombëtar;
ndihmon sektorin agro-rural të Kosovës, që të përgatitet për kandidimin dhe
fazën komplekse të para-aderimit në BE;
parashtron fushat e mundshme për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkufitar
dhe rajonal, me qëllim të shtimit të qasjes në tregje, duke lehtësuar dialogun
dhe bashkërendimet;
merr në konsideratë nevojën për të përkrahur komunitetet lokale, si dhe
çështjet e ndërlidhura, si: përkatësia etnike, gjinia, rinia, migrimi dhe agromjedisi.

Kosovës do t’i nevojiten edhe disa vite që t’i krijoj strukturat e nevojshme për të qenë në
gjendje të absorbojë nivele të mëdha të asistencës financiare, në veçanti fondeve parastrukturale për zhvillimin rural (në dispozicion të Komponentit 5 të IPA-së), të cilat do
të vihen në dispozicion sapo Kosova të bëhet vend kandidat. Mirëpo, qëllimi kryesor i
këtij versioni të azhurnuar të PZHRB-së është që të ofroj një kornizë të veprimeve, të
cilat do t’i ndërmarr MBPZHR-ja gjatë viteve 2010-13 në sektorin agro-rural dhe
mjedisor, me qëllim që vendi ynë të bëhet sa më shpejt një kandidat potencial.
Me respekt,
Blerand Stavileci

Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Prishtinë,
31 shtator 2010
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE
1. PARATHËNIE
Plani i Zhvillimit Rural dhe Bujqësor i Kosovës 2007-13 është miratuar nga Qeveria më 4
prill 2007. Që atëherë, situata financiare botërore ka ndryshuar në mënyrë të
konsiderueshme. Kosova u bë shtet i pavarur më 17 shkurt 2008 dhe Qeveria ka
konfirmuar se e ardhmja e Kosovës është si një anëtar i BE-së.
Në azhurnimin e fundit të PZHRB 2007-13, ndryshimi i fundit lidhet me fushën e
zgjeruar të masave të përfshira. Përveç masave të zhvillimit rural, masat e përkrahjes së
drejtpërdrejt janë shtuar duke dhënë një pasqyrë më të qartë të aktiviteteve të zbatuara
dhe planifikuara në sektorin e bujqësisë. Për më tepër, përfshirja e kësaj pjese ka qenë
gjithashtu e nevojshme për të përshtatur PZHRB 2007-13 në një kornizë gjithëpërfshirëse
dhe komplete të politikave, pasqyrimi i masave të zbatuara të përkrahjes nga Shtylla I
dhe II e PPB.
Elementet kryesore të PZHRB 2007-13 dhe të rejat e Planit që janë bërë për 2010-13 janë
përmbledhur më poshtë.
2. PËRMBLEDHJE E PZHRB 2007-13
PZHRB 2007-13 në Kapitullin 1 ka shqyrtuar kontekstin e zhvillimit agro- rural të
Kosovës. Aty është dhënë një përshkrim i përgjithshëm i sektorit, ku janë analizuar
dallimet urbane dhe rurale, si dhe janë shqyrtuar dallimet ne mese te Kosovës dhe BEsë. Gjithashtu është bërë një rishikim në zonat më pak të zhvilluara të Kosovës.
Nga kjo analizë e gjendjes ekzistuese janë identifikuar veprimet e detajuara në
Kapitullin 2, që t’i mundësoj Kosovës që të ndërtojë në forca ekzistuese, të kapërcej
dobësitë, vështirësitë dhe të përfitojnë nga mundësitë në dispozicion, si dhe të zbus
kërcënimet e identifikuara. Veprimet janë integruar në PZHRB 2007-13 në formën e:
•
•

•

një strategji e përgjithshme për zhvillim bujqësor dhe rural;
serisë së projekteve të financuara nga donatorët në mbështetje të:
o tetë masave kryesore për promovimin e sektorit privat dhe
o institucioneve kyçe të sektorit publik në nivel qendror dhe komunal,
përgjegjëse për vendosjen e politikave, kornizës legjislative dhe
rregullative, sipas të cilit sektori privat duhet të veprojë dhe mund të
zhvillohet me përfitim;
një Programi kombëtar të bujqësisë (PKB) të financuar nga Buxheti i Kosovës
(BK) për të plotësuar fondet e donatorëve;

5

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010
•
•
•

•

një kornizë plotësuese politike / matricës 1 ;
një kornizë legjislative dhe administrative për zbatimin e PZHRB 2007-13, të
mbështetur nga një program i Binjakëzimit dhe TAIEX;
një programi ndërkufitar dhe aktiviteteve të zhvillimit rajonal dhe
nën-strategjive sektoriale të detajuar për produktet kryesore të mbështetur nga
(a) financimi i donatorëve dhe ai kombëtar, si dhe (b) të politikave, kornizës
ligjore dhe administrative.

PZHRB 2007-13 ka identifikuar objektivat e përgjithshme për zhvillimin agro-rural në
Kosovë, që janë:
•
•

•
•
•

•
•

të ardhura shtesë për fermerët dhe banorët rural, duke çuar në përmirësimin e
standardeve të jetesës dhe kushteve të punës në zonat rurale;
përmirësimin e efikasitetin dhe aftësisë konkurruese në prodhimtarinë primare
bujqësore, në mënyrë që të arrihet zëvendësimi i importit dhe të përfitohet nga
tregjet e eksportit;
përmirësimin e përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore dhe pyjore,
me rritjen e efikasitetit dhe aftësisë konkurruese;
përmirësimin e cilësisë dhe standardeve të higjienës në fermë/fabrikë;
zhvillimit të qëndrueshëm rural dhe përmirësimin e cilësisë së jetës (duke
përfshirë infrastrukturën) përmes promovimit të bujqësisë dhe aktiviteteve tjera
ekonomike, të cilat janë në harmoni me mjedisin;
krijimin e mundësive të punësimit në zonat rurale, veçanërisht përmes
diversifikimit rural dhe
linjëzimin e bujqësisë së Kosovës me atë të BE-së.

Strategjia e përgjithshme për arritjen e objektivave të PZHRB 2007-13 ishte përmirësuar
dukshëm. Objektivat e këtij freskimi të PZHRB-së për 2010 nuk janë vetëm për
përafrimin e sektorit agro-rural të Kosovës me Strategjinë e BE-së për Zhvillim Rural,
por edhe me dy shtyllat e PPB:
1.
ndërmarrja e veprimeve për të kapërcyer vështirësitë që pengojnë zhvillimin e
qëndrueshëm rural në Kosovë dhe
2.
fillimi i linjëzimit të sektorit agro-rural me politikat përkrahëse të PPB-së.
Për të arritur këtë qasje të dyfishtë strategjike, janë identifikuar masat e zhvillimit të
qëndrueshëm agro-rural mbi të cilat koncentrohen resurset financiare, politike, ligjore,
administrative dhe njerëzore gjatë 2010-13. Në fushën e politikave të sektorit të
zhvillimit rural janë identifikuar masat në vijim:
Masat e përkrahjes së drejtpërdrejtë në:
• sektorin e blegtorisë dhe
1

Kosova duhet të pranoj që gjithnjë e më shumë është një politik marrëse. Kjo reflekton faktin që Kosova dëshiron t’i bashkëngjitet
BE-së. Duke e bërë një gjë të tillë, ajo duhet të pranoj që të përafroj dhe vë në zbatim acquis communautaire p.sh.: PPB dhe Direktiva
e ndërlidhura, si një kusht për hyrje.
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•

sektorin e prodhimtarisë bimore

Zhvillimi rural:
Boshti 1: Aftësia konkurruese
• Zhvillimi i trajnimeve profesionale për zanate për të përmbushur nevojat rurale
(Masa 1)
• Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural (Masa 2)
• Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë (Masa 3)
• Përmirësimi i përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore (Masa 4)
Boshti 2: Mjedisi dhe përdorimi i përmirësuar i tokës
• Përmirësimi i menaxhimit të burimeve natyrore (Masa 5)
Boshti 3: Diversifikimi rural dhe cilësia e jetës rurale
• Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative në zonat rurale (Masa 6)
• Përmirësimi i infrastrukturës rurale dhe mirëmbajtja e trashëgimisë rurale (Masa
7)
Boshti 4: Strategjitë për zhvillim lokal të bazuar në komunitete
• Përkrahje për strategjitë për zhvillimin e komunitetit lokal (Masa 8)
Janë shqyrtuar strategjitë nën-sektoriale, objektivat dhe skenarët për 2013 dhe
mbështetjen e veprimeve të veçanta të identifikuara. Financimi dhe zbatimin e PZHRB
2007-13 u shqyrtua, së bashku me fushëveprimin gjeografik dhe ndikimet e pritura të
Planit.
Versioni i mëparshëm i PZHRB 2007-13 i është nënshtruar vlerësimit paraprak (ex-ante)
gjatë 11-21 shtator 2006. Kjo ishte përmbledhur në Kapitullin 3. Raporti i plotë i
vlerësimit ishte aneksuar Planit. Të gjitha propozimet e vlerësuesit për përmirësimin e
PZHRB 2007-13 janë marrë në konsideratë në draftin përfundimtar të Planit.
Veprimet specifike për secilën nga masat e PZHRB 2007-13 u identifikuan në Kapitullin
4.
Legjislacionin kombëtar që zbatohej për të PZHRB 2007-13 është shqyrtuar në
Kapitullin 5, duke përfshirë një përmbledhje të dispozitave të përgjithshme të
zbatueshme për fondet publike dhe legjislacionin specifik kombëtar i zbatueshëm për
Planin.
E drejta e përfituesve që të kenë qasje në financimin nën PZHRB 2007-13 është shqyrtuar
në Kapitullin 6 dhe janë identifikuar kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes.
Është bërë e qartë se kostoja përfundimtare do të varet nga disa faktorë, si p.sh. koha e
zbatimit të tetë masave (dhe përkrahje e lidhur institucionale), disponueshmërinë dhe
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llojin e donatorëve, fondeve qeveritare, shkallën e rritjes në ekonomi, si dhe kapaciteti
vendor për të absorbuar ndihmën e donatorëve.
Menaxhimi i administratës dhe kushtet për zbatimin e PZHRB 2007-13 janë shqyrtuar në
Kapitullin 8.
Detajet për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të Planit janë shqyrtuar në Kapitullin
9, duke përfshirë formimin e një Komitet të Monitorimit.
Dispozitat e përgjithshme janë shqyrtuar në Kapitullin 10. Këto kanë mbuluar
konkluzionet e konsultimeve me partnerët social, ekonomik dhe mjedisor; lidhjet midis
PZHRB 2007-13 dhe Politikën e Përbashkët Bujqësore, strategjinë e BE për Zhvillimin
Rural, instrumentit për asistencë të para-aderimit (IPA) 2007-13 dhe Partneritetit
Evropian; si dhe pajtueshmërinë e PZHRB 2007-13 në Kosovë me Projekt -Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim 2007-13.
Një varg prej dymbëdhjetë aneksesh të hollësishme i janë bashkangjitur PZHRB 2007-13
që ka dhënë prova mbështetëse dhe udhëzime për të ardhmen. Ato kanë mbuluar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

një përmbledhje të zonave më pak të zhvilluara në nivel të komunës
pasqyrën e politikës së menaxhimit të tokës rurale
freskimin e projekteve të financuara nga donatorët
matricën e politikave: freskimin e statusit të zbatimit të PZHRB-së
freskimin e programit të binjakëzimit
freskimin e kërkesave ligjore dhe administrative
freskimin e programit ndërkufitar dhe rajonal
gjendjen e tanishme lidhur me agro-mjedisin
raportin gjithëpërfshirës të vlerësimit të sektorit të bujqësisë, 24 shtator 2010
përmbledhjen e programit mbi hapat e ardhshëm
përmbledhjen e zbatimit të Kapitullit 11 të Acquis Communitaire
përmbledhjen e programit TAIEX 2009-11.

Materiale në anekset janë projektuar për t'u azhurnuar çdo vit derisa të dhënat e reja
dhe/ose të cilësisë më të mirë vihen në dispozicion, si dhe me shfaqjen e ideve të reja
dhe prioriteteve të rishikuar gjatë zbatimit të PZHRB 2007-13.

1. AZHURNIMI KRYESOR PËR PZHRB 2010-13
Në këtë azhurnim të PZHRB-së fillestare 2007-13, ndryshimi kryesor lidhet me
fushëveprimin e zgjeruar të masave të përfshira. Përveç masave të zhvillimit rural janë
shtuar edhe masat e përkrahjes së drejtpërdrejt, duke dhënë një pasqyrë më të qartë të
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aktiviteteve të zbatuara dhe planifikuara në sektorin e bujqësisë. Pastaj, përfshirja e kësaj
pjese ka qenë gjithashtu e nevojshme për ta përshtatur PZHRB 2007-13 me një kornizë
gjithëpërfshirëse dhe komplete politikash, duke pasqyruar masat e zbatuara përkrahëse
nga Shtyllat I dhe II të PPB.
Ndryshimet në tekst, përmbajtja dhe shpjegimet shtesë janë edituar në tërë tekstin.
Ndryshime qenësore janë bërë në Kapitullin 1, ku të gjitha të dhënat statistikore janë
rishikuar, si dhe është përfshirë rezultati i analizave të sektorëve më të rëndësishëm
bujqësor të Kosovës 2. Analiza SWOT nga dokumenti origjinal i PZHRB 2007-13 është
zëvendësuar me një version tërësisht të rishikuar nga punonjësit e MBZHR, në
bashkëpunim të ngushtë me EASH nga projekti i binjakëzimit me BE-në
KS2008/IB/AG/01. Në Kapitullin 4 është përfshirë një përshkrim i hollësishëm i masave
të përkrahjes së drejtpërdrejt në sektorët e përcaktuar.
Nuk ka pasur ndryshim thelbësor në pjesën e zhvillimit rural të PZHRB 2007-13 që kur u
miratua nga Qeveria në prill 2007. Megjithatë, është përcaktuar që të përqendrohet në
katër nga gjithsej tetë masat e zhvillimit rural.
Ky seksion përmbledh të rejat më kryesore në 10 kapitujt e Planit që aplikojnë për 201013.
Kapitulli 1 – konteksti i bujqësisë dhe zhvillimit rural
Të dhënat sektoriale nuk janë azhurnuar në kuadër të analizës së tanishme sektoriale për
arsye se të dhënat në dispozicion për vlerësimin e sektorit agro-ushqimor të Kosovës
janë ende të kufizuara. PZHRB 2010-13 azhurnon informata mbi dallimet urbane dhe
rurale, zonat më pak të zhvilluara në Kosovë, dallimet midis Kosovës dhe BE-së, si dhe
analizën SWOT të sektorit. Në të gjitha vendet përkatëse janë bërë ndryshime në
përmbajtje lidhur me përfshirjen e masave të përkrahjes së drejtpërdrejtë.
Kapitulli 2 - Strategjia, objektivat dhe prioritetet
Është azhurnuar hierarkia e objektivat kombëtare dhe zhvillimit rurale. Veprimet e
identifikuara në PZHRB 2007-13 për të lejuar që Kosova të ndërtojë mbi përparësitë
ekzistuese, të kapërcej dobësitë, të përfitoj nga mundësitë në dispozicion dhe zbus
kërcënimet e identifikuara, mbeten të njëjta në PZHRB 2010-13, si edhe strategjia e
përgjithshme për zhvillim rural dhe bujqësor. Strategjitë nën-sektoriale të detajuara për
prodhimet kryesore të cilat janë mbështetur nga donatorët e ndryshëm dhe buxheti
kombëtarë, plani i politikave, si dhe korniza ligjore dhe administrative mbeten të njëjta.
Programi kombëtar i bujqësisë (PKB) (financuar nga Buxheti i Kosovës - BK) që do të
plotësojnë fondet e donatorëve, po ashtu është azhurnuar, si dhe programi ndërkufitar
2

Raporti gjithëpërfshirës mbi vlerësimin e sektorit të bujqësisë i hartuar nga projekti i binjakëzimit me BE-në KS2008/IB/AG/1 në
bashkëpunim të ngushtë me punonjësit e MBZHR, Kosovë, 24 shtator 2010 (Aneksi 9)
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dhe aktiviteteve të zhvillimit rajonal. Gjithashtu është azhurnuar ndikimi i parashikuar i
Planit.
Kapitulli 3 – Vlerësimi paraprak i PZHRB 2007-13
Vlerësim paraprak të PZHRB 2007-13 nuk është përsëritur për azhurnimin e 2010-13.
Kapitulli 4 - Masat
Veprime specifike për masat e përkrahjes së drejtpërdrejt në sektorët parësor të
identifikuar janë përfshirë dhe shtjelluar.
Veprimet specifike për secilën nga tetë masat e zhvillimit rural të PZHRB 2007-13 janë
mbajtur në 2010-13. Janë azhurnuar projektet e financuara nga donatorët në mbështetje
të (a) tetë masave, dhe (b) institucioneve kryesore të sektorit publik në nivelet qendrore
dhe komunale, që janë përgjegjëse për vendosjen e politikave, kornizës legjislative dhe
rregullative, sipas të cilit sektori privat duhet të funksionojnë dhe mund të krijojnë fitim,
si edhe programi i propozuar i binjakëzimit dhe programi i TAIEX-it. Për të pasur
vërtetë një program gjithëpërfshirës edhe strategji tjera bujqësore, si ajo ‘NismatAgStrat’ e USAID janë integruar në këtë freskim të PZHRB-së.
Kapitulli 5 - Legjislacioni kombëtar në fuqi
Legjislacioni kombëtar që aplikohet për PZHRB 2010-13 është azhurnuar, duke përfshirë
një përmbledhje të dispozitave të përgjithshme të zbatueshme për fondet publike dhe
legjislacionin specifik kombëtar që vlen për Planin.
Kapitulli 6 - E drejta e përfituesve
E drejta e përfituesve për të patur qasje në financim nën PZHRB 2010-13 është
azhurnuar dhe janë identifikuar kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes.
Kapitulli 7 - Plani Financiar
Është identifikuar një plan financiar për PZHRB 2010-13 në vlerë prej 100 milionë euro
gjatë 3 viteve, për t’u bashkëfinancuar nga Qeveria, komunat, sektori privat dhe
donatorët (si në PZHRB 2007-13), kostoja finale do të varet nga koha e zbatimit të tetë
masave (dhe mbështetjes përkatëse institucionale), disponueshmëria dhe lloji i
donatorëve dhe fondeve qeveritare, shkalla e rritjes ekonomike dhe kapaciteti lokal për
të absorbuar ndihmën e donatorëve.
Kapitulli 8 - Administrimi dhe kushtet e zbatimit
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Menaxhimi i administratës dhe kushtet për zbatimin e PZHRB 2010-13 janë azhurnuar.
Autoriteti Menaxhues dhe Njësia e Pagesave në kuadër të MBPZHR-së, si pararendës i
Agjencisë së Pagesave, tani janë operacionale.
Kapitulli 9 - Monitorimi dhe vlerësimi
Komiteti Monitorues përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të PZHRB
2010-13 është tashmë operativ.
Kapitulli 10 - Dispozitat e Përgjithshme
Dispozitat e përgjithshme nuk janë azhurnuar.
Përderisa tetë masat prioritare vazhdojnë të adresojnë problemet në sektorin agro- rural
të Kosovës, në të njëjtën kohë si me linjëzimin e Kosovës me strategjinë e BE –së për
zhvillimin rural, të gjitha nuk zbatohen në të njëjtën kohë, në të njëjtën shpejtësi, nga i
njëjti institucion, nën kushte të njëjta, apo me të njëjtin lloj të instrumentit të financimit.
Në lidhje me prioritetet, këto janë të lidhura në 2010-13 (si në 2007-13) për burimet e
mundshme financiare dhe kapacitet zbatimit. Burimet e brendshme financiare janë të
kufizuara ende. Më tej, kapacitetet absorbuese vazhdojnë të jenë të dobëta dhe ende
varen nga asistenca e jashtme teknike (edhe pse më pak se në vitin 2007).
Lista në vijim tregon statusin e përparimit të sfidave të menjëhershme në kornizën e
prioriteteve të Partneritetit Evropian për sektorin agro-rural për Kosovën:
1. Zbatimi i akteve nënligjore që dalin nga Ligji i miratuar për Ushqimin (e
realizuar);
2. Funksionalizimi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë dhe
riorganizimi i institucioneve përkatëse për zbatimin e këtij Ligji, që do të thotë
krijimi i një organizate unike të inspektorëve qendror, komunal dhe kufitar
(fitosanitar, sanitar dhe veterinar) (e realizuar);
3. Miratimi i projektligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (e realizuar) dhe
legjislacionin relevant sekondar (në përgatitje e sipër);
4. Krijimi i (a) MBPZHR si Autoritet Menaxhues, (b) Komitetit për Monitorimin e
PZHRB, dhe (c) Njësisë së Pagesave brenda MBPZHR, pararendës i Agjencisë së
Pagesave (për të quajtur Agjencia e Zhvillimit Rural të Kosovës) (e realizuar);
5. Dakordimi rreth kritereve për zgjedhjen e përfituesve të grantit 2009 BK (e
realizuar);
6. Adresimi i pengesave kryesore lidhur me konsolidimin e papërfunduar të tokës
dhe përdorimit të parregulluara të tokës së punueshme për qëllime të
ndërtimeve komerciale (në zbatim e sipër);
7. Fokusimi në zbatimin e PZHRB 2010-13 në prioritetet e mëposhtme (në
zhvillim):
a. ristrukturimi e sektorit të bujqësisë, duke përfshirë sigurimin e granteve
për fermerët, plus zbatimin e konsolidimit të tokës (Masa 2 ZHR, masat e
përkrahjes së drejtpërdrejt);
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b. përmirësimi i të ardhurave për fermerët dhe pronarët rural që shpijnë në
kushte më të mira të jetesës dhe punës në viset rurale (Masa 2 ZHR,
masat e përkrahjes së drejtpërdrejt);
c. modernizimi i pajisjeve të agro-ushqimit që kanë potencial të lartë për
eksport dhe zëvendësimin e importit (Masa 4) dhe
d. zbatimi i strategjive të zhvillimit të komunitetit lokal bazuar në parimet e
LEADER + (Masa 8) 3.
Përshkrimi i prioriteteve të menjëhershme për 2009-11 nuk do të thotë se puna do të
ndalojë në zbatimin e masave të Planit për katër masat e tjera të rëndësishme për të
përmirësuar trajnimin profesional për të përmbushur nevojat rurale (Masa 1 ZHR),
menaxhimin e burimeve natyrore, mjedisi dhe përdorimi i tokës (Masa 5 ZHR);
diversifikimit rural (Masa 6 ZHR) dhe infrastruktura ekonomike, sociale dhe kulturore
në zonat rurale (Masa 7 ZHR). As nuk do të ndalojë së vazhduari punën për ndërtimin e
kapaciteteve administrative dhe njerëzore në nivel qendror dhe nivelet e komunave në
organizatat që do të mbështesin zbatimin e PZHRB 2010-13 (dhe pastaj të PZHRB 201420). Të gjitha këto aktivitete do të përparojnë në përputhje me disponueshmërinë e
fondeve (vendase dhe të donatorëve) dhe rritjen e kapaciteteve absorbuese.
Një prioritet kritik dhe i vazhdueshëm është nevoja për të rritur qasjen e fermerëve dhe
përpunuesve në kredi tregtare në dispozicion nëpërmjet bankave dhe institucioneve
mikro-financiare. Kjo kërkon veprime dhe një PKB (financuar përmes BK) për të
ndihmuar institucionet financiare lokale që të menaxhojnë më mirë rreziqet e dhënies së
kredive për fermerë dhe përpunuesit e ushqimit. Kjo kërkon asistencë teknike të
vazhdueshme nga donatorë për të mbështetur fermerët dhe grupet e prodhuesve që të
adaptojnë teknologjitë e praktikave më të mira të përshtatshme për kushtet në Kosovë,
(me këshilla që jepen nga Shërbimi Këshillimor Rural, OJQ-të dhe përpunuesit e
ushqimit). Gjithashtu kërkohet konsolidimi i tokës bujqësore, si dhe krijimin e një tregu
real të tokës, në mënyrë që toka të mund të përdoret si hipotekë për kredi tregtare.

3

Veçanërisht duke iu mundësuar operatorëve ruralë ekonomikë të vetë-organizohen në mënyrë më efektive në sektorin
publik/privat/3të të quajtur Grupet Lokale të Veprimit (të përbëra nga administrata, bizneset dhe Shoqëria Civile) Shoqatat e
Prodhuesve dhe Kooperativat.
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KAPITULLI 1
Konteksti i bujqësisë dhe zhvillimit rural
1.1

RISHIKIMI I KONTEKSTIT TË PËRGJITHSHËM

Në PZHRB 2007-13 është dhënë një përshkrim të hollësishëm i sektorit agro-rural të
Kosovës dhe karakteristikave të tij gjeografike. Aty është parashtruar struktura e sektorit
të bujqësisë në Kosovë, si dhe industrisë së saj për përpunimin e ushqimit. Burimet
pyjore dhe të kullosave janë dokumentuar krahas gjendjes së agro-mjedisit. Po ashtu,
janë dokumentuar edhe shërbimet për bujqësinë, reformën e tokës dhe privatizimin.
Janë dhënë informata edhe për minoritetet, gjininë dhe migrimin.
1.2

OBJEKTIVAT E PZHRB 2010-13

Objektiva kryesore e PZHRB 2010-13 është të ofroj një kornizë që do të ndihmoj Kosovën
që të:
A. ristrukturoj sektorin e saj të bujqësisë në linjë me atë të BE-së, ashtu që ajo mund
të përmbush obligimet e saja që ka në këtë sektor kur të bëhet anëtare e BE-së;
dhe
B. përmirësimin e standardit të jetesës së popullatës rurale në Kosovë, (përfshirë
reduktimin e varfërisë, aty ku ekziston): kjo do të thotë zvogëlimin e kontrasteve
urbane dhe rurale, duke ofruar përkrahje të shtuar për zonat më pak të
zhvilluara dhe zvogëlimin e kontrastit në mes të Kosovës dhe BE-së.
Këto çështje shtjellohen shkurtimisht më poshtë.
1.2.1

RISTRUKTURIMI I SEKTORIT AGRO-RURAL QË TË JETË NË LINJË ME
ATË BE-SË

PZHRB 2010-13 krijon një kornizë të planifikimit afat-mesëm për zhvillimin e sektorit të
bujqësisë së Kosovës. Duke marrë parasysh natyrën aktuale dhe ndryshimet e
Politikave të Përbashkëta Bujqësore (PPB) të BE-së, në veçanti masat e përkrahjes së
drejtpërdrejtë të Shtyllës I të PPB, 4 Boshtet e strategjisë së BE-së për zhvillimin rural për
2007-13, (aftësinë konkurruese; mjedisin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës;
cilësinë e jetës dhe diversifikimin rural dhe strategjitë për zhvillim lokal të bazuara në
komunitete); Instrumentin e BE-së për Asistencën e Para-aderimit (IPA) për Ballkanin
Perëndimor; dhe Partneritetin Evropian.
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Për sa i përket PPB¸ kjo ka pësuar disa reforma në BE në vitet e fundit, për t’u marr me
problemet e tepricës së prodhimit, çekuilibrimin e tregut, barrën financiare dhe
presionin në mjedis 4.
Reforma e fundit e PPB, thekson përpjekjet për të reduktuar përkrahjen e çmimeve dhe
për të aplikuar metodat e prodhimtarisë që janë të përshtatshme për mjedisin. Nga
pikëpamja e liberalizimit të mëtutjeshëm të tregut botëror të ushqimit, si dhe zgjerimit të
fundit të BE-së, përkrahja për çmimet ka vazhduar të reduktohet (15 për drithëra dhe
20% për mish gjedhi) për t’u radhitur me çmimet e tregut botëror. Po ashtu, kërkesat
për mbrojtjen e mjedisit nga prodhimtaria bujqësore janë theksuar edhe më shumë.
Në këtë perspektivë, objektivat kryesore të PPB të fundit, janë të promovojnë 5:
• një sektor konkurrues bujqësorë pa subvencione të tepërta, derisa njëkohësisht të
sigurohet një standard i mirë i jetesës për komunitetin bujqësor;
• metodat e sigurta të prodhimtarisë, e që kanë mundësi të ofrojnë prodhimet
cilësore;
• komunitetet rurale, të prekshme që kanë mundësinë të gjenerojnë punësim dhe
mundësi;
• prodhimtari bujqësore e qëndrueshme në mjedis, që ruan burimet natyrore dhe
trashëgimin natyrore;
• një proces të thjeshtë dhe transparent të vendim-marrjes, ku përfshihen palët e
interesuara në nivel qendror, rajonal, komunal dhe të komunitetit dhe
• një lidhje e qartë në mes të përkrahjes publike për bujqësi, përfitimeve ekonomike,
sociale dhe mjedisore që arrihen nga kjo.
Secila nga masat e identifikuara në PZHRB 2010-13 përmbushë më së paku njërën nga
objektivat e reformës së fundit të PPB.
Të gjitha masat lidhen me mekanizmat e menaxhimit dhe strukturat administrative (fjala
vjen, monitorimi i tregjeve bujqësore, zbatimi i përkrahjes, masave strukturale dhe atyre
të zhvillimit rural).
Njëkohësisht, programi i Komisionit Evropian, synon ngritjen institucionale që lidhet
me kërkesat për të rifuqizuar mekanizimin e menaxhimit dhe strukturat administrative
të PPB.
4 „Kontrolli Shëndetësor“ PPB të viteve 2008/9, ishte një rafinim për sa i përket mënyrave të kalkulimit të të drejtës për
pagesat e vetme të fermës dhe vendim për të vazhduar në skemën e pagesave të zonave të thjeshtësuara për vendet e reja
anëtare. Të gjitha këto janë ndryshime të vogla në zbatimin e PPB të 2003, por nuk janë relevante për Kosovën aktualisht.
Ideja e Kontrollit Shëndetësor ishte që të përmirësohen kushtet që nuk ishin të mira gjatë reformës së 2003. Ata nuk
mund të vazhdonin me ndryshime më të rëndësishme pasi që është dashur të mbesin brenda kornizave buxhetore. Nëse
do të ketë ndryshime të rëndësishme e që janë relevante për Kosovën, ato mund të lidhen me PPB pas 2014. Të cilat nuk
dihen ende.
5

Cf. pasqyra e fakteve nga DG VI (www.europa.eu.int/comm/dg06/publi/fact/policy/index_en.htm).
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Në PZHRB 2010-2013 është marrë parasysh dimensioni i BE-së për politikat e bujqësisë
dhe të zhvillimit rural.
Me qëllim të shtimit dhe stabilizimit të të ardhurave të fermerëve duke mundësuar
zhvillimin e domosdoshëm strukturor dhe prodhimin e shtuar të disa prodhimeve
bujqësore, masat e përkrahjes së drejtpërdrejt janë përfshirë në PZHRB 2010-13. Masat
kryesisht bazohen në dispozitat e Rregullores së Këshillit 73/2009 që përcakton rregullat
e përbashkëta për skemat e përkrahjes së drejtpërdrejt për fermerët, masat e përkrahjes
në kuadër të shtyllës së parë të PPB (politika tregtare).
Për sa i përket dimensionit të BE-së të politikës për zhvillimin rural (shtylla e dytë),
kjo është marrë parasysh në PZHRB 2010-13. Kjo është e rëndësishme për shkak se një
politikë e tillë:
• shoqëron dhe plotëson reformat e tanishme dhe në të ardhmen të PPB dhe
siguron koherencë me instrumentet dhe politikat e shtyllës së parë (politika e
tregut) dhe
• kontribuon në prioritetet e tjera të politikës së BE-së, si menaxhimi i
qëndrueshëm i burimeve natyrore, inovacioni dhe aftësia konkurruese në zonat
rurale, si dhe kohezioni ekonomik dhe social.
Strategjia e PZHRB-së 2010-13 në pjesën e zhvillimit rural ka marrë parasysh,
Rregulloren e Këshillit për Përkrahjen e Zhvillimit Rural për 2007-13 (Rregulloren e
Këshillit 1698/2005) të Fondit Evropian Bujqësorë për Zhvillim Rural (EFARD). Kjo
kornizë rregullative për planet e zhvillimit rural, cek katër boshte kryesore për politikën
Evropiane për zhvillimin e ardhshëm rural për 2007-13. Ato janë:
1. shtimi i aftësisë konkurruese të sektorit bujqësorë, nëpërmjet të përkrahjes së
ristrukturimit;
2. përmirësimi i mjedisit dhe fshatit nëpërmjet të përkrahjes për menaxhimin e
tokës, (përfshirë veprimet e lidhura me zhvillimin rural në zonat e Natura 2000);
3. përmirësimi i cilësisë së jetesës në zonat rurale dhe promovimi i diversifikimit,
nëpërmjet të masave që synojnë sektorin e fermës dhe akterët e tjerë rural dhe
4. integrimi i qasjes poshtë-lartë të LEADER+, në përgatitjen e strategjive për
zhvillimin lokal.
Për sa i përket asistencës së tanishme të BE-së për Ballkanin Perëndimor, Kosova si
vend para-kandidat, ka të drejtë të përfitojë nga Komponenti 1 dhe 2 i Instrumentit të
Asistencës së Para-Aderimit (IPA). Kosova pret të përfitojë edhe nga tri komponentët e
tjera, posa të bëhet vend kandidat.
Për sa i përket Partneriteti Evropian, kjo thekson nevojën që Kosova duhet të adaptoj
prioritetet afat-shkurte dhe afat-mesme që do të:
• përmirësojnë aftësinë konkurruese të sektorit të bujqësisë dhe atij të agro15
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•
•
•
1.2.2

përpunimit;
përmirësojnë planifikimin, menaxhimin dhe përdorimin e tokës bujqësore dhe
pyjore, si dhe mjedisin;
harmonizohen me ‘Acquis Communautaire’ dhe standardet e BE-së dhe
ngushtojnë boshllëkun në mes të Kosovës dhe pjesës tjetër të Evropës.
PËRMIRËSIMI I STANDARDIT TË JETESËS SË POPULLATËS RURALE
Dallimet rurale-urbane

Në PZHRB 2007-13 janë ofruar të dhënat që kanë treguar se zonat rurale të Kosovës, janë
më të varfra se sa zonat urbane të saj.
Të ardhurat nga bujqësia janë diku rreth 10% e të ardhurave të përgjithshme të familjeve
rurale. Shumica e të ardhurave për familjet rurale, vjen nga anëtarët e familjes që janë të
punësuar dhe marrin paga, të cilat plotësohen me të ardhurat nga anëtarët e familjes që
punojnë jashtë vendit.
Derisa familjet rurale dhe urbane, kanë të njëjtat karakteristika, që të ardhurat nga jashtë
vendit dhe asistenca nga të afërmit brenda Kosovës janë të rëndësishme, dallimi është se
e gjithë përkrahja është më e lartë në zonat rurale, me përjashtim të të ardhurave
jobujqësore dhe pagave. Mundësitë më të mira të punësimit, ofrojnë të ardhura më të
larta për familjet urbane, krahasuar me ato rurale. Fermat e vogla në sektorin tradicional
nuk përmbushin shumicën e nevojave familjare. Është vlerësuar që familjet rurale,
plotësojnë vetëm 70% të nevojave të tyre familjare nga prodhimtaria bujqësore.
Të dhënat sugjerojnë që rreth 75% të familjeve rurale shpenzojnë më pak se 300 euro për
muaj, duke reflektuar një nivel më të lartë të varfërisë në zonat rurale krahasuar me
zonat urbane.
Zonat më pak të zhvilluara
Sipas një vlerësimin te Bankës Botërore për varfërisë në Kosovë 6, 37% e popullatës
klasifikohet si “e varfër” duke jetuar me më pak se € 1.42 në ditë dhe 15% është poshtë
kufirit varfërisë ekstreme (ushqimore) prej €0.93 në ditë.
Megjithatë, varfëria në të ardhura nuk është e shpërndarë njësoj në të gjitha ekonomitë
familjare dhe individët. Fëmijët, të moshuarit dhe ekonomitë familjare të drejtuara nga
6

27 Shtator 2005: Materiali është marrë nga:
http://www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/KOSOVOEXTN/0,,contentMDK:20665819~menuPK:29
7788~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:297770,00.html.
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femra, invalidët, minoritetet etnike, të papunët dhe personat me punë të pasigurt janë
grupet më të rrezikuara. Në veçanti, papunësia është një shkak i rëndësishëm i varfërisë
në të ardhura, për shkak se puna është e vetmja pasuri me vlerë e të varfrit. Varfëria në
Kosovë është e cekët, që do të thotë se të varfrit janë afër pragut që i klasifikon ata si të
tillë 7.
Varfëria është shumëdimensionale. Paralel me varfërinë në të ardhura, kushtet e
arsimimit dhe shëndetësisë kanë nevojë për përmirësim. Ka shenja pozitive – bruto
shkalla e regjistrimit në shkollë fillore ishte pak mbi 95% në vitin 2003 dhe analfabetizmi
ishte 0.5% mes fëmijëve dhe të rinjve. Kjo krahasohet me një popullatë të rritur, ku
vetëm gjysma kanë përfunduar arsimin e ulët dhe 6% janë analfabetë. Kujdesi i hershëm
për fëmijët (parashkollor) është skajshmërisht i kufizuar dhe shkalla e regjistrimit në
shkollë bie ndjeshëm në arsimin e mesëm. Gjithashtu, cilësia e arsimimit ende mbetet
problem.
Me hapësirën e pamjaftueshme të klasave (veçanërisht në zonat urbane), nxënësit nuk
mbajnë ditë të plotë mësimore, shumë shkolla funksionojnë me 3-4 ndërrime në ditë. Në
shëndetësi, rezultatet janë ndër më të këqijat në Evropën Juglindore. Shkalla e
vdekshmërisë foshnjore (18-44 për 1,000) është më e larta në rajon dhe ushqyerja e
papërshtatshme është një problem i vazhdueshëm. Tuberkulozi dhe invaliditeti janë
arsyet kryesore.
Ndotja dhe kontaminimi mjedisor janë të përhapura gjerësisht dhe përfaqësojnë një
rrezik serioz për shëndetin. Kontaminimi i dheut dhe produkteve ushqimore nga
metalet e rënda, veçanërisht në Kosovën veriore janë një shkak për shqetësim. Problemet
mjedisore kryesisht vijnë për shkak të praktikave të vjetruara të punë në miniera dhe
infrastrukturës industriale që ka inkurajuar ndikimin në mjedis, kushtet e varfra të
strehimit, cilësinë e dobët të shërbimeve infrastrukturore bazë dhe sistemet e dobëta të
menaxhimit mjedisor.
Varfëria nuk është e përhapur njëtrajtësisht në 30 komunat ose edhe brenda një komune.
Në veçanti, disa zona të Kosovës janë më pak të zhvilluara 8 së të tjerat, veçanërisht në
komunat që kanë zona të prapambetura dhe të thella malore dhe/ose aty ku ka
infrastrukturë të dobët ekonomike/sociale dhe mundësi shumë të kufizuara punësimi.
Duke përdorur vlerësimin e MBPZHR-së, si dhe Indeksin e Zhvillimit Njerëzor,
7

Konstatimet janë bazuar në Anketimin e Buxhetit të Amvisërive nga Zyra e Statistikave të Kosovës për 2002.
Viset më pak të zhvilluara që janë identifikuar kanë disa elemente të zonave më pak të favorizuara (ZPF) të cilat përkufizohen në
Nenet 13-21 të RREGULLORES SË KËSHILLIT (KE) Nr. 1257/1999 në datën 17 Maj 1999 mbi përkrahjen për zhvillimin rural nga
Fondi i Udhërrëfyes dhe Garantues Bujqësor Evropian (FUGBE) dhe rregulloret ndryshuese dhe shfuqizuese ((EUR-Lex31999R1257-EN.htm). Megjithatë, për rreshtim të plotë të këtyre viseve më pak të zhvilluara me LFA-të nevojitet ndryshimi në
përdorimin e kritereve. Zonat më pak të favorizuara në kuadër të PPB përfshijnë zonat malore të karakterizuara nga një kufizim i
konsiderueshëm i mundësive të përdorimit të tokës dhe një rritje e ndjeshme në koston e punimit të saj; zonat që janë në rrezik të
braktisjes së përdorimit të tokës dhe ku ruajtja e peizazhit është e nevojshme; dhe mund të përfshijë zona të tjera që ndikohen nga
hendikape të veçanta në të cilat bujqësia duhet të vazhdohet aty ku është e nevojshme dhe si objekt i disa kushteve në mënyrë që të
ruhet ose përmirësohet mjedisi, të ruhet peizazhi dhe t potenciali turistik i zonës ( ose në mënyrë që të mbrohet vija bregdetare).
8
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Indeksin e Varfërisë Njerëzore -1 dhe Indeksin e Varfërisë Njerëzore-2, sugjerohet se
zonat më pak të zhvilluara gjenden (por nuk janë të kufizuara) në komunat e
mëposhtme9: Dragash, Novobërdë, Malishevë, si dhe Leposaviq, Zubin Potok,
Podujevë, Skenderaj, Theranda, Gllogoc dhe Klinë (shih Aneksin 1).
Fokusimi në Kosovë gjatë viteve 2007-9 në zhvillimin e grupeve lokale të veprimit, për të
zhvilluar strategjitë për zhvillim lokal (bazuar në parimet e LEADER+), do të duhej të
ndihmonte komunat më të varfra që të identifikojnë veprimet me prioritet, që do t’ju
ndihmojnë atyre të dalin nga varfëria. Financimi me grante gjatë 2010-11 (në dispozicion
nëpërmes IPA 2009), do të duhet të ndihmonte në lehtësimin e zbatimit të veprimeve të
tilla.
1.3

GJENDJA E TANISHME E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

1.3.1

HYRJE

Problemi kryesor për momentin, është se të dhënat që kemi për kushtet ekonomike dhe
sociale në zonat urbane dhe rurale të Kosovës, janë vjetërsuar shumë. Kjo kufizon
shkallën deri ku ka mundësi të krahasohet varfëria urbane/rurale, si dhe për të
përcaktuar se si të përmirësohet standardi i jetesës së popullatës rurale, të reduktohet
varfëria, zvogëlohet kontrasti urban me atë rural dhe të ofrohet përkrahje e shtuar për
zonat më pak të zhvilluara. Për më shumë, kontrastet e llogaritura në mes të Kosovës
dhe BE-së janë indikative.
Burimi i informatave
Të dhënat dhe informatat e prezantuara në këtë kapitull burojnë nga Anketa mbi
Ekonomitë (familjare) Bujqësore 2007 dhe 2008 e zhvilluar nga Enti Statistikor i Kosovës
(ESK). Qëllimi i kësaj ankete vjetore është sigurimi i informatave rreth familjeve bujqësore
në Kosovë.
Anketa mbulon tokën e punuar nga familjet bujqësore që jetojnë dhe punojnë në viset
rurale. Nuk përfshin pronësinë e tokës së familjeve bujqësore në viset rurale që nuk e
punojnë atë e as tokën e familjeve bujqësore që jetojnë në pjesët urbane të Kosovës apo
jashtë, përveç ato raste kur toka u është dhënë me qira familjeve bujqësore që jetojnë në
viset rurale.
Kategorizimi i llojeve të fermave në anketë
Mostra e familjeve të përzgjedhura bujqësore merr parasysh aspektet rajonale për të parë
9
Ky vlerësim do të azhurnohet rregullisht nga Departamenti i Politikave Zhvillimore në MBPZHR-së në bashkëpunim me struktura
tjera implementuese të PZHRB 2010-13 (Shikoni Kapitullin 8). Më tej meqë detyrat e Njësisë së Implementimit përfshijnë
ndërmarrjen e hulumtimeve bazë të zonave rurale në vitin 2007 dhe 2014, këto do t’i kushtojnë vëmendje të veçantë ndikimit të
PZHRB 2007-13 tek amvisnit rurale në zonat më pak të zhvilluara.
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vlerësimet rajonale dhe për të siguruar mbulim të plotë gjeografik. Niveli i dytë i
stratifikimit ka qenë madhësia e fermës për të siguruar përfaqësimin e pronave bujqësore
në Kosovës. Pas përzgjedhjes së fshatrave pronat bujqësore janë stratifikuar në tri
kategori madhësish (duke përdorur tokën e punuar si vlerë për stratifikim). Pas
stratifikimit, fermerët e përzgjedhur janë intervistuar, ndërsa informatat dhe përgjigjet
janë grumbulluar dhe shqyrtuar për të bërë vlerësime për të gjitha pronat bujqësore në
Kosovë.
Në mungesë të një regjistri të plotë të fermave në Kosovë është përpiluar një listë e të
gjitha fermave që kalojnë një kufi të caktuar madhësie të produkteve (p.sh. 10 ha për
patate, 50 ha për drithëra, 1.5 ha pemishte, 4 ha vreshta, 3 ha hortikulturë të hapur, 0.3
ha hortikulturë të mbyllur) ose numra bagëtish (35 gjedhe, 200 dele, 40 dhi, 4000 pula, 35
derra). Duke ju referuar këtij grumbulli të dhënash, rreth 104 ferma janë identifikuar,
anketuar dhe kategorizuar si ferma "të mëdha ose të specializuara". Këto ferma nuk janë
domosdo ferma komerciale. Të gjitha fermat tjera të hulumtuara në kuadër të kësaj
ankete, të ashtuquajtura "ferma të vogla" ose familje të vogla bujqësore.
1.3.2

POPULLSIA BUJQËSORE SIPAS GRUPMOSHAVE DHE NIVELIT TË
ARSIMIMIT

Tabela në vijim prezanton të dhëna mbi pronat bujqësore në vitet 2007 dhe 2008 lidhur
me numrin e banorëve ruralë, moshën, gjininë dhe historikun e arsimimit. Pronat
ndërlidhen vetëm me familjet që ndodhen dhe janë të përfshira në aktivitete bujqësore në
fshatra (vise rurale), që kanë qenë subjekt i anketës vjetore të kryer nga Enti Statistikor i
Kosovës.
Tabela 1.1: struktura e moshës së pronave bujqësore 2007-2008
Grup mosha
deri 14 vjeç
15 – 29 vjeç
30 - 49 vjeç
50 – 64 vjeç
mbi 65
Gjithsej

Numri
2008
369,088
391,737
324,903
134,722
92,198

%
2008
28.1
29.8
24.8
10.3
7.0

1,312,648

Numri
2007
379,105
384,366
336,855
135,919
88,428

%
2007
28.6
29.0
25.4
10.3
6.7

1,324,673

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2007,2008)

Numri i popullsisë që jeton në familjet aktive bujqësore dhe që ndodhet në fshatra është
zvogëluar për 12,000 persona nga 1,324,673 në vitin 2007 në 1,312,648 persona në vitin
2008. Veçoria e Kosovës, si një vend me një pjesë të madhe të popullsisë së re është edhe
në sektorin e bujqësisë, ku brezi i moshës 15-29 vjeç përbën pjesën më të madhe të
popullsisë bujqësore me 29 %. Personat mbi 65 vjeç përbëjnë vetëm rreth 7% të
popullsisë.

19

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

Shumica e pronave bujqësore (56%) kanë 5-8 anëtarë, që tregon se familjet bujqësore në
Kosovë janë mjaft të mëdha. Mesatarja e ekonomive bujqësore është 7.3 anëtarë.
Madhësia e pronave bujqësore ka qenë stabile mes dy viteve të hulumtimit (2007,2008).

Tabela 1.2: Struktura e moshës së popullsisë bujqësore sipas rajoneve në vitin 2008
Rajoni

Grup mosha 2008
deri në 14

KOSOVË
Prishtinë
Mitrovicë
Pejë
Gjakovë
Prizren
Ferizaj
Gjilan

15 – 29

30 – 49

50 – 64

mbi 65

Gjithsej

Numri %
Numri %
Numri
%
Numri
%
Numri %
Numri
%
369,089
28,1 391,736
29.8
324,904 24.8 134,722
10.3
92,197
7.0 1,312.648 100
83,560
28.1 88,352
29.7
75,392 25.4
29.566
9.9
20.497
6.9
297,367 100
55,701
27.6 62,916
31.2
47,483 23.5
21.583
10.7
14,152
7.0
201,835 100
38,794
27.7 42,037
30.0
33,817 24.1
14.339
10.2
11,169
8.0
140,156 100
46,516
28.7 47,437
29.2
42,895 26.5
13.997
8.6
11,276
7.0
162,121 100
66,751
30.2 64,591
29.2
53,779 24.3
22.201
10.0
14,048
6.3
221,370 100
36,341
28.6 37,182
29.2
32,097 25.3
13.480
10.6
8,005
6.3
127,105 100
41,426
25.5 49,221
30.3
39,441 24.2
19.556
12.0
13,050
8.0
162,694 100

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008) 100

Gjatë viteve 2007 dhe 2008 struktura e moshës së popullsisë bujqësore është ndryshuar
shumë pak, ndërsa zhvillimi i rajoneve të Kosovës nuk tregon ndonjë dallim të madh. Një
rritje shumë e vogël e popullsisë bujqësore > 65 vjeç mund të vërehet në të gjitha rajonet e
Kosovës, ndërsa rajoni i Pejës dhe i ai i Gjilanit kanë më së shumti popullsi > 65 vjeç.
Tabela 1.3: Niveli i arsimimit të popullsisë bujqësore sipas grupmoshave (15 – 64 vjeç), 2008
Niveli i arsimimit

Struktura e moshës
15 – 29 vjeç

PA ARSIMIM
Fillor i papërfunduar
Fillor i përfunduar
I mesëm i
papërfunduar
I mesëm i përfunduar
E lartë e papërfunduar
E lartë e përfunduar
Fakultet i papërfunduar
Fakultet i përfunduar
GJITHSEJ

Numri

4,184
25,130
111,223
75,912
135,284
3,540
2,546
24,830
9,073

391,722

%

30 – 49 vjeç

1.1
6.4
28.4
19.4
34.5
0.9
0.7
6.3
2.3
100.00

Numri

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

9,124
11,665
140,512
6,988
130,963
1,399
7,219
5,344
11,689

%

324,903

50 – 64 vjeç

2.8
3.6
43.3
2.2
40.3
0.4
2.2
1.6
3.6
100.00

Numri

13,492
18,475
59,192
1,586
29,499
830
5,530
699
5,420

134,723

%

1.1.1.1.1

10.0
13.7
44.0
1.2
21.9
0.6
4.1
0.5
4.0
100.00

Numri

26,800
55,270
310,927
84,486
295,746
5,769
15,295
30,873
26,182
85,348

Gjiths
ej
%

3.1
6.5
36.6
9.9
34.7
0.7
1.8
3.6
3.1
100.00

Shumica e popullsisë bujqësore në moshën aktive punuese (që është përcaktuar në 15 deri
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64 vjeç) kanë kryer shkollimin fillor (36,6 %) ose të mesëm (34,7 %). Ata pa arsimim (3.1
%) ose me diplomë fakulteti (3.1 %) përbëjnë vetëm një pakicë të popullsisë aktive
bujqësore.
Tabela 1.4: Niveli i arsimimit të popullsisë bujqësore sipas gjinisë (15 – 64 vjeç), 2008
Niveli i arsimimit

Meshkuj

Numri

%

Numri

Femra

Gjithsej

%

Numri

%

PA ARSIMIM
Fillor i papërfunduar
Fillor i përfunduar
I mesëm i papërfunduar
I mesëm i përfunduar
E lartë e papërfunduar
E lartë e përfunduar
Fakultet i papërfunduar
Fakultet i përfunduar

6,180
20,570
11,594
49,626
204,675
3,717
11,791
18,825
18,569

1.4
4.6
25.0
11.1
45.9
0.8
2.6
4.2
4.4

20,620
34,699
199,334
34,860
91,071
2,052
3,504
12,048
6,613

5.1
8.6
49.2
8.6
22.5
0.5
0.9
3.0
1.6

26,800
55,270
310,927
84,486
295,746
5,769
15,295
30,873
26,182

3.1
6.5
36.6
9.9
34.7
0.7
1.8
3.6
3.1

GJITHSEJ

446,547

100.00

404,801

100.00

851.348

100.00

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

Derisa pjesa e popullsisë mashkullore bujqësore së paarsimuar përbën vetëm 1.4 % të
numrit ë përgjithshëm të meshkujve në sektorin e bujqësisë, pjesa e popullsisë femërore
së paarsimuar përbën 5,1 %. Veç kësaj tabela e mësipërme tregon që shumica e 63 % të
grave në sektorin e bujqësisë nuk ka shkollimin fillor, ose e ka të papërfunduar, ose të
përfunduar. Kjo d.m.th. që një pjesë e madhe e grave rurale që merren me aktivitete
bujqësore janë shumë pak të shkolluara. Në krahasim me popullsinë bujqësor
mashkullore, ku gati 50 % e tyre kanë shkollën e mesme. Ky fakt thërret për një vëmendje
të fortë rreth arsimimit të përgjithshëm dhe trajnimit rreth zanateve për gratë në sektorin
e bujqësisë.
Fuqia punëtore në bujqësi
Të dhënat rreth fuqisë punëtore në bujqësi janë të rëndësishme për të vlerësuar se deri
në çfarë mase bujqësia mund të absorbojë fuqinë punëtore rurale dhe shkallën deri në
cilën punët jobujqësore kërkohen në viset rurale. Kjo e fundit tregon që politikat përtej
bujqësisë, të cilat synojnë zhvillimin rural janë të domosdoshme. Gjatë anketës janë
grumbulluar informata rreth punësimit të anëtarëve të familjeve në bujqësi, rreth
përkushtimit të tyre në bujqësi, me orar të plotë apo të kohëpaskohshëm. Personat që
merren me bujqësi së paku 20 orë në javë janë klasifikuar si punëtorë të angazhuar me
orar të shkurtuar në bujqësi. Ata që punojnë rreth 56 orë në javë, konsiderohen si
persona të angazhuar me orar të plotë, ndërsa personat që punojnë më pak se 20 orë janë
përcaktuar si punëtorë të kohëpaskohshëm.
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Tabela 1.5: Numri i anëtarëve të familjeve të angazhuar në bujqësi në vitin 2008
Mosha
nën 16 vjeç
16-65 vjeç
mbi 65 vjeç
Gjithsej
Mosha
nën 16 vjeç
16-65 vjeç
mbi 65 vjeç
Gjithsej
Mosha
nën 16 vjeç
16-65 vjeç
mbi 65 vjeç
Gjithsej

Me orar të plotë
Meshkuj me orar të plotë
Femra me orar të plotë
Numri
%
Numri
%
738
78,3
205
21,7
57694
70,6
24046
29,4
775
81,5
176
18,5
59207
70,8
24427
29,2
Me orar të shkurtuar
Meshkuj me orar të
Femra me orar të
shkurtuar
shkurtuar
Numri
%
Numri
%
1583
68,0
744
32,0
96513
62,9
56989
37,1
3131
76,3
973
23,7
101227
63,3
58706
36,7
Me orar të kohëpaskohshëm
Meshkuj me orar të
Femra me orar të
kohëpaskohshëm
kohëpaskohshëm
Numri
%
Numri
%
8921
63,6
5100
36,4
102702
48,5
108854
51.5
4941
53,9
4234
46,4
116564
49,7
118564
50,3

(Burimi: Anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

1.3.3

Gjithsej
Numri
943
81740
951
83634

%

100,0
100,0
100,0
100,0

Gjithsej
Numri
2327
153502
4104
159933

%

100,0
100,0
100,0
100,0

Gjithsej
Numri
14021
211556
9175
234752

%

100,0
100,0
100,0
100,0

SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE STRUKTURA E FERMËS

Anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore përmban të dhëna mbi shfrytëzimin e secilës
ngastër toke, në pronësi apo të marrë me qira, përfshirë edhe tokën e papunuar. Të
dhënat gjithashtu përfshijnë ato toka të dhëna me qira ose të dhëna në shfrytëzim për
fermerët tjerë pa pagesë.
Tabela 1.6: Shfrytëzimi i tokës
Shfrytëzimi i tok

Tokë e punueshme
kopshtet
Pemishtet
Vreshtat
Serrat
Livadhet
Gjithsej tokë e kultivuar

përfshirë

Sipërfaqja
(ha)
2007
133,514
4,277
844
251
95,218
234,105

%
2007
37.8
1.2
0.2
0.1
27.0
66.3
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Sipërfaqja
(ha)
2008
138,813
4,207
1,173
255
98,369
242,817

%
2008
39.8
1.2
0.3
0.1
28.2
69.6

change 2007
/ 2008
+3.96
-1.60
+38.9
+1.6
+3.3
+3.7
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Kullosa
Tokë e pashfrytëzuar
Gjithsej tokë bujqësore
Pyje
Oborre të shtëpive
Tjera
Gjithsej

3,796
21,970
259,871

1.1
6.2
73.6

3,894
17,454
264,165

1.1
5.0
75.7

+1.2
-20.6
+1.6

76,171
13,029
4,008

21.6
3.7
1.1

70,922
12,423
1,479

20.3
3.6
0.4

-7.0
-4.6
-63.0

353,079

100.00

348,989

100.00

-1.2

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2007, 2008)

Në vitin 2008 rreth 75 % e tokës në pronësi dhe / apo tokës së punuar të familjeve
bujqësore është shfrytëzuar si tokë bujqësore. Pjesa e mbetur është pyje, oborre, etj.
Ndryshimet më të konsiderueshme nga viti 2007 në 2008 mund të thuhet se janë bërë në
vreshta dhe në tokat e papunuara. Krahasuar me vitin 2007, madhësia e tokës për vreshta
është shtuar për më se 38 % nga 844 ha (në vitin 2007) në 1,173 ha (në vitin 2008). Në anën
tjetër, sipërfaqja e tokës së papunuar është zvogëluar nga viti 2007 në vitin 2008 për rreth
20 %. Në përgjithësi, toka e kultivuar bujqësore është shtuar për 3.7 % nga viti 234,105 ha
në 242.817 ha në periudhën kohore 2007 – 2008.
Tabela 1.7: Ujitja e tokës së kultivuar sipas rajoneve 2008
Rajoni
Sipërfaqja nën ujitje
Sipërfaqja pa ujitje
(ha)
(ha)
Kosovë
42,226
195,575
Prishtinë
3,741
51,624
Mitrovicë
2,861
37,047
Pejë
13,915
17,848
Gjakovë
13,311
17,313
Prizren
3,784
22,190
Ferizaj
2,833
18,680
Gjilan
1,781
30,873
(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

Gjithsej sipërfaqe
(ha)
237,801
55,365
39,908
31,763
30,624
25,974
21,513
32,654

Rreth 42,226 ha tokë të kultivuar është ujitur në vitin 2008, ndërsa toka nën ujitje në
rajonet Pejë dhe Gjakovë, përbën pjesën më të madhe e ujitur të tokës nën ujitje (rreth
27,200 ha).
Tabela 1.8: Toka bujqësore sipas madhësisë së fermës dhe strukturës së fermës 2008
Madhësia e
fermës

Fermat e vogla

Fermat e mëdha dhe të
Gjithsej
specializuara
nr. i
Sipërfaqj
%e
nr. i
Sipërfaqj
%e
nr. i
Sipërfaqj
%e
fermave a (ha) fermave fermave a (ha) fermave fermave a (ha) fermave
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0.01 – 0.5 ha
0.51 – 1.0 ha
1.01 – 1.5 ha
1.51 - 2.0 ha
2.01 – 3.0 ha
3.01 – 4.0 ha
4.01 – 5.0 ha
5.01 – 6.0 ha
6.01 – 8.0 ha
8.01 – 10 ha
> 10 ha
Gjithsej

38,635
45,084
43,531
14,836
18,702
6,353
3,401
1,710
1,926
903
1,374

11,064
33,812
52,749
25,684
45,626
21,674
15,062
9,243
13,145
8,000
24,140

21.9
25.5
24.7
8.4
10.8
3.6
1.9
1.0
1.1
0.5
0.8

11
19
13
15
27
15
16
10
18
22
81

3
15
16
28
67
52
72
54
127
195
3337

4.5
7.7
5.3
6.1
10.9
6.1
6.5
4.0
7.3
8.9
32.7

38,646
45,103
43,544
14,851
18,729
6,368
3,417
1,720
1,944
925
1,455

11,067
33,827
52,765
25,712
45,693
21,726
15,134
9,297
13,272
8,195
27,477

21.9
25.6
24.6
8.4
10.6
3.6
1.9
1.0
1.1
0.5
0.8

176,455

260,199

100.00

247

3966

100.00

176,702

264,165

100.00

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

Tabela e mësipërme mbi strukturën e fermave në vitin 2008, thotë që rreth 72% e
kategorisë së "fermave të vogla" (gjithsej 176,455) janë prej 0.01 ha – 1.5 ha, ndërsa vetëm
1.3 % e "fermave të vogla" të hulumtuara kanë mbi 8 ha tokë bujqësore. Shumica e
"fermave të kategorisë së vogël" d.m.th. 127,250 ferma përfaqësojnë këtë strukturë shumë
të vogël fermash (0.01 ha – 1.5 ha), ndërsa vetëm 43 ferma të kategorisë së "fermave të
mëdha ose të specializuara" i përkasin kësaj strukture të fermash shumë të vogla 0.01 ha –
0.5 ha.
Kjo strukturë e jashtëzakonshme e fermave të vogla krijon një pengesë të konsiderueshme
që sektori bujqësor i Kosovës të jetë më konkurrues dhe i orientuar kah tregu.
Tabela në vijim paraqet një krahasim të tokës bujqësore sipas madhësisë së fermës dhe
strukturës së fermës në vitet 2007 dhe 2008.
Tabela 1.9: Toka bujqësore sipas madhësisë së fermës dhe strukturës së fermës 2007 dhe 2008
Madhësia
fermës

0.01 – 0.5 ha
0.51 – 1.0 ha
1.02 – 1.5
ha
1.51 - 2.0 ha
2.01 – 3.0 ha
3.01 – 4.0 ha
4.01 – 5.0 ha
5.01 – 6.0 ha
6.01 – 8.0 ha
8.01 – 10 ha
> 10 ha

e

Fermat e vogla 2007

nr. i
fermave
37,457
51,480
43,135
15,530
20,043
7,144
3,175
2,024
1,967
531
696

Fermat e vogla 2008

Sipërfaq % e
nr. i
ja (ha) fermave fermave
11,755
20.4
38,635
39,636
28.1
45,084
53,522
23.5
43,531
27,283
8.5
14,836
48,921
10.9
18,702
24,357
3.9
6,353
14,059
1.7
3,401
11,027
1.1
1,710
13,412
1.1
1,926
4,697
0.3
903
10,419
0.4
1,374

Fermat e mëdha dhe të
Fermat e mëdha dhe të
specializuara 2007
specializuara 2008
Sipërfaq % e
nr. i Sipërfaq % e
nr. i Sipërfaq % e
ja (ha) fermave fermave ja (ha) fermave fermave ja (ha) fermave
11,064
21.9
4
1.3
3.8
11
3
4.5
33,812
25.5
2
1.4
1.9
19
15
7.7
52,749
24.7
2
2.8
1.9
13
16
5.3
25,684
8.4
5
8.9
4.8
15
28
6.1
45,626
10.8
10
26.1
9.6
27
67
10.9
21,674
3.6
2
6.1
1.9
15
52
6.1
15,062
1.9
10
44.6
9.6
16
72
6.5
9,243
1.0
5
27.1
4.8
10
54
4.0
13,145
1.1
9
64.2
8.7
18
127
7.3
8,000
0.5
10
92.4
9.6
22
195
8.9
3,159.0
24,140
0.8
45
43.3
81
3,337
32.7

183,182 259,088
100
176,455 260,199
(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

100

104

3,434.0

100

247

3,966

100

Krahasimi mes viteve 2007 dhe 2008 thotë që numri i "fermave të vogla" është zvogëluar
nga 183.182 sa ishin në vitin 2007 në 176,455 ferma në vitin 2008. Njëkohësisht, toka
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bujqësore e "fermave të vogla" mbetet pothuaj e njëjtë gjatë dy viteve të krahasimit.
Trendi më i konsiderueshëm i rënies së "fermave të vogla" mund të njihet brenda
madhësisë së fermave prej 0.51 ha – 1 ha nga rreth 51,480 ferma në vitin 2007 në 45,084
ferma në vitin 2008. Një rritje e numrit të "fermave të vogla" mund të vërehet për
madhësitë e fermave prej 8.01 ha – 10 ha nga 531 ferma në vitin 2007 në 903 ferma në vitin
2008 dhe > 10 ha nga 696 ferma në vitin 2007 në 1.374 ferma në vitin 2008. Në anën tjetër
numri i "fermave të mëdha dhe të specializuara" është rritur nga 104 ferma në vitin 2007
në 247 ferma në vitin 2008.
Megjithatë, struktura e sektorit bujqësor të Kosovës mbetet shumë e vogël, pengon
zhvillimin e bujqësisë komerciale dhe e përkeqëson bujqësinë e orientuar kah tregu.
Tabela 1.10: Sipërfaqja e tokës bujqësore sipas pronësisë dhe strukturës së fermës 2008
Pronësia

Fermat e vogla

Sipërfaqja
(ha)
330,517
Pronësi
14,762
Me
qira
nga
individët
7,161
privatisht
341
Shfrytëzim i tokës private
1,433
falas
138
Me qira nga shteti
354,352
Shfrytëzim i t. shtetërore falas
Tjera
Gjithsej

Gjithsej

Fermat e mëdha dhe të
specializuara

%

Sipërfaqja
(ha)
2,217
1,192
179
376
181
0
4,145

93.27
4.17
2.02
0.10
0.40
0.04
100

%
53.48
28.76
4.31
9.06
4.38
0.00
100.00

Sipërfaqja
(ha)
332,734
15,954
7,340
717
1,614
138
358,497

%
92.81
4.45
2.05
0.20
0.45
0.04
100.00

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

Tabela e mësipërme paraqet të dhënat e grumbulluara lidhur me statusin e pronësisë.
Mund të përfundohet që shumica e kategorisë së "fermave të vogla", d.m.th. 93 %
punojnë tokën e tyre. Ndërsa, te fermat e kategorizuara si "ferma të mëdha dhe
specializuara" në pronësi vetanake është 53 % e tokës bujqësore, ndërsa rreth 37 % e tokës
është e marrë me qira për qëllime bujqësie. Përkundër këtij fakti, çështja e të drejtave
pronësore të titujve të tokës (land titles) mbetet e pazgjidhur për shkak të migrimit të
pronarëve të tokës në pjesët urbane të Kosovës ose jashtë vendit. Ka nevojë të madhe për
regjistrimin e titujve të tokave dhe të pronarëve të titujve të tokave (land titles and related
land titles owner). Kjo çështje bëhet edhe më e rëndësishme për zbatimin e pagesave për
sipërfaqe të tokës.

1.3.4

PRODHIMTARIA BUJQËSORE

1.3.4.1 PASQYRË
BLEGTORALE

E

PËRGJITHSHME

E
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Kulturat bimore
Anketa e Statistikave Bujqësore paraqet të dhënat e vitit 2008 për sipërfaqet në ujitje
sipas kulturave (në hektarë), nivele prodhuese (në tonelata) dhe rendimente (në tonelata
për hektarë).
Këto të dhëna tregojnë që gruri dhe misri janë kulturat më të rëndësishme në Kosovë sa i
përket sipërfaqes së kultivuar dhe prodhimit. Perimet më të rëndësishme janë fasulet
(sidomos si kulturë e përzier me misër), patatet, specat, qepa dhe shalqinjtë. Brenda
grupit të bimëve foragjere, sana (livadhet) dhe jonxha përbëjnë sipërfaqet më të mëdha
dhe prodhimin. Te pemishtet, sipërfaqja më e madhe është me molla dhe kumbulla.

Tabela 1.11: Sipërfaqja me kultura bujqësore, prodhimi dhe rendimenti 2007-2008
Kultura bujqësore

Drithëra
Grurë
Thekër
Elb
Elbi (Malting barley)
Tërshërë
Misër
Misër (i përzier)
Perimet
Patate
Domate
Patëllxhan i zi
Speca
Kunguj
Kunguj (përzier)
Kungullesha (Courgette)

Sipërfaqja
(ha)
102 364
61 222
583
1 329
79
3 937
18 207
17 007
17 704
4 952
923
14
2 231
52
1 236
96

2007

Rendimenti Sipërfaqja
Prodhimi (t)
(t/ha)
(ha)
...
207189
1446
3742
143
7829
36999
37451
...
95124
14696
187
35959
662
5024
1363

...
3,5
2,2
2,8
2,1
2,1
2,2
2,4
...
16,5
19
13,1
18,2
16,3
5,5
19,2

26

114 975
72 131
689
2 110
242
3 685
19 687
16 432
16 553
3 746
903
11
2 523
81
954
123

2008

Prodhimi (t)
....
293064
1410
6393
848
8865
68424
58 495
...
103958
20587
97
51274
1294
11567
2872

Rendimenti
(t/ha)
...
4,1
2,5
3,0
3,1
2,5
3,3
3,6
...
21,4
23,9
11,9
21,7
19,3
8,6
24,2
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Kërpudha
1
5,4
Kastravec
344
7088
Shalqi
901
15047
Pjepër
213
2082
Lakër
620
15424
Lulelakër
30
837
Spinaq
87
531
Sallatë e gjelbër
47
369
Rrepë e kuqe, Beetroot
31
231
Majdanoz
9
57
Pras
95
1435
Qepë
1 059
10936
Qepë të kuqe (Radish)
5
22
Hudhër
209
948
Fasule
388
527
Fasule (përzier)
4 050
2505
Bizele
28
53
Karota
58
443
Foragjere
108 358
...
Sanë (livadhe)
76 226
174298
Bar
6 422
14915
Jonxhë (Lucerne)
17 623
57084
Lule (Trefoil)
1 192
2802
Graor (Vetch)
72
138
Foragjere gruri (gjelbër gjatë
277
1170
korrjes)
73
232
Foragjere thekre (e gjelbër gjatë
50
189
korrjes)
5 211
22622
Foragjere elbi (gjelbër gjatë
1 212
9700
korrjes)
Foragjere tërshëre (gjelbër gjatë
korrjes)
Misër (gjelbër gjatë korrjes)
(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

10,3
22,4
21,2
13,1
20,7
17,1
7,7
9,0
13,5
8,2
18,2
11,8
6,8
5,4
3
0,8
1,9
10,0
...
2,5
2,6
3,8
2,1
2,4
4,7
3,6
3,8
4,5
7,6

1
278
1 029
229
703
8
77
33
79
12
85
1 205
1
173
226
3 987
19
48
104 763
77 864
4 299
14 494
2 385
166
215
403
81
3 646
1 209

21
9032
24736
2934
19041
158
710
281
782
76
1618
15987
7
1323
635
6173
62
422
...
216515
12879
55970
6819
507
942
1530
412
14759
21603

25,6
29,4
24,4
14,6
22,8
21,1
9,6
9,9
9,9
9,7
20,2
14,1
6,2
8,1
4,6
1,9
5,2
11,5
...
3,0
3,8
4,3
2,8
2,7
7,7
4,6
4,3
4,4
17,6

Gjatë viteve 2007 deri 2008 struktura prodhuese bujqësore në Kosovë është ndryshuar
shumë pak, ndërsa zhvillimi i sektorëve të artikujve bujqësor nuk tregon ndonjë
ndryshim të madh. Të dhënat e tabelës 1.11, tregojnë një trend shumë të ulët të pjesës në
rritje të sipërfaqes bujqësore me drithëra. Metoda e aplikuar statistikore e grumbullimit të
të dhënave nuk tregon gjithmonë informata tërësisht të kënaqshme të strukturës së
prodhimtarisë së pemëve (Tabela 1.12), pasi që në disa sektorë pemësh, madhësia e
pemishteve të matura–për shembull të mollëve, dardhave, kumbullave etj., në bazë
vjetore ndryshon skajshmërisht.
Tabela 1.12: Sipërfaqja me bimë, prodhimi dhe rendimenti në sektorin e pemëve 2007-2008
Bima

2007
Sipërfaqja (ha)

Prodhimi (t)

2008
Rendimenti
Rendimenti
Sipërfaqja (ha) Prodhimi (t)
(t/ha)
(t/ha)
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Pemë
Mollë
Dardha
Ftoj
Mushmolla
Kumbulla
Kajsi
Pjeshkë
Qershi
Vishnje
Arra
Lajthi
Gështenja
Dredhëza
Mjedra
Manaferra
Hardhi rrushi
Rrush
Tjera

4 866
1 068
301
61
44
1 835
47
59
78
117
58
10
...
123
...
4
357
506
198

...
6307
1809
319
145
7962
201
235
299
397
263
11
121
750
...
4
2771
3512
...

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

...
8,6
7,0
8,7
6,8
7,4
8,7
6,1
4,9
6,4
6,5
1,3
...
6,0
...
3,5
6,8
7
...

5 096
1 686
429
52
20
1 378
27
65
65
84
84
6
...
59
1
1
215
926
319

...
12612
2867
425
72
10901
164
265
362
419
465
14
15
439
3
8
1903
8601
...

...
9,8
9,2
9,9
5,8
9,6
7,7
6,4
6,8
6,9
7,3
2,7
...
9,0
7,8
10,0
7,5
9,0
...

Blegtoria
Numrat e bagëtive të paraqitur në Tabelën 1.13 janë nga nëntori 2007 dhe 2008. Bagëtia
kryesore janë gjedhet, nga të cilat në vitin 2008 56% ishin lopë qumështore. Numri
mesatar i lopëve mjelëse për pronë bujqësore ishte 1,04 në vitin 2007 dhe 1,07 në vitin
2008. Numri i gjedheve në vitin 2007, krahasuar me vitin 2006 tregon një rënie, ndërsa të
dhënat nga viti 2008 tregojnë një rigjenerim të sektorit.

Tabela 1.13: Fondi blegtoral në vitin 2007 dhe 2008
Lloji i bagëtive

Gjithsej numrat e bagëtive
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Gjedhe
Viça nën 6 muaj
Dema dhe mëshqerra 6 muaj deri 1
vjeç
Dema dhe mëshqerra 1 - 2 vjeç
Dema dhe mëshqerra mbi 2 vjeç
Lopë mjelëse
Dema
Buallica
Derra
Gica deri në 6 muaj
Dosa barrëse
Derra të egër për mbarështim (Boar)
Dele dhe dhi
Qengja
Dele për mbarështim
Desh për mbarështim
Dhi
Dhi mjelëse
Kuaj dhe gomarë
Kuaj
Gomarë
Shpezë
Pula
Shpezë tjera
Zgjoje bletësh

2007

321 623
68 176
43 090
14 177
4 832
189 706
1 368
275
39 591
27 895
10 423
1 273
151 813
18 519
108 184
12 479
12 631
...
6 152
6 147
5
2 278 129
2 058 373
219 373
60 952

2008
341 608
75 476
50 206
17 720
5 199
191 529
1 066
412
26 770
17 874
7 312
1 584
180 128
27 552
124 129
9 672
8 918
9 857
5 301
4 973
328
2 213 406
2 046 925
166 481
43 297

(Burimi: anketa mbi ekonomitë (familjare) bujqësore 2008)

Grafikët në vazhdim tregojnë të dhëna mbi importin dhe eksportin e artikujve bujqësor
në sektorët e kulturave bujqësore dhe janë përgatitur nga USAID. Të dhënat janë
paraqitur në Raportin e Vlerësimit Gjithëpërfshirës të Sektorit të Bujqësisë të datës 24
shtator 2010. Fatkeqësisht, të dhënat mbi artikujt në sektorët e blegtorisë nuk janë në
dispozicion në këtë prezentim.
Kjo mund të ilustrojë rëndësinë e tanishme të tregtisë së jashtme të artikujve bujqësorë
kosovarë në fushën e rëndësishme të prodhimtarisë së kulturave bujqësore. Gjithashtu
është bazë për analizimin e statusit të tanishëm të mundësive dhe nevojave për
zhvillimin e mëtejmë të bujqësisë së Kosovës.
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Grafiku 1: Ndarja e vlerës së importit të artikujve bujqësor në Kosovë sipas llojit të artikujve
bujqësor – 2004-2008, në miliona euro

Burimi: USAID (2010)

Importi i artikujve bujqësor është graven në katër vitet e fundit (2004-2008) 150%,
përkatësisht 155,8 mio € në vitin 2008. Artikujt më të rëndësishme janë drithërat e
përpunuara (32,5%), pastaj drithërat (22,9%) dhe hortikultura (22,2%). Eksporti i
artikujve është rritur prej vitit 2004 në vitin 2007, nga 2,5 mio € në 11,9 €, por në vitin
2008 eksporti i drithërave ka rënë nga 4 mio € në 2,9 mio €.
Grafiku 2: Ndarja e vlerës së eksportit të artikujve bujqësore kosovare sipas llojit të artikujve
bujqësore – 2004-2008, në miliona euro

Burimi: USAid (2010)
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Eksporti ishte rritur në 4 vitet e fundit, sidomos në vitin 2007 (11,9 mio €), por në vitin
2008 ra në 11,2 mio €. Artikujt më të rëndësishëm të eksportit kanë qenë të hortikulturës
(43%), pasuar me pemët dhe perimet e përpunuara dhe drithërat. Një përparim i madh i
eksportit të drithërave u bë në vitin 2007 (nga 0,7 në 4 mio €.)
Grafiku 3: Pjesa relative e tregjeve të synuara për eksportin e artikujve bujqësor kosovar – 20042008, në miliona euro

Burimi: USAid (2010)

Grafiku 4: Pjesa relative e importuesve të artikujve bujqësor në Kosovë – 2004-2008, në miliona
euro

Burimi: USAid (2010)

Prezantimi në vijim i sektorëve bujqësor është bazuar në Raportin e Vlerësimit
Gjithëpërfshirës të Sektorit të Bujqësisë nga shtatori 2010. Teksti i plotë i këtij raporti është
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paraqitur në Aneksin 9.

1.3.4.2 ANALIZAT E SEKTORIT TË DRITHËRAVE
Sipërfaqja e përgjithshme me drithëra është 102,000 ha sipas Anketës së Ekonomive
Familjare Bujqësore të ESK, ndërsa 144,000 sipas anketës së MBZHR. Rendiment i grurit
është 3.5-4 tonë/ha, rendimenti i misrit është rreth 4.5 tonë/ha, madje edhe prodhuesit
komercial nuk kanë më shumë se 5–5.5 tonë/ha. Shpenzimet e prodhimit është vështirë
të vlerësohen në fazën e tanishme të FADN-së.
Bujqësia ekzistenciale mbizotëron sektorin e drithërave, 28.1 % e tokës bujqësore
përdoret nga fermat me një sipërfaqe prej 0.5–1.0 ha. Mesatarja e tokës bujqësore për
pronë bujqësore është 1.43 ha. Vetëm 1-2 % e tokës bujqësore përdoret nga fermat
komerciale, ndërsa një e treta e tokës së përgjithshme bujqësore përdoret nga pronat
bujqësore me mbi 3 ha tokë bujqësore.
Fermerët e vegjël e kanë strategjinë e averzionit ndaj rrezikut, shpenzime më të mëdha
transaksioni, pasuri të papërshtatshme për të pasur qasje në kredi dhe tokë të
pamjaftueshme për prodhim të mjaftueshëm për t’u bërë konkurrues në tregun
komercial. Nuk ka integrim në prodhimtarinë e drithërave, bashkëpunimet horizontale
nuk ekzistojnë për shkak të madhësisë së vogël të fermave, fragmentimit të tokës dhe
efikasitetit të kufizuar të makinerisë bujqësore.
Tabela 1.14: Prodhimi i grurit, misrit dhe elbit (2005-2009)
Viti
2005
2006
2007
2008
2009

Sipërfaqja (ha)
Grurë
Misër
Elb
78,853 74,853 4,999
73,640 74,092 3,212
76,752 69,767 2,488
76,358 73,774 3,485
68,891 65,885 2,725

Rendimenti (t/ha)
Grurë Misër
Elb
4.2
4.9
3.2
3.1
4.6
2.4
3.9
4.7
2.9
4.5
5.0
2.3
3.5
4.8
3.0

Prodhimi (t)
Grurë
Misër
Elb
331,182 331,182
15,996
228,284 340,823
7,708
303,170 327,904
7,216
343,611 368,720
11,503
241,118 316,248
8,175

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Prodhimtaria e grurit
Kosova mbjellë 70 000 deri 75 000 hektarë grurë çdo vit. Rendimenti është 3,5 deri 4
tonë/ hektar varësisht nga kushtet agroklimatike, kushtet e prodhimit, si dhe masat
agro-teknike të aplikuara. Niveli i ulët i teknologjisë, përdorimi i farërave të cilësisë së
dobët, mbjellja dhe kujdesi gjatë periudhës vegjetative janë faktorët kyç që aktualisht
kanë ndikim në rendimentin e ulët krahasuar me vendet tjera.
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Kosova mund të mbulojë 60-70% të nevojave të saj për konsum. Vlera e shtuar bruto
(GVA) në sektorin e grurit arrinë shumën 22.5 mio €, nëse vetëm shpenzimet e farës dhe
plehut artificial merren si shpenzime variabile. Kështu që, GVA ishte rreth 326 € për ha.
Nga shitja e grurit, fermerët morën 2,7 mio €, ndërsa vlera e grurit të importuar ishte 11
mio €. Duket që fermerët shesin vetëm një pjesë të vogël të prodhimit të tyre në treg
(16,888 tonë nga prodhimi prej 241,118 tonë). Nga viti 2007 e tutje, ka një rënie të shpejtë
të sipërfaqeve me grurë si rrjedhojë e mungesës së përkrahjes. Prodhimi i farës është i
shtrenjtë, duke filluar nga sigurimi i farës cilësore për, para-kulturës, inspektimeve
fushore (certifikimit të farës), përpunimi, etiketimi dhe marrja e mostrave të farës dhe
masat tjera mbrojtëse shtesë (trajtimi me pesticide). Derisa në 5 vitet e para pas luftës 3035% e nevojave të vendit për farë gruri ishin përmbushur, këtë vit do të përmbushen
vetëm 8-10% e nevojave.
Prodhimtaria e misrit
Misri është kultura e dytë e kultivuar në Kosovë, pasi që shërben si kulturë për
qarkullim bimor me grurin. Viteve të fundit mbillet më pak (60.000 to 70.000 ha) për
shkak të numrit të zvogëluar të bagëtisë dhe mbylljes së mullinjve. Prodhimtaria vjetore
e grurit është 300,000 deri 350,000 tonë, importi është 20,000 deri 30,000 tonë.
Prodhimtaria e elbit
Elbi është kulturë tradicionale që mbillet në të gjitha rajonet e Kosovës për prodhim të
birrës dhe për ushqim kafshësh. Historiku i elbit për birrë është ngushtë i lidhur me
birrarinë e Pejës, pasi që kjo kulturë është mbjellë për nevojat e kësaj birrarie. Janë
mbjellë 2.500-5.000 hektarë elb për birrë. Rendimenti ka qenë relativisht i lartë dhe cilësia
e mirë. Fatkeqësisht, viteve të fundit birraria e Pejës ndërpreu bashkëpunimin me
fermerët dhe tani mbulon nevojat e veta me elb dhe malt të importuar nga vendet fqinje.
Drithërat tjera
Kushtet agro-ekologjike të Kosovës janë të favorshme për luledielli, megjithatë kjo
kulturë është kultivuar në vetëm mbi 10.000 hektarë (rendimenti mesatar 2.5 tonë/ha).
Tërshëra gjithashtu kultivohet në sipërfaqe të vogël.
Përpunimi i drithërave dhe tregtia
Kosova ka një kapacitet të madh të bluarjes (1.5 milion tonë grurë/vit) me 93 njësi. Pas
rënies së tregtisë së grurit në ish-Jugosllavi, shfrytëzimi i kapaciteteve u zvogëlua, tani
rreth 26 mullinjë nuk punojnë, të tjerët bluajnë rreth 380,000 tonë/vit. Kërkesa vendore
për grurë vlerësohet në 420,000 tonë/vit, shfrytëzimi i kapaciteteve 25 %. Në katër vitet e
fundit, importi i grurit ishte 80,000 deri 130,000 tonë, importi i miellit ishte 30,000 deri
40,000 tonë, me një tendencë rritjeje për të dyja. Prodhimtaria vjetore e grurit është
250,000 deri 300,000 tonë dhe kryesisht varet nga kushtet klimatike. Kapaciteti i ruajtjes
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është 212,000 tonë grurë dhe 32,000 tonë miell. Sigurimi i cilësisë duket që po zhvillohet,
mullinjtë po marrin pjesë në nismën botërore të fortifikimit të miellit. Sipas vlerësimeve
të ekspertëve 70 % e grurit të prodhuar në vend nuk tregtohet.
Ekzistojnë 7 fabrika të mëdha buke me kapacitet prej mbi 10,000 copë/ditë, ndërsa pjesa
tjetër prodhohet nga furrat e vogla. Shumica e misrit vendor përdoret si ushqim për
bagëti.
KONSTATIMET KRYESORE
Gruri është kulturë kryesore dhe strategjike në prodhimtarinë e drithërave e cila nuk
mbulon nevojat e vendit. Dhe potenciali për zëvendësim të importit të drithërave është i
vogël. Sipërfaqja e tokës bujqësore po zvogëlohet vazhdimisht për shkak të mungesës së
planifikimit hapësinor dhe rregulloreve.

Analiza SWOT për sektorin e drithërave
Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Fragmentimi i tokës, ngastrat
e tokës;
Mungesa e sistemeve të
ujitjes për misër;
Shpenzimet e larta të
inputeve të importuara;
Mungesa e financave dhe
investimeve;
Pjesa e vogël e inputeve
cilësore
Makineria e vjetër;
Mungesa e prodhimit vendor
të farës.

Bujqësi ekzistenciale: kërkesë
vendore për ushqime
bagëtish;
Kërkesë e vazhdueshme për
prodhime drithërash;
Tokë e mjaftueshme e
pashfrytëzuar për prodhim
drithërash;
Potencial i madh për
zëvendësim të importit;
Subvencione për investime
nga BE dhe donatorët tjerë.

Subvencionet e vendeve
fqinje për eksport drithërash;
Importi i drithërave;
Çmime jostabile.

Disa përpunues mbizotërojnë
tregun (elb dhe kolzë) dhe
ulin çmimet;
Mungesë e integrimit
vertikal;
Mungesë bashkëpunimi me
përpunuesit e kulturave
industriale;
Nuk ka kushte të qarta të
tregut për grurë (mulliri ruan
miellin dhe ua kthen
prodhuesve).

Kërkesë e vazhdueshme
vendore për miell dhe
prodhime ushqimore;
Potencial i madh për
zëvendësim të importit.

Nuk ka qasje në tregun e BEsë (pa mundësi të barabarta).

Prodhimi
Klima dhe toka e mirë për
grurë;
Përvoja dhe interesimi i
fermerëve për prodhim të
grurit.

Përpunimi
Industria e bluarjes në nivel të
lartë;
Kapacitetet e mëdha për
ruajtjen e drithërave;
Kapacitetet e mëdha për
ruajtjen e miellit.

Administrata, Qeverisja
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Përparësitë

Dobësitë

Legjislacioni për inpute sipas
BE-së .

Zbatimi i dobët i ligjeve.

Mundësitë

Rreziqet
Pa ndërhyrje shtetërore
(rezervat e sigurisë).

REKOMANDIMET
•

Strategjia e bujqësisë për drithëra duhet përqendruar në komasacionin e tokës,
tregu i tokës dhe tregu i dhënies së tokës me qira për të ndihmuar fermat më
efikase familjare që të kalojnë në nivel komercial;

•

Puna e pushteteve lokale duhet përmirësuar për të bërë kontrolle të rregullta të
shëndetit të bimëve dhe cilësisë së plehrave/kemikalieve;

•

Shfrytëzimi i inputeve cilësore (farës, plehut, pesticideve, makinerisë) duhet
përmirësuar së bashku me trajnimin dhe këshillimin e fermerëve për të shtuar
rendimentet;

•

Rekomandohet përkrahja për prodhimin e farës së grurit, përpunimi dhe paketim;

•

Sa i përket elbit, duhet bërë përpjekje bashkë me menaxhmentin e birrarisë së Pejës
për të arritur një marrëveshje lidhur me bashkëpunimin me fermerët;

•

Duhet vendosur sistemi për shfrytëzim të përbashkët të makinerisë dhe depove:

•

Subvencionet për investime: Sa të jetë e mundur, duhet përkrahur projektet e
përbashkëta. Programet e trajnimit duhet gjithmonë të jenë pjesë e projekteve.

1.3.4.3 ANALIZAT E SEKTORIT TË BUJQËSISË
Hortikultura në Kosovë konsiderohet një ndër sektorët me prioritet të lartë. Edhe pse ky
sektor për momentin nuk është mirë i zhvilluar dhe është kryesisht i orientuar nga
importi, trendët e fundit të zhvillimit tregojnë se ky sektor është duke ecur me hapa të
shpejt dhe është duke synuar të ndryshojë orientimin e gjertanishëm-zëvendësimi i
importit me eksport. Kosova për momentin është importues i madh i pemëve, perimeve
dhe bimëve zbukuruese, duke filluar që nga materiali fidanor deri tek prodhimet finale
që ofron ky sektor. Në bazë të studimeve dhe vlerësimeve të bëra nga MBPZHR dhe
projektet e shumta që kanë mbështetur sektorin e hortikulturës, mund të thuhet se
Kosova ka potencial të rritjes së eksportit të pemëve dhe perimeve në vendet fqinje e më
gjerë duke u bazuar në këto specifika:
•
•

Fuqia e lire punëtore dhe
Kushtet agroklimatike që favorizojnë prodhimin e pemëve dhe perimeve
cilësore.

Mungesa e investimeve për kultivim në mjedise të mbyllura ka bërë që fermeri në masë
madhe të përqendrohet në prodhimtari në fushë të hapur. Kjo rezulton me paraqitjen e
hiper-prodhimit për gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator. Periudha e zgjatjes së
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prodhimtarisë mund të bëhet me aplikimin e teknologjisë më të avancuar për kultivimin
e pemëve, perimeve dhe bimëve zbukuruese në serra (mjedise të mbyllura), përmes së
cilës do të:
• Rritet prodhimtaria vendore,
• Ulet shkalla e lartë e importit,
• Mundësia e rritjes së eksportit.
Fidanët cilësor nuk prodhohen në Kosovë, por edhe fidanët e importuar janë të cilësisë
së dobët. Fidanishtet vendore dhe importi duhet të jenë subjekt i inspektimeve të
përpikta. Gjatë prodhimit, duhet kushtuar më shumë kujdes përdorimit përkatës të
pesticideve.
PRODHIMTARIA E PEMËVE
Çdo vit në Kosovë mbillen rreth 100-150 ha me pemë, prej tyre diku 40-50 ha me mollë
dhe këto
llogaritet të jenë pemishte gjysmë komerciale, komerciale si dhe ferma
familjare. Ritmet e mbjelljeve të reja mbeten akoma mjaft të ulëta krahasuar me nevojat e
vendit.
Tabela 1.15: Prodhimi i mollëve, kumbullave dhe dredhëzave (2009)
Sipërfaqja (ha)
Mollë 10
Kumbulla
Dredhëza
Gjithsej

Rendimenti (t/ha)

1,398
1,835
123
3,356

Prodhimi (t)

10
8
7

16,776
14,680
861
32,317

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Tabela 1.16: Importi i pemëve të përzgjedhura (2006-2009)
2006
Mollë
Kumbull
a

2007

2008

2009

tons

1,000€

tons

€

tons

€

tons

€

11,716

5,858

10,759

5,379

9,929

4,964

7,892

3.946

281

112

475

190

470

188

350

140

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Importi i mollëve është zvogëluar në tri vitet fundit nga 11,716 në 7,892.

10

Sipërfaqet e plantacioneve nga viti 1938 janë kategorizuar: 790 ha, i takon ekonomive familjare bujqësore MAD 2009) ndërsa 608
ha janë sipërfaqe me mbi 0.10 ha (burimi: Geo-land). Projekti Geo-land ka regjistruar: emrin e fermerit, mbiemrin, fshatin, kohën,
rajonin, kultivarin, nënshartesën dhe moshën e pemishtes).
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Përpunimi i pemëve dhe tregtia
Normalisht, përpunuesit përdorin prodhime të cilësisë së klasës të dytë dhe të tretë, por
në Kosovë bujqit nuk i klasifikojnë prodhimet e tyre. Pasi që shumë pemë importohen
akoma, bujqit mund të fitojnë çmime më të mira për pemët e tyre në tregun e lirë (madje
edhe me cilësi më të ulët). Konsumi i përgjithshëm vjetor në vitin 2001 ishte 22 kg/kokë
banori. Bujqit komercial u kanë shitur mollët e tyre shitësve me shumicë (48%), tregjeve
të gjelbra (23%), supermarketeve (20%), shitësve me pakicë (6%), kanë eksportuar (2%)
dhe tregtarëve tjerë (2%).
Ekziston një parapëlqim i konsiderueshëm për pemët e prodhuara në Kosovë. Kjo
konfirmohet nga perceptimi që prodhimet kosovare janë së paku të cilësisë së njëjtë me
prodhimet e importuara.
RRUSHI DHE PRODHIMI I VERËRAVE
Në vitet e ‘80, eksporti nga Kosova ishte 40 milion litra në vit, kryesisht për në Gjermani.
Gjatë luftës sipërfaqja me vreshta u zvogëlua në mënyrë drastike. Vreshtat e sektorit të
ndërmarrjeve shoqërore u shkatërruan plotësisht. Kadastra e plotë e verërave është
hartuar në vitet 2008/2009.
Tabela 1.17: Sipërfaqet me vreshta (2008-2010)
VRESHTAT

2009

PLANTACIONET
E REJA 2010

1,967

2,140

140

2,280

71.3

Suharekë

946

606

58

664

20.61

Prizren

320

151

2

153

4.75

Malishevë

88.5

51.5

0

51.5

1.6

Gjakovë

55

37.4

1.3

38.7

1.3

Pejë
Istog

33
16

7
5

1.5
0

8.5
5

0.27
0.17

3,437.5

3,006

201.8

3,209.7

100

Rahovec

Gjithsej

2008

2010

PËRQINDJA

Burimi: Kadastra e verërave (2008/2009)

Sipërfaqja e vreshtave në Rahovec është sipërfaqja më e rëndësishme e vreshtave, e
pastaj sipërfaqja e vreshtave të Suharekës. Të dyja së bashku përbëjnë mbi 91% të
sipërfaqes së përgjithshme. Çmimi i rrushit për përpunim nuk ka ndryshuar në tri vitet e
fundit, përpunimi është caktuar sipas varietetit dhe cilësisë së rrushit. Ky çmim është në
mes 0.11 dhe 0.50 cent për kg., varësisht nga cilësia.
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Rendimentin mesatar është 8.5 t/ha për rrush për verëra ndërsa 9.5 t/ha për rrush
tryeze. Prodhimi i verës është rritur nga 5,6 mio litra sa ishte në vitin 2007 në 6,6 mio
litra në vitin 2009.
Përpunimi i rrushit dhe tregtia
Përpunimi shtëpiak i rrushit në verë është gjithashtu i rëndësishëm. Ekziston një numër
relativisht i madh përpunuesish, të cilët nuk janë të licencuar dhe kushtet në të cilat ato
bëjnë përpunimin janë shumë të dobëta sa i përket higjienës, si dhe pajisjeve
teknologjike. Në vreshtari, fitimi është shumë më i vogël dhe varet shumë nga cilësia.
Tani për tani bujqit nuk ballafaqohen me ndonjë problem rreth tregtimit.
Tregu aktual karakterizohet me verëra jocilësore me çmime të ulëta pasi që verërat
komerciale duhet të garojnë me prodhimet shtëpiake. Për të pasur një kthim të
arsyeshëm të investimeve në nën-sektor, kërkohet cilësi më e mirë dhe një profil i qartë i
verës së tregtuar, karshi verërave shtëpiake.
PERIMTARIA
Sipërfaqet me perime janë rreth 14500 ha. Me patate mbillen rreth 4100 ha (28%), domate
12%, tranguj 10%, qepë 9%, lakra 8%, shalqi 8 %, etj. Që nga përfundimi i luftës, numri i
serrave është trefishuar: tani 644 bujq kanë serra më të mëdha se 250 m2. Të gjitha së
bashku përbëjnë 152 ha – me një mesatare prej 0.24 ha. Në këtë strategji, prodhimi,
fushat e hapura dhe prodhimi në serra janë trajtuar ndaras në mënyrë të veçantë. Specat
dhe lakrat janë marrë si kultura shënjuese për prodhimin në fusha të hapura. Për
prodhimin në serra si kultura më me rëndësi janë domatet, trangujt dhe specat.
Tabela 1.18: Sipërfaqet, rendimenti dhe prodhimtaria e perimeve (2009)
Kultivimi i perimeve në fushë të
Kultivimi i perimeve në serra
hapur
Kultura
Sipër(ha) Rendim(t/ha) Prodhimi(t) Sipër(ha) Rendim(t/ha) Prodhimi(t)
Speci
3,200
22
70,400
20
80
1,600
Shalqiri
1,200
35
42,000
Lakra
1,260
30
37,800
Trangulli
40
50
2,000
Qepa
1,470
20
29,400
Domate
140
150
210,000
Gjithsej
7,130
107
179,600
200
213,600

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Që nga paslufta është investuar shumë në prodhimin në ende ka hapësirë për të zgjeruar
kapacitetet, kryesisht përmes zgjatjes së periudhës së prodhimit. Një sipërfaqe shtesë për
serra prej 170 ha; shumica e kësaj (100 ha) duhet të jenë të teknologjisë së mesme (MTL).
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Tabela 1.19: Sipërfaqja e serrave (2005, 2008, 2011)
Llojet e serrave
Tunele të thjeshta
MTL
Bllok-sistem
Gjithsej

(ha)
2008
115
13
24
152

2005
55
6
12
73

2011
141
32
31
203

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Përpunimi i perimeve dhe tregtia
Përpunimi i prodhimeve të hortikulturës po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, pasi që
kërkesa e tregut për sasi të freskëta të disa pemëve dhe perimeve po fillon të ngopet me
prodhimtari vendore. Industritë përfshijnë veprime të mëdha, të mesme, të vogla dhe
ekzistenciale. Supermarketet dhe tregjet me shumicë janë si “puls“ i industrisë vendore
të ushqimit, si dhe i vizitave të bëra në disa nga këto. Duket që nuk ka një konkurrencë
të fortë mes prodhimeve vendore dhe të importuara nga vendet fqinje dhe ekziston frika
që prodhimet vendore po humbin nga konkurrenca. Për këtë ka disa arsye si:
disavantazhi i shpenzimeve, “prezantimi” i dobët, cilësia e dobët e prodhimeve vendore
dhe një monopol virtual ose teprica e prodhimeve të importuara në treg.
Sfida kryesore me të cilën Kosova ballafaqohet në zhvillimin e kanaleve përkatëse të
tregut/shpërndarjes është mungesa e mjeteve financiare. Duke parë zhvillimin e shpejtë
të supermarketeve në vend, prodhuesit në Kosovë duhet të përgatiten për një sistem të
ndryshëm të shitjes me pakicë, ku kujdes më të madh duhet kushtuar cilësisë dhe
përshtatshmërisë (përmbushjes së standardeve). Gjendja e fermerëve në BE dhe në
vendet që eksportojnë në BE tregon që sidomos fermerët e vegjël përfitojnë duke ju
bashkëngjitur kooperativave/grupeve tregtuese. Niveli i ulët i organizimit/integrimit
dhe mjedisi i papërshtatshëm për kontraktim janë edhe një sfidë për zhvillimin e këtij
sektori në Kosovë.
Njësitë përpunuese janë duke punuar me një pjesë të vogël të kapacitetit për shkak të
mungesës së lëndës së parë. Shpenzimet e përgjithshme mund të zvogëlohen nëse
njësitë do të punonin gjatë tërë vitit ose përmes rritjes së produktivitetit përmes
diversifikimit të produkteve. Problem paraqesin kushtet e dobëta sanitare, sidomos te
operacionet e vogla ekzistenciale që kontribuojnë në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit.
KONSTATIMET KRYESORE RRETH HORTIKULTURËS
Konstatimet më të rëndësishme janë:
•

Qasja e kufizuar në shitësit me shumicë dhe supermarketet, e shkaktuar nga sasitë e
vogla të furnizimit dhe periudha e kufizuar e korrjes;
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•

Kultivuesit kosovar ende nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë e cilësisë së
perimeve të freskëta për tregtim të suksesshëm, vëmendja është në anën e prodhimit.
Shumë më pak vëmendje paguhet për cilësinë e pemëve lidhur me uniformitetin e
madhësisë, formës, ngjyrës, fazës së pjekjes dhe afatit të qëndrueshmërisë;

•

Kontratat e furnizimit gjithmonë bazohen në marrëveshjet me gojë; kërkesat për
cilësi të veçantë mungojnë;

•

Planifikohen objekte vendore për ruajtje të cilat klasifikojnë, paketojnë dhe etiketojnë
(qendra grumbullimi);

•

Prodhimi në serra është në rritje.

ANALIZA SWOT PËR SEKTORIN E HORTIKULTURËS
Përparësitë
Prodhimi
Kushtet e përshtatshme
agro-klimatike për
prodhimin e kulturave
bujqësore,
ngritja e vetëdijesimit te
popullatës për konsumin
e prodhimeve vendore;
Kërkesa e madhe për
prodhim vendor dhe
kapacitet absorbues
(ende) i madh;
Fuqia e lirë punëtore e
mjaftueshme.

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Fragmentimi i tokës
bujqësore;
Ndërtimi i serave me
teknologji të ulët;
Kultivimi i varieteteve
tradicionale;
Mungesa e depove për
ruajtje te frutave;
Teknologji e vjetruar
Aftësitë e dobëta
menaxhuese të
fermerëve;
Organizimi jo i mirë i
tregut;
Arsimim, trajnim dhe
shërbime ekstensioni të
nivelit jo të kënaqshëm;
Marketingu;
Cilësia e prodhimeve;
Çmimet e shtrenjta të
agroinputeve.

Rritja e konsumit të
perimeve;
Prezantimi i varieteteve
të reja;
Zgjatja e stinës së
prodhimtarisë;
Kultivimi i varieteteve
industriale;
Prodhime të freskëta
dhe të cilësisë së mirë;
Mundësitë për
prodhimtari të
integruar dhe organike;
Lidhja e kontratave të
furnizimit me
kultivuesit për t’i
furnizuar vreshtat me
rrush sipas
standardeve të cilësisë
dhe sasisë së
specifikuar dhe
pagesave të
dakorduara sipas
cilësisë.

Konkurrenca jolojaleSubvencionimi i
eksportit te fruta
perimeve nga shtetet e
rajonit;
Kushtet e kreditimit te
pafavorshme;
Përdorimi i
pakontrolluar i
preparateve kimike dhe
plehrave artificiale.

Përpunimi

Ndërtimi i depove për
ruajtje
Zgjerimi i kapaciteteve
përpunuese.

Administrata, Qeverisja, RN
Politikat e favorshme

Përkrahja e zhvillimit
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Përparësitë
fiskale;
Politikat mbështetëse të
qeverisë për zhvillimin e
sektorit të hortikulturës;
Infrastruktura ligjore.

Dobësitë

Mundësitë
të sektorit të
hortikulturës nga KE
dhe projekte tjera;
Përkrahja e sektorit të
Hortikulturës nga
Qeveria.

Rreziqet

REKOMANDIMET
Sektori i pemëve
•

Ngritja e fidanishteve bashkëkohore
• Rritja e sipërfaqeve të mbjella me pemë (mollë) me strukturë varietore të
përmirësuar dhe në përputhje me kushtet agro-ekologjike të viseve te
ndryshme të vendit;
• Rritja e pemishteve komerciale dhe gjysmë-komerciale;
• Promovimi i prodhimeve te pemëve dhe perimeve dhe përmirësimi i tregtimit
me qëllim të rritjes së konsumimit të pemëve;
• Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm informativ të tregut;
• Ndërtimi i serrave të reja me teknologji të mesme dhe rritja e sipërfaqes për
kultivimin e pemëve të imëta veçanërisht dredhëzës në mjedise të mbrojtura;
• Rritja e rendimentit për njësi (futja e kultivarëve të rinj), sidomos përmes
përdorimit të potencialit biologjik të varieteteve;
• Furnizimi me inpute cilësore dhe teknologji të avancuar;
• Plotësimi i standardeve të marketingut dhe zbatimi i praktikave të mira
bujqësore.

Sektori i rrushit
•

Identifikimi dhe organizimi i kultivuesve të rrushit që furnizojnë veraritë, me qëllim
të trajnimit në teknologjitë për kultivimin e rrushit përfshirë zgjedhjen e varieteteve,
menaxhimin e vreshtave dhe teknikat e korrjes për të optimizuar cilësinë dhe
konsistencën e furnizimit;

•

Zhvillimi i aftësisë së verarive në menaxhimin e procesit të verërave, duke përdorur
teknikat më të fundit shkencore për të maksimizuar cilësinë dhe prezantuar
klasifikimin e verërave sipas varietetit dhe cilësisë së rrushit;

•

Teknikat e përmirësuara të tregtimit dhe shpërndarjes përfshirë zgjedhjen e markave
të prodhimit, etiketimit, paketimit, teknikave të promovimit, menaxhimit të kanalit
dhe strategjive të çmimeve, etj.

Sektori i perimeve
•

Përgatitja e inventarit të prodhimit, si informim për klientët potencial;
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•
•
•
•
•
•

Inicimi i grumbullimit dhe ofrimit të informatave për prodhimtarinë stinore të
bazuar në grup/fshat, si informata aktuale për tregjet;
Diskutimi mbi zhvillimin e kanalit të tregtimit, menaxhimin e tregut, sidomos për
tregun me shumicë të Prishtinës;
Informata mbi teknologjitë e ruajtjes për kulturat e ndryshme për të informuar
investitorët potencialë;
Përkrahja për shoqatën e tregtarëve dhe tregtarëve me shumicë lidhur me zhvillimin
e organizimit;
Përgatitja e studimeve të tregut mbi eksportet e BE-së dhe kërkesave të tregut;
Inkurajimi i fermerëve për tu përqendruar në zhvillimin organizativ, ndërtimin e
kapaciteteve, produktet dhe përmirësimin e cilësisë dhe të tregtimit.

1.3.4.4 ANALIZAT E SEKTORIT TË BLEGTORISË
Në përgjithësi, prodhimtaria blegtorale shihet si kurrizi i bujqësisë së Kosovës dhe si një
aktivitet me rëndësi të konsiderueshme shoqërore dhe ekonomike. Veç kësaj, sektori i
blegtorisë është sektori më kërkues lidhur me shpenzimet përmbushjes së standardeve
të reja higjienike, mjedisore, të mirëqenies së kafshëve dhe sigurisë së ushqimit.
Sipas të dhënave të MBPZHR-së, në Kosovë vlerësohet të jenë mbi 83.000 ferma që
mbarështojnë kafshë blegtorale, shumica e tyre janë të vogla, kryesisht ekzistenciale dhe
gjysmë ekzistenciale. Veçori tipike e fermës është niveli i lartë i fragmentimit të tokës.
Prodhimet blegtorale përbëjnë një burim kryesor ushqimi dhe një pjesë të madhe e
prodhimit ende përdoret në nivel ekzistencial. Fermat e vogla blegtorale kanë kushte të
dobëta higjienike dhe zoo-teknike. Fermat komerciale dhe disa nga fermat gjysmë
komerciale kanë kushte më të përparuara për mbarështim.
Sipas të dhënave të MBPZHR-së, pjesa më e madhe e sektorit të blegtorisë është
prodhimi i gjedheve (rreth 59%), pasuar nga sektori i ripërtypësve të vegjël (dele dhe
dhi) me 28%. Shpezëtaria dhe derrëria kanë pjesëmarrje më të vogël. Nënsektorët tjerë
blegtoral në Kosovë janë akuakualtura dhe bletaria.
Përgjithësisht vlerësohet se baza ushqyese është e pamjaftueshme dhe jocilësore, gjë që
është reflektuar në uljen e potencialit prodhues gjenetik dhe në të hyrat e fermerëve.
SEKTORI I QUMËSHTIT
Shumica e prodhuesve të qumështit janë ekonomi familjare (bujqësore) gjysmëekzistenciale. Tregu komercial (kryesisht qumështi i qumështit) karakterizohet me
ekzistencën e kanaleve të tregut joformal (shitjes së drejtpërdrejtë nga fermerët) dhe
formal (grumbullimi dhe shpërndarja nga qumështoret).
Për shkak të prodhimtarisë blegtorale dhe të qumështit, MBPZHR ka përzgjedhur
sektorin e qumështit si një prioritet politik.
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Qumështi i lopës
Në Kosovë vlerësohet të jenë 151,546 lopë qumështore ose 52% e fondit të gjedheve. Në
ekonomitë familjare, numri mesatar i lopëve qumështore është 1-5 krerë lopë që
përbëjnë shumicën e lopëve në prodhimtarinë e qumështit (76%), 24% përbëhet nga
fermat që kanë mbi 5 krerë lopë qumështore dhe vetëm 5.3% janë ferma me mbi 10 lopë.
Fermat me 5 dhe me mbi 5 krerë lopë qumështore janë furnizuesit kryesore të industrisë
së përpunimit me qumësht të freskët.
Tabela 1.2: Fermat e lopëve qumështore sipas madhësisë
Madhësia e fermës krerë

Mesatarja

Nr. i fermave

Nr. i krerëve

Hisja (%)

5 -10

7

3,896

27,272

92

11 – 20

18

277

4,986

6

21 – 50

33

62

2,046

1.5

50 <

50

3

151

0.5

4,238

36,501

100

Gjithsej
Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Prodhimi vendor i qumështit të lopës në Kosovë është 381.896 tonë/vit me prodhimtari
mesatare prej 2,520 litër qumësht/krerë/laktacion. Vlerësohet se pjesa më e madhe e
qumështit të prodhuar (49%) përdoret në fermë (apo ekonomi familjare), për konsum
dhe për të ushqyer viçat. Një pjesë që vlerësohet se përbënë 41%, shitet në tregjet e
gjelbra dhe vetëm 10% përpunohet (sipas vlerësimeve, në përgjithësi vetëm rreth 3,000
fermerë (rreth 3.6% të fermave qumështore) furnizojnë me qumësht qumështoret
komerciale). Konsumi për kokë banori është 170 litra ekuivalente qumështi. (Shih
tabelën në vijim)
Qumështi i deleve
Sipas të dhënave të MBPZHR-së numri i përgjithshëm i fermave me mbi 30 krerë është 1
081, nga të cilat më së shumti ka ferma me 50 deri 100 krerë (403), e pastaj fermat me 100
deri 200 krerë. (Shih tabelën në vijim)
Tabela 1.21 : Fermat e deleve sipas madhësisë
Madhësia e fermës - krerë

Mesatarja

Nr. i fermave

Nr. i krerëve

Hisja (%)

30 – 50

40

244

9,760

22.6

51 – 100

73

403

29,419

37.3

101 – 200

150

301

45,150

27.8

201 – 300

240

78

18,720

7.2
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301 – 500

340

55

18,700

5.1

Gjithsej

-

1,081

121,749

100

Burimi: Grumbullimi i të dhënave nga MBPZHR (komunat)

Sipas të dhënave të MBPZHR-së janë rreth 100,000 krerë dele në laktacion, ndërsa
prodhimtaria e qumështit në laktacion është mesatarisht 80 litra. Prodhimtaria vjetore e
qumështit të deles është 8.000 tonë. Qumështi i deles kryesisht përdoret për prodhimin e
djathit me origjinë gjeografike “Djathi i Sharrit” dhe prodhimin e kosit me yndyrë të
plotë, sipas artit tradicional dhe në kushte industriale. Këto prodhime kryesisht
plasohen në tregun vendor.
Qumështi i dhive
Kosova prodhon rreth 3.900 tonë qumësht të dhisë dhe ka 14.600 krerë dhi në laktacion.
Ekzistojnë rreth 226 ferma të dhive me mbi 20 krerë, nga të cilat pjesa më e madhe janë
ferma me 20 – 50 krerë. Qumështi i dhisë kryesisht plasohet në treg si qumësht dietik
dhe relativisht pak përpunohet si djath.
Përpunimi i qumështit dhe tregtia
Fermat e mëdha dhe ekonomitë familjare, përmes qendrave për grumbullimin e
qumështit, furnizojnë me qumësht njërin nga 19 përpunuesit e licencuar të qumështit.
Në fermat e mëdha komerciale qumështi grumbullohet drejtpërdrejt nga përpunuesit e
qumështit, ndërsa fermerët e vegjël dhe ekonomitë familjare, përmes qendrave për
grumbullimin e qumështit. Cilësia dhe higjiena e qumështit të grumbulluar në
përgjithësi është e ulët. Përpunuesit janë të vetëdijshëm për këtë problem dhe po
mundohen të përmirësojnë cilësinë e qumështit të dorëzuar përmes pagesës së
qumështit për njësi, gjë që mundëson pagesën me çmime më të larta për qumësht
cilësor. Problemet shfaqen për shkak të dallimit të konsiderueshëm të prodhimit të
qumështit në ferma (prodhimtari e ulët në dimër dhe prodhimtari e lartë në verë).
Nga 19 përpunues qumështi, vetëm dy janë certifikuar me sistemin HACCP. Kapaciteti i
industrisë së përpunimit të qumështit është 353,500 l /ditë. Shkalla e shfrytëzimit të këtij
kapaciteti vlerësohet të jetë 20-30%.
Industria e përpunimit të qumështit aktualisht ka një asortiment të kufizuar të
prodhimeve. Prodhimet kryesore të qumështit të konsumuara në Kosovë janë qumështi,
prodhimet e fermentuara të qumështit (jogurti, kosi dhe ajrani), djathi i bardhë dhe
djathi i sharrit.
Konsumi i djathit përbëhet kryesisht nga djathi i bardhë shtëpiak dhe djathi i fortë si
kaçkavalli, gauda, etj. Megjithatë, shumica e këtij lloji të dytë të djathit importohet.
Kosova importon 26.100 tonë prodhime qumështi (kryesisht UHT dhe jogurt pemësh).
Eksporti i prodhimeve të qumështit është shumë i kufizuar dhe kryesisht bëhet në
Shqipëri.
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PRODHIMTARIA E MISHIT
Prodhimtaria e mishit aktualisht është në varshmëri nga sektori i qumështit. Vetëm disa
ferma merren me trashje intensive me numër relativisht të vogël të krerëve. Fermerët e
vegjël parapëlqejnë racën Simmental, pasi që kjo racë është prodhuese mesatare e
qumështit dhe prodhuese e mirë e mishit. Prodhuesit u shesin tregtarëve në tregjet e
bagëtive rurale që mbahen çdo javë (58.177 t) dhe një sasi e konsiderueshme importohet
(12.514 t. në vitin 2009). Sipas të dhënave të MBPZHR-së, në Kosovë janë të licencuar 30
përpunues të mishit dhe 37 thertore, si dhe shumë mishtore të vogla. Vetëm dy nga
thertoret kanë linja teknologjike për therjen e ripërtypësve të vegjël. Vetëm përpunuesit
e mëdhenj janë të regjistruar, pjesa e mbetur e përpunuesve/shitoreve veprojnë të
paregjistruar.
Mishi i kuq, sidomos tuli është prodhim i kërkuar dhe ofron mundësi për zëvendësim
importi.
Tabela 1.22: Konsumi i mishit (2009)
Lloji i mishit
Prodhimi vendor:
- Mishi i gjedhit
- Mishi i ripërtypësve të vegjël
- Mishi i derrit
- Prodhimtaria e mishit të peshkut
- Prodhimtaria e mishit të pulës
Importi
- Mishi i gjedhit+kafshët e gjalla (karkas)
- Mishi i pulës
- Mishi i derrit
- Mish i deles
- Mish i peshkut
Gjithsej

Sasia (ton)
31,308
28,832.55
1,275.8
2,329.8
496
1,979
65,905
(12,514+ 16,881) = 29,395
35,792
655
57
6
97,213

(%)

32

68

100

Burimi: MBZHR, Doganat e Kosovës

Gjedhet
Në Kosovë, në vit theren 127,449 krerë gjedhi prej të cilëve 112,294 ose 88% janë viça dhe
15,155 ose 12% janë lopë të shkarkuara nga prodhimtaria e qumështit. Sipas këtyre të
dhënave dhe të dhënave për strukturën racore të krerëve për therje dhe rrezes së mishit
në vit prodhohen 28,832.55 tonë mish gjedhi, prej të cilit 25,907.64 tonë/vit ose 89.85%
janë mish viçi.
Një sasi mjaft e madhe mishit të gjedhit sigurohet nga kafshët e importuara për therje.
Sipas të dhënave nga AUK-u, gjatë vitin 2009 janë importuar 6,321 krerë gjedhë për
therje.

45

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

Prodhimtaria e mishit, duke qenë veprimtari dytësore e prodhimtarisë së qumështit,
karakterizohet edhe me një element specifik që ka të bëjë me therje shumë të hershme të
krerëve dhe vlerësohet se shumica e krerëve theren në moshë 8–12 muajsh. Therja në
këtë moshë është jo ekonomike.
Delet dhe dhitë
Prodhimtaria e mishit në dhenari kryesisht i referohet prodhimit të mishit të qengjit,
ndërsa prodhimtaria e mishit të kategorive tjera është relativisht e vogël. Qengjat theren
në moshën 5–6 muajsh kur arrijnë peshë 22-25 kg. Në vit vlerësohet se theren rreth
100,000 krerë qengja, ndërsa prodhimi vjetor i mishit të qengjit vlerësohet të jetë 1,200
tonë.
Prodhimtaria e mishit të qengjit ka mjaft probleme, e cila reflektohet në afarizmin e
përgjithshëm të fermerëve dhenarë dhe atë si rezultat i plasmanit të pasigurt të mishit të
qengjit veçanërisht eksportit të tij. Në stinën e plasmanit të mishit të qengjit, në
periudhën maj-qershor, në pamundësi për lidhje të marrëveshjeve ndërshtetërore, etj;
plasmani i mishit të qengjit ende mbetet në suaza të konsumit vendor dhe eksportit në
sasi simbolike.
Mishi i kecit përbënë pjesën në të madhe të mishit të dhisë. Konsumohet kryesisht si
mish i freskët. Në vit theren rreth 10.000 keca kryesisht në moshë 5-6 muajshe me peshë
mesatare 20 kg. Vlerësohet se prodhimtaria vjetore e mishit të kecit është 130 tonë.
Mishi i qengjit dhe kecit është mjaft i kërkuar në gastronomi, megjithatë, vlerësohet se
rreth 50-60% e sasisë së gjithëmbarshme e qengjave mund të eksportohet.
Prodhimtaria e mishit të derrave
Mishi i derrit konsumohet nga komuniteti i krishterë, që vlerësohet se përbënë rreth
10%. Në vitin 2003, Kosova kishte një fond të derrave prej 53,000 krerë kryesisht në
ekonomi familjare. Prodhimi i mishit të derrit është gjithashtu modest 2,329.8 tonë.
Prodhimtaria e mishit të shpezëve
Prodhimtaria e mishit të pulës aktualisht bazohet në mishin e pulave të liruara nga
prodhimtaria e vezëve dhe pulave nga ekonomitë familjare. Vetëm një prodhues vendor
prodhon mish zogëzash (brojlerësh). Në vit prodhohen 1,979 tonë mish të pulës, prej të
cilit mish zogëzash (brojlerësh) janë 10 tonë.
Prodhimi i mishit të zogëzave (brojlerit), sipas të dhënave, ka potencial prodhues dhe
traditë, faktorë këta të cilët duhet marrë parasysh. Kërkesa aktuale për mish shpezësh
vlerësohet në 30.000 tonë/vit ose 18.000.000 zogj brojlerë.
Përpunimi i mishit dhe tregtia
Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për therjen e kafshëve, por vetëm një numër i
vogël i krerëve theren në thertore. Pjesa më e madhe e krerëve theren në ekonomi
familjare dhe në vende publike duke mos përfillur kërkesat e sigurisë së ushqimit.
46

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të thertoreve është shumë e ulët. Gjatë vitit 2009,
në kushte industriale (në thertore të licencuara) janë therë 35.000 krerë gjedhe, duke
përfshirë 6.321 krerë nga importi. Therja e kafshëve sipas legjislacionit dhe praktikave të
mira higjienike janë faktorë i rëndësishëm në zinxhirin e sigurisë ushqimore.
Kapacitetet e thertoreve për therjen e ripërtypësve të imët janë të pamjaftueshme dhe
pjesërisht funksionale.
Aktualisht industria e mishit prodhon produkte nga mishi i importuar vetëm disa nga
përpunuesit e vegjël, kryesisht prodhues të sallamit tradicional shfrytëzojnë mishin e
freskët prodhim vendor. Ekzistojnë 30 përpunues të mishit industrial që merren me
prodhimin e produkteve të mishit. Prodhimet e mishit që prodhohen janë kryesisht lloje
të sallameve, duke përfshirë sallame tradicionale dhe proshutën. Vetëm në njërën nga
fabrikat prodhohet rriskë gjedhi dhe pashtetën e paketuar në ambalazh metalik, që
kategorizohet si gjellë mishi e konservuar.
Kapacitetet e industrisë së mishit janë të mjaftueshme për përpunimin e rreth 300 tonë
mish/ditë, ndërsa shkalla e shfrytëzimit të tyre është rreth 20% e kapacitetit. Përpos
përpunimit të mishit në kushte industriale, disa nga produktet e mishit tradicional
prodhohen edhe nga përpunues të vegjël të nivelit të shitoreve të specializuara për
prodhimet e mishit.
Përgjithësisht, industria e mishit ka teknologjinë e nevojshme kryesisht për prodhimin e
sallameve dhe proshutës. Gjendja e teknologjive është shumë e mirë, megjithatë deri më
tani vetëm një fabrikë e përpunimit të mishit ka të zbatuar sistemin e sigurisë së
ushqimit.
BAGËTI TJERA
Prodhimtaria e mishit të peshkut
Prodhimtaria e peshkut për qëllime ekonomike është e përqendruar vetëm në
akuakulturë. Akuakultura aktualisht është prodhimtari e orientuar për nevoja të
hotelerisë. Në vend prodhohen vetëm trofta dhe krapi, nga 26 hurdha të peshkut, 23
prodhojnë troftë, ndërsa 3 prodhojnë krapi. Vlerësohet se në vend akuakultura prodhon
rreth 496 tonë mish të freskët.
Sektori i vezëve
Prodhimtaria e vezëve në vend është mbi 300,000,000 vezë, ndërsa fondi i pulave vojse
në fermat komerciale është rreth 900,000 pula vojse/vit. Gjithashtu ka kapacitete për
çelje zogjsh me prodhim vjetor prej 70,000 zogj për nevoja të industrisë së prodhimit të
vezëve dhe mishit.
Duke marrë parasysh zhvillimet e përgjithshme të prodhimtarisë së vezëve, mund të
konstatohet se është një sektorë mirë i konsoliduar me tendencë rritje. Fermat me nën
10.000 njësi janë bazë e mirë për zhvillimin e shpejtë të prodhimtarisë. Vlerësuar
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përgjithësisht teknologjitë në prodhimtarinë e vezëve janë teknologji të vjetra kryesisht
të trashëguara.
Mjalti
Aktualisht Kosova ka 6,453 bletarë me 70,664 shoqëri bletësh. (Të dhëna nga MBPZHR,
2010). Nga numri i gjithëmbarshëm i hojeve të bletëve vetëm 15 nga to kanë nga mbi 300
familje bletësh.
Prodhimi i bletarisë i shton vlerën viseve rurale dhe kontribuon në të ardhurat e
popullsisë rurale. Mjalti është shumë cilësor dhe kryesisht shitet si prodhim natyral.
Bletaria si veprimtari ekonomike, kryesisht është e zhvilluar në viset rurale të cilat me
florën mjaltë dhënëse shumë të pasur.
Mjalti dhe prodhimet e mjaltit janë prodhim me potencial eksportues që do të mund të
ishte një mundësi e madhe për sektorin e bletarisë në Kosovë.
KONSTATIMET KRYESORE
Investimet nevojiten për të realizuar një zgjerim të sektorëve të mishit dhe qumështit, që
kanë potencial të mirë për zëvendësim të importit. Nevojiten investime në ferma të
qumështit. Mishi i qengjave dhe dhive dhe qumështi i tyre dhe prodhimet e qumështit
mund të luajnë rol të rëndësishëm në të ardhmen për jetesën rurale, sidomos në
bujqësinë organike. Të ushqyerit e deleve dhe dhive bazohet në kullosa, që nënkupton
shpenzime më të ulëta të të ushqyerit. Këto kullosa kryesisht gjenden në viset malore.
Aktualisht, eksporti i gjithëmbarshëm është i kafshëve të gjalla. Për të eksploatuar
mundësitë e eksportit në vendet fqinje, prioritet ka themelimi i thertoreve që
përmbushin standardet e sigurisë dhe cilësisë së BE-së.
ANALIZA SWOT PËR SEKTORIN E QUMËSHTIT
Përparësitë
Prodhimi

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Traditë e gjatë e prodhimit
blegtoral në përgjithësi;
Pjesë e madhe e rinisë ende
jeton në vise rurale;
Përmirësimi i aftësive
teknike dhe menaxhuese të
fermerëve;
Fuqia e lirë punëtore;
Shfaqja e sektorit dinamik
të fermerëve komercial.

Struktura e fermave të vogla ku
dominon bujqësia ekzistenciale;
Produktiviteti i vogël i qumështit
te lopët / delet dhe dhitë;
Efikasiteti i ulët i prodhimit në
përgjithësi;
Cilësia e dobët e qumështit të
freskët;
Kapaciteti i ulët i prodhimit të
racave vendore dhe problemet
me kontrollin e shëndetit të
kafshëve;
Sistemi i prodhimit me fuqi

Qasje më e mirë në
tregun e brendshëm të
BE-së;
Parapëlqimet e
konsumatorëve për
prodhimet vendore.

Shkalla e lartë e
importit;
Migrimi i fuqisë
punëtore bujqësore;
Politika restriktive
fiskale;
Ndryshimi i klimës.
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Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Mungesa e besimit të ndërsjellë
dhe bashkëpunimi midis
prodhuesve, mes prodhuesve
dhe përpunuesve/tregtarëve;
Lidhje të dobëta mes akterëve në
zinxhirin e vlerave (sistemet e
mallrave), sidomos në mes
fermerëve dhe përpunuesve
(sistemet e grumbullimit të
qumështit);
Niveli i ulët i mekanizmit në
fermë dhe aplikimi i kufizuar i
teknologjive bashkëkohore në
zinxhirin agri-ushqimor.

Kërkesë e lartë dhe në
rritje, brenda vendit,
për prodhime me vlerë
të lartë;
Tregu ndërkombëtar në
rritje për prodhime
organike;
Pikat e shitjes –
supermarketet –
kërkojnë prodhime të
certifikuara.

Konkurrenca e
shtuar nga
prodhimet e
jashtme.

Zbatimi i dobët i legjislacionit
për sigurinë e ushqimit dhe
mjedisit;

Skemat e Qeverisë /
BE-së për subvencione;
Politika qeveritare për
përmirësimin e
mbrojtjes së
konsumatorëve
(përkrahja për luftimin
e sëmundjeve
zoonotike);
Mundësitë për fitimin e
përvojës përmes
përkrahjes së
donatorëve të
ndryshme të dhe
kontakteve me

Kamatat e larta
mbesin pengesë për
investime.

intensive punëtore me pak
mekanizëm;
Mungesa kapaciteteve për
ruajtjen e plehut organik në
fermë;
Mungesa e interesimit dhe
motivimit të rinisë për ta parë
bujqësinë si profesion kryesor;
Pjesëmarrja e ulët e fuqisë
punëtore në nivel ferme me
arsimim të specializuar dhe
njohuri teknike;
Trajnimet për zanate dhe
shërbimet e specializuara
këshillimore, të kufizuara;
Qasja e vështirë në krediti /
kosto e lartë për kredi.
Përpunimi
Sektori i përpunimit
relativisht mirë i zhvilluar –
Investimet në rritje në
sektorët e përpunimit të
qumështit dhe mishit;
Përvoja në teknikat
bashkëkohore të prodhimit.

Administrata, Qeverisja
Korniza e re ligjore dhe
institucionale për sigurinë e
ushqimit;
Formulimi i përmirësuar i
politikave dhe brengat e
qeverisë për zhvillimin e
aftësive konkurruese të
sektorit (Strategjia për
zhvillimin e sektorit të
bujqësisë e përgatitur nga
MBPZHR);
Përkrahja financiare
qeveritare për sektorin e
qumështit të e zhvilluar për
vitin 2010.
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Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

partnerët nga BE.

SWOT ANALIZA PËR SEKTORIN E MISHIT
Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Traditë e gjatë e prodhimit
blegtoral në përgjithësi;
Pjesë e madhe e rinisë
ende jeton në vise rurale;
Përmirësimi i aftësive
teknike dhe menaxhuese të
fermerëve;
Fuqia e lirë punëtore;
Shfaqja e sektorit dinamik
të fermerëve komercial.

Struktura e fermave të vogla ku
dominon bujqësia ekzistenciale;
Kryesisht stalla primitive
(sidomos për ripërtypësit e
vegjël) ku nuk respektohen
standardet e mirëqenies së
kafshëve;
Racat më të përshtatshme për
qumësht sesa për mish;
Efikasiteti i ulët i prodhimit në
përgjithësi;
Nuk ka specializim të qartë
midis prodhimtarisë së
qumështit dhe mishit në fermë;
Kapacitet i ulët prodhimi i racave
vendore (për gjedhe, dele dhe
dhi dhe raca të kombinuara më
pak fitimprurëse dhe racat tjera
në sektorin e derrërisë) dhe
problemet me kontrollin e
shëndetit të kafshëve;
Shpenzime të mëdha për ushqim;
Pjesëmarrja e ulët e fuqisë
punëtore në nivel ferme me
arsimim të specializuar dhe
njohuri teknike;
Trajnimet për zanate dhe
shërbimet e specializuara
këshillimore, të kufizuara;
Mungesa e njohurive dhe
aftësive rreth standardeve të BEsë dhe praktikave bashkëkohore
bujqësore;
Qasja e vështirë në krediti /
kosto e lartë për kredi.

Qasje më e mirë në
tregun e brendshëm të
BE-së;
Parapëlqimet e
konsumatorëve për
prodhimet vendore.

Shkalla e lartë e
importit;

Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Rreziqet

Zbatimi i kufizuar i inspektimeve
financiare dhe procedurave
ndëshkimore;
Kushtet e dobëta në përgjithësi të
therjes edhe me standarde

Kërkesë e lartë dhe në
rritje, brenda vendit,
për prodhime me vlerë
të lartë;
Tregu ndërkombëtar në

Konkurrenca e
shtuar nga
prodhimet e
jashtme.

Prodhimi

Migrimi i fuqisë
punëtore
bujqësore;
Politika restriktive
fiskale;
Ndryshimi i
klimës.

Prodhimi
Sektori i përpunimit
relativisht mirë i zhvilluar
– Investimet në rritje në
sektorët e përpunimit të
qumështit dhe mishit;

50

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010
Përparësitë

Dobësitë

Mundësitë

Përvoja në teknikat
bashkëkohore të prodhimit;
Konsum në rritje i mishit të
pulave të vezëve.

shtetërore;
Therjet e paregjistruara;
Mungesa e besimit të ndërsjellë
dhe bashkëpunimi midis
prodhuesve, mes prodhuesve
dhe përpunuesve/tregtarëve.

rritje për prodhime
organike;
Pikat e shitjes –
supermarketet –
kërkojnë prodhime të
certifikuara.

Zbatimi i dobët i legjislacionit
për sigurinë e ushqimit dhe
mjedisit.

Skemat e Qeverisë/BEsë për skema
subvencionesh të
drejtpërdrejta dhe
investuese;
Politika qeveritare për
përmirësimin e
mbrojtjes së
konsumatorëve
(përkrahja për luftimin
e sëmundjeve
zoonotike);
Mundësitë për fitimin e
përvojës përmes
përkrahjes së
donatorëve të
ndryshme të dhe
kontakteve me
partnerët nga BE.

Rreziqet

Administrata, Qeverisja
Korniza e re ligjore dhe
institucionale për sigurinë e
ushqimit;
Formulimi i përmirësuar i
politikave dhe brengat e
qeverisë për zhvillimin e
aftësive konkurruese të
sektorit;
Përkrahja financiare
qeveritare për premitë e
therjes për sektorin e mishit
e propozuar për 2011;
Skema përkrahëse e BE-së
në 2010 për investim në
ndërmarrjet përpunuese të
qumështit/mishit.

Kamatat e larta
mbesin pengesë për
investime.

REKOMANDIMET
Qumështi
•

Zbatimi i legjislacionit të sigurisë së ushqimit;

•

Integrimi-bashkëpunimi më i mirë mes fermerëve dhe përpunuesve (teknologji,
njohuri, grumbullim, kontraktim të qumështit, etj);

•

Përkrahja investuese për realizimin e zgjerimit të sektorit të qumështit, i cili ka
potencial të mirë për zëvendësim të importit;

•

Investimet në pajisje dhe përmirësim të menaxhimit të kopeve dhe aftësive për
mbarështim për t’u nivelizuar me potencial më të lartë gjenetik, si dhe investimet
në përmirësimin e racës (mbarështimi i kafshëve me potencial të madh gjenetik),
përmes programeve të mbarështimit;

•

Investimet për përmirësimin e kushteve higjienike dhe zooteknike, përmes
përkrahjes financiare, në modernizimin e stallave ekzistuese dhe ndërtimin e të
rejave, për të përmbushur nevojat e fermës;

•

Përmirësimi i tregtimit të prodhimeve të qumështit;

•

Përmirësimi i bazës së ushqimit dhe shfrytëzimit racional të kullosave;
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Zbatimi i lehtësimeve për qumësht (ulja e TVSH-së, subvencionet për prodhuesit
e qumështit, subvencionet e kredive për blegtorët).

•

Mishi
•

Përmirësimi i racor, përmirësimi i bazës ushqyese dhe kushteve të mbarështimit.

•

Mbështetja në krijimin e fermave të specializuara për trashje dhe diferencimin e
prodhimtarisë;

•

Intensifikimi i kontrollit të kafshëve për therje dhe therjes së kafshëve;

•

Përmirësimi i sigurisë dhe cilësisë prodhimeve duke përfshirë edhe rrjetin
furnizues;

•

Krijimi i infrastrukturës se nevojshme për eksportim te mishit të qengjit
(modernizimi i thertoreve, akreditimi);

•

Shtimi i kontrollit të mishit të importuar, duke zbatuar me përpikëri Ligjin e
Ushqimit dhe Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit;

•

Promovimi i mishit të brojlerëve përmes përkrahjes së investimit;

1.3.5 PYLLTARIA
Pylltaria është sektor i rëndësishëm në Kosovë për arsye ekonomike, mjedisore dhe
sociale. Rreth 41 % e sipërfaqes së përgjithshme të tokës në Kosovë janë pyje dhe tokë
pyjore. Gjatë anketës nga familjet janë grumbulluar informata rreth pyjeve, shfrytëzimit
të drunjte dhe llojeve të drunjte të përdorur.
Tabela 1.23: Shfrytëzimi i pyjeve për rajon në metra kub në vitin 2008
Rajoni
Dru për ngrohje m3
Teknik, Industrial m3

Gjithsej

Kosovë
Prishtinë
Mitrovicë
Pejë
Gjakovë
Prizren
Ferizaj
Gjilan

457 983
86 618
120 553
44 589
35 694
54 970
54 097
61 462

451 735
86 618
120 323
42 797
34 428
54 762
51 394
61 413

6 248
230
1 792
1 266
208
2 703
49

(Burimi: anketa e ekonomive familjare bujqësore 2008)

Tabela 1.23 tregon shfrytëzimin e raportuar të drunjve sipas rajoneve. Më së shumti dru
për ngrohje janë përdorur në rajonin e Mitrovicës. Shfrytëzimi i drunjve përfshin dy
kategori, dru për ngrohje dhe drunj teknik/industrial. Rreth 98,6 % e drunjve përdoren
për ngrohje.
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1.3.6

INPUTET BUJQËSORE

Makineria dhe pajisjet bujqësore
Gjatë anketës janë grumbulluar të dhëna rreth inputeve bujqësore, d.m.th. makinerisë dhe
pajisjeve, plehrave artificiale dhe organike. Rreth 40% e shtëpive posedojnë traktorë të
ndryshëm dhe makina e pajisje bashkëngjitëse. Shifrat e vlerës (vlerat e njësisë) i
referohen vlerësimit të pronarit për atë se për çfarë çmimi do të mund ta shitnin makinën.
Supozohet që për arsye të ndryshme vlerësimi i pronarëve duket të nënvlerësojë vlerën e
tregut. Megjithatë, të dhënat në Tabelën 1.24 pa dyshim arsyetojnë nevojën për hartimin e
një programi të zhvillimit bujqësor në Kosovë.
Tabela 1.24 Makineria dhe pajisjet në ekonomitë familjare bujqësoren vitin 2007
Fermat e vogla
Pajisja
Traktorë dhe makina bashkëngjitëse
Traktor i madh (mbi 40 HP)
Traktor të vegjël
Plug
Pjatore disku (Disk harrow)
Pjatore dhëmbëzore (Tooth harrow)
Rimorkio
Makinë mbjellëse
Makinë bluarëse
Shpërndarës i plehut artificial
Shpërndarës i plehut organik
Spërkatës
Makinë kositëse
Grazhd sane
Makinë silazhi
Nxjerrës patatesh (me pajisje për
pastrim)
Makinë lidhëse për sanë
Pajisje për lërim (Intertillage)
Motokultivator dhe makina
bashkëngjitëse
Motokultivator
Plug
Rimorkio
Makinë mbjellëse
Makinë kositëse
Pajisje për lërim (Intertillage)
Makineri dhe pajisje tjera
Kombajnë korrëse
Mulli (i madh për fermë)

Fermat e mëdha dhe të
specializuara

Nr. në
pronësi

Vlera e njësisë
(në €)

Nr. në pronësi

Vlera e njësisë
(në €)

...
26 847
50 768
64 579
17 209
32 116
54 580
4 905
4 094
3 373
482
2 177
9 474
5 554
513
697
1 639
175
...
13 454
4 802
7 988
8 314
2 745
954
...
837
4 388
2 120
879

...
3.706
3 004
253
328
265
831
707
635
308
726
455
661
429
946
1 136
2 682
1 028
...
1 210
168
362
235
281
148
...
7 169
292
500
391

...
88
67
127
43
54
99
52
38
43
12
45
53
39
16
14
24
6
...
18
5
8
11
5
1
...
26
33
24
29

...
14 321
4.476
1 727
1 143
530
1 532
3 848
1 421
901
1 567
983
1 139
649
2 533
4 421
3 400
1 043
...
1 306
120
463
245
160
2 200
...
13 929
1 599
1 677
4 180
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Pompë uji (kapacitet i madh)
Makinë mjelëse
Tjetër

945

1 035

11

5 864

(Burimi: anketa e ekonomive familjare bujqësore 2008)

Shfrytëzimi i plehrave artificiale dhe plehrave organike
Anketa tregon që NPK shfrytëzohet 60,6 % nga fermerët e vegjël dhe 74,1% nga fermat e
mëdha. Tabela 1.25 tregon përdorimin e plehrave artificiale minerale te kulturat
bujqësore. Shuma dhe shfrytëzimi mesatar janë paraqitur në vlerën bruto. Shfrytëzimi
neto i substancës aktive nuk është aveable. Shuma mesatare e plehrave të përdorur të
fermat e vogla është 260 kg/ha, ndërsa te fermat e mëdha është 324 kg/ha në vitin 2007.
Mesatarja e plehut organik të përdorur është 1553 kg/ha.
Tabela 1.25: Shfrytëzimi i plehrave artificiale sipas grupeve në vitin 2008
Plehu artificial
Grupet e
kulturave

Drithëra

Sipërfaqja
(ha)
98543

NPK

NPK

NAG

NAG

URE

URE

Tjetër

Tjetër

ton
27883

kg/ha
283

ton
12803

kg/ha
130

ton
12319

kg/ha
125

ton
3297

kg/ha
3
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Gjithsej
(NPK,
NAG,
URE,
tjetër)
kg/ha
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Perime
Pemë
Bimë
foragjere
Tjera
Gjithsej

11613
5096

4180
1274

360
250

2480
268

214
53

991
188

85
37

96
35

8
7

667
347

104763

6354

61

2842

27

3934

38

130

1

127

319
220334

50
39741

157
180

28
18442

89
84

4
17437

14
79

2
594

5
3

265
346

(Burimi: anketa e ekonomive familjare bujqësore 2008)

Tabela 1.26: Shfrytëzimi i plehrave organike sipas grupeve të bimëve në vitin 2008
Grupi i bimëve
Drithëra
Perime
Pemë
Bimë foragjere
Tjera
Gjithsej

Sipërfaqja (ha)
98543
11613
5096
104763
319
220334

Pleh organik
Ton
284281
98686
21367
221203
1346
626883

(Burimi: anketa e ekonomive familjare bujqësore 2008)

1.3.6

kg/ha
2885
8498
4193
2111
4212
2845

SHPENZIMET E FERMËS

Tabela 1.27 përfaqëson kategoritë kryesore të shpenzimeve të fermës. Plehrat artificiale,
shërbimet e kontraktuara, qiraja e paguar për makinat, lëndët djegë, ushqimi i kafshëve,
blerja e bagëtive dhe farërat përbëjnë rreth 80 % të shpenzimeve të përgjithshme të
sektorit. Pjesa shumë e ulët e kamatës së paguar për kredi te shpenzimet tregon nevojën
për zhvillimin e financimit në bujqësi.

Tabela 1.27: Struktura e shpenzimeve në fermë në vitin 2008
Lloji i shpenzimeve

Fermat e vogla
Euro
(000)

%
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Fermat e mëdha dhe
të specializuara
Euro
%
(000)

Gjithsej
Euro
(000)

%
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Plehrat artificiale
Plehu organik
Kemikaliet
Farërat
Ushqimi i kafshëve
Blerja e bagëtive
Shërbimet veterinare
Pagat dhe mëditjet
Lëndë djegëse
Riparimi dhe mirëmbajtja e
makinerisë
Shërbimet e kontraktuara dhe qiraja
për angazhim të makinerisë
Mirëmbajtja dhe riparimi i obj. në
fermë
Qiraja e tokës dhe objekteve
Rryma, telefoni, etj.
Kamata kreditore
Shpenzimet tjera operative
Gjithsej

31752
1046
3246
10429
12891
11420
3782
3390
14178
3407

27,2
0,9
2,8
8,9
11,0
9,9
3,2
2,9
12,1
2,9

856
18
132
407
1064
334
67
630
495
93

17,8
0,4
2,7
8,5
22,1
6,9
1,4
13,1
10,3
1,9

32608
1064
3378
10836
13955
11754
3849
4020
14673
3500

26,8
0,9
2,8
8,9
11,5
9,7
3,2
3,3
12,1
2,9

14780
933
1945
676
784
2039
116698

12,7
0,8
1,7
0,6
0,7
1,7
100,0

103
85
267
66
67
125
4809

2,1
1,8
5,6
1,4
1,4
2,6
100,0

14883
1018
2212
742
851
2164
121507

12,2
0,8
1,8
0,6
0,7
1,8
100,0

(Burimi: anketa e ekonomive familjare bujqësore 2008)

1.4

Analizimi i Dallimeve me Bashkimin Evropian

Është bërë përpjekje për të krahasuar gjendjen e tanishme në Kosovë me atë në BE. Të
dhënat që japin krahasimin e Kosovës me 15 e BE-së dhe 25 e BE-së, përfshirë edhe
Bullgarinë dhe Rumaninë janë dhënë më poshtë 11. Analizimi i kontrasteve na sugjeron
që do të kalohet kohë e konsiderueshme derisa të mbyllet zbrazëtira në mes të kushteve
të jetesës në Kosovë dhe pjesën tjetër të Evropës.

11
Këto do të azhurnohen çdo vit nga Departamenti i Politikave Zhvillimore në MBPZHR, përfshirë gjendjen në vendet e Ballkanit
Perëndimor.

56

 Plani i Zhvillimit Rural dhe Bujqësor 2009-13

Tabela 1.1: Krahasimi i të dhënave të Kosovës me të dhënat e BE-së

25
26
27

Treguesit, 2006
Të dhënat bazë (DRAFT)
Sipërfaqja
Popullata
Llogaritë kombëtare
Bruto Produkti Vendor
Bruto Produkti Vendor për kokë PPP
Shkalla e rritjes së BPV në çmime konstante
Rritja e punësimit (2006)
Rritja e produktivitetit të punësimit
Rritja e kostos për njësi të punës (2006)
Produktiviteti për PPP
Bujqësia (pjesa e GVA total)
Industri (pjesa e GVA total)
Ndërtimi (pjesa e GVA total)
Shërbimet (pjesa e GVA total)
Shpenzimet përfundimtare të konsumit
Shpenzimet përfundimtare të konsumit shtëpiak dhe NPISH
Shpenzimet përfundimtare të konsumit, Gg
Shkalla e inflacionit
Rritja e CPI
FDI
Financat publike
Deficiti/teprica e përgjithshme e Qeverisë
Treguesit financiar
Furnizimi me para M1
Furnizimi me para M2
Kredit e përgjithshme nga IMF për gjithë banorët
Interesi vjetor i kredive
Interesi i depozitave
Tregtia e jashtme
Bilanci tregtar
Vlera e eksporteve
Vlera e importeve

28

Eksportet në 25 e BE-së

29

Importet nga 25 e BE-së

30
31

Eksporti i ushqimeve, pijeve dhe duhanit
Eksporti i ushqimeve, pijeve dhe duhanit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Njësi

15 e BE
3,234
389.5

Një mijë metra katrorë
Milion
EUR 1000 Milion
EU 27 = 100
(NjësiX1)
(% gjatë vitit të kaluar)
(NjësiX1)
(NjësiX1)
BPV PPE: EU27 = 100
(NjësiX1)
(NjësiX1)
(NjësiX1)
(NjësiX1)
Pjesëmarrja e BPV
Pjesëmarrja e BPV
Pjesëmarrja e BPV

112.1
2.9
1.6
- 0.7
110.4
1.8
20.3
6.4
71.5

Relative me vitet e kaluara
1000 milion euro

2.2

% e BPV

- 1.3

25 e BE
3,976
463.6

Bullgaria
111.0
7.719

Rumania
238.4
21.7

Kosova
10.9
2.1

11.622.716
103.9
3.1
1.6
1.44
- 0.9
103.8
1.8
20.2
6.2
71.8
78.6
57.8
20.8

25.238
36.7
6.3
3.3
2.88
- 3.8
34.8
8.5
24.1
6.8
60.6
87
70.4
16.6

97.718
38.8
7.9
2.8
4.93
1.8
39.1
8.8
27.5
8.4
55.2
85.5
68.9
16.6

3.093
1.521
3.0
19
10
65
147
93.5
47.2

2.2

7.4

6.6

0.7
340

3.0

- 2.2

Milion euro
Milion euro
Milion euro

Milion euro
Milion euro (1000)
Milion euro
Pjesëmarrja
e
eksporteve
përgjithshme
Pjesëmarrja
e
importeve
përgjithshme
Bilion euro
% e eksportit të përgjithshëm

1270.7
13.37
2.97
- 69.2
1,173.0

- 105.8
1,070.8

të

-3,677
11,748
15,425

-14,896
25,850
40,746

-1259
249
1508
28.4

të

34.7
59,018
2.3

1,178
1.5

0.05
9
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Treguesit, 2006
Të dhënat bazë (DRAFT)
Importi i ushqimeve, pijeve dhe duhanit
Importi i ushqimeve, pijeve dhe duhanit
Demografia
Shkalla e rritjes natyrore
Vdekshmëria e foshnjave
Jetëgjatësia e meshkujve të lindur
Jetëgjatësia e femrave të lindura
Dendësia e popullatës
Popullata sipas klasës së moshës
Popullata sipas klasës së moshës
Popullata sipas klasës së moshës
Popullata sipas klasës së moshës
Popullata sipas klasës së moshës
Popullata e më e re se 15 vite
Popullata e moshës 65 e më të moshuar
Shkalla e përgjithshme e plleshmërisë
Tregu i punës
Shkalla e aktivitetit ekonomik (15-64)
Shkalla e punësimit (15-64)
Shkalla e papunësisë
Bujqësi, pylltari dhe peshkatari
Industri
Ndërtimtari
Shërbime
Kohezioni social
Pabarazia e shpërndarjes së të ardhurave
Standardi i jetesës
Numri i makinave të udhëtarëve / popullata
Numri i linjave telefonike kryesore (fikse) / popullata
Numri i abonimit të shërbimeve të telefonisë celulare qelizore /
popullata
Infrastruktura
Dendësia e rrjetit hekurudhor (rreshta në veprim), Kosovë-km
gjatësi
Gjatësia e autostradave, të Kosovës, rrugët e asfaltuara-km
Industria dhe bujqësia
Industria dhe bujqësia
Indeksi i vëllimit të prodhimit industrial (2000 = 100)

Njësi

15 e BE

25 e BE
67,404
4.6

Bullgaria

Rumania
380
3.2

Për 1000 lindje të gjalla
Vite
Vite
për m2. Km
% e gjithë popullatës 0-14
% e gjithë popullatës 15-24
% e gjithë popullatës 25-49
% e gjithë popullatës 50-64
% e gjithë popullatës 65-79
Mijë
Mijë
Numri i fëmijëve

4.3
76.6
82.2

4.6
75.6
81.7

11.6
68.9
76.0

16.8
67.7
75.1

16.3
12.2
36.6
17.9
12.8

16.4
12.7
36.6
17.9
12.5

13.8
13.7
35.4
19.9
14.0

15.9
15.5
36.9
17.0
12.3

18.2

17.6

17.8

14.8

(%) 2005
(%) 2005
Pjesëmarrja e gjithë punësimit
Pjesëmarrja e gjithë punësimit
Pjesëmarrja e gjithë punësimit
Pjesëmarrja e gjithë punësimit

65.2
7.9
72.6
23.7
3.7

63.8
7.1
70.3
24.7
5.0

55.8
10.1
51.8
27.6
20.6

57.6
7.7

495

463

314

149

Bilion euro
% e importit të përgjithshëm

Kosova
0.2
29
12.7
12
67
71
195
33
19
36
6
6

26.5
41.4
15
10.4
9.5
16.9

Përpjesëtimi nga 1/5 më e lartë në 1/5
më të ulët
Për 1000 (2004)
Për 1000
Për 1000
Për 100 km2
Km

300
4.6

5.0

3.9

4.8

430
1666
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Treguesit, 2006
Të dhënat bazë (DRAFT)
Vëllimit të Bujqësisë treguesit e prodhimit të mallrave dhe
shërbimeve me çmime të prodhues (vitin e kaluar 100
Inovacioni dhe hulumtime
Shpenzimeve të burimeve njerëzore (shpenzimet publike në
arsim)
Shpenzimet e brendshme bruto për hulumtim dhe zhvillim
Përqindja e familjeve që kanë qasje në internet në shtëpi (16-74)
Mjedisi
Totali i emision gazeve serë, ekuivalent CO 1990-100
Pjesa e energjisë ripërtërishme në konsumin e energjisë
elektrike
Transporti rrugor i mallrave si një pjesë e transportit të
mallrave gjithsej në brendësi të tokës (ndarë modale të
transportit të mallrave)
Treguesit rural
Zonat rurale
Popullata në zonat rurale
Dendësia e popullsisë në të gjitha fushat
Bruto vlera e shtuar e bujqësisë

Njësi

Bruto vlera e shtuar në bujqësi
Subvencionet mbi produktet
Punësimi në bujqësi
Forcën e punës në bujqësi
Të dhënat mbi strukturat bujqësore
Zona përdorur për bujqësi
Tokë pyjore
Zona përdorur për bujqësi
Toka bujqësore
Kullosë e përhershme
Kulturat e përhershme
Drithërat bujqësore
Gruri
Elbi
Patatet
Kokërr misri
Pemishtet, sipërfaqja e vjelë
Pemët, sipërfaqja e të vjelave
Therja e gjedhëve

% e gjithë ekonomisë
Milion EUR
% e gjithë punësimit
1000AËU

15 e BE

25 e BE

Bullgaria

Rumania

Si pjesëmarrja e BPV

16.4

Relative me BPV
%

2.0

1.9

0.5

0.4

2003
Prodhimtaria e energjisë primare % e
totalit

98.3

92.0

50.0

53.9

% e totalit të ngarkesës së transportit
në vend në ton kilometër

Kosova

12.4
79.2

76.5

2
66.9

66.7

% e sipërfaqes së përgjithshme
% e gjithë popullatës
Persona për km2

90
60
195

Milion EUR

625

Mijëra hektarë
Mijëra hektarë
% e sipërfaqes së përgjithshme
% e sipërfaqes së përgjithshme
% e sipërfaqes së përgjithshme
% e sipërfaqes së përgjithshme
Milion ton
Milion ton
Milion ton
Milion ton
1000ha
1000ha
Milion ton

6290
130,547

5.9
9804

8.1
792

30.6
2700

14.6

164,051
177

10,863

22,998

47.8
28.5
17.3
1.7
5,532

62
39.1
20.4
1.8
15,759

386

4016

570
464
53
31
14
0.3
200
0.274
0.014
0.088
0.143
17.33
4.924
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Njësi

102
103
104
105

Treguesit, 2006
Të dhënat bazë (DRAFT)
Therja e derrave
Prodhimtaria e qumështit të lopës
Rendimentet bujqësore
Gruri
Elbi
Misri
Patatet
Rendimenti i qumështit
Struktura e sipërfaqes së shfrytëzuar bujqësore
Rezultati përfundimtar bujqësorë
Produktet e drithërave
Produktet e blegtorisë
Produktet e drithërave
Produktet e kafshëve
Madhësia mesatare e fermës
Financat publike
Shpenzimet në mbrojtjen sociale
Shpenzimet në mbrojtjen sociale
Shpenzimet e përgjithshme të konsumit në familje
Shpenzimet e përgjithshme në arsimim

106

Çmimi i rrymës

EUR /kwh

107
108

Shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit
Qasja ne internet për ekonomitë familjare

% e BPV
Përlind

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Milion ton
Milion ton
Ton për hektar (gruri i zakonshëm)
Ton për hektar
Ton për hektar
Ton për hektar
Kg për lopë

15 e BE

25 e BE

Bullgaria

Rumania

Kosova

119.8

142.02

1.29

4.97

0.96

6.57
4.53
8.61
35.1
6,661

5.76
4.14
7.86
26.9
6,359

3.14
2.94
4.53
15.8
3,710

2.75
2.33
3.62
14.4
3,036

3.9
2.5
3.9
23
1,800

Milion EUR
Milion EUR
Milion EUR
% e rendimentit bujqësor
% e rendimentit bujqësor
Hektarë
Për kokë PPS
% e BPV (2006)
% e BPV (2004)
% e BPV

20.27

2.2

28.3
56.8
4.9

28.0
56.9
4.9

3.9

66.9
3.4

122.6
19.3
16.4
0.063
0.086
0.1

–

Burimet: Shifrat kyçe në Evropë, 2006, EuroStata, Statistikat bujqësore të 25 së BE-së, 2004; Kosova në shifra, 2004, Riinvest, Zhvillimi rural i Kosovës, 2004, AHS 2005, Pasqyra e
shpenzimeve MEF 2006, SOK, CBAK 2006, IMF Raportet, Raportet për Njësitë Ekonomike UNMIK 2006.
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Tabela 1.2: Krahasimi i të dhënave të Kosovës me ato të BE-së – Treguesit e rijë

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Treguesit e ri, 2008

Njësitë

Të hyrat e përgjithshme të qeverisë
E gjithë qeveria
Shpenzimet e përgjithshme të qeverisë sipas funksioneve të
COFOG
Mbrojtja sociale
Arsimi
Shëndetësia
Mbrojtja e mjedisit
Rregulli publik dhe siguria
Shërbimet e përgjithshme publike
Të hyrat e përgjithshme të qeverisë
Komponentët kryesor të të hyrave të qeverisë
Tatimet (Kosovë – Tatimet doganore dhe tatimet brenda)
Kontributet sociale (Kosovë – Kontributet jo-tatimore)
Të hyrat nga pronat (Kosovë – Tatimet komunale)
Të hyrat kryesore nga tatimet e qeverisë së përgjithshme dhe
institucioneve të BE-së
TVSh
Tatimet mbi të ardhurat
Kontributet sociale
Tatimet mbi konsumin
Shkala implicite e tatimit
% e tatimit të përgjithshme
Tatimi në punë

Euro/Banor
% e BPV

15 e BE
12,137
45.5

25 e BE
11,171
44.9

Bullgaria
1548
48.8

Rumania
1598
33.1

Kosova
713
31.4

% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
Milion Euro
Milion Euro
Milion Euro
Milion Euro
Milion Euro

19.3
5.0
6.5
0.7
1.6
7.0
3,851.830

18.7
5.2
6.4
0.7
1.8
6.5
5,236.911

13.0
4.2
4.2
0.8
2.9
5.1
9,942

10.8
4.1
5.8
0.2
2.4
3.4
32,230

19.3
16.4
10.7
0.1
7.8
23.7
1113

2,337.705
1,354.506
85,889

3,350.454
1,673.219
122,203

7,113
2,500
414

24,139
12,927
1,168

620.47
63.79
27.75

% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
% BPV
% BPV

6.8
11.6
15.4
10.8
19.4
26.7
20.7

7.0
12.3
13.7
11.1
19.9
27.8
19.6

12.4
6.3
8.7
18.9
25.9
54.8
10.0

7.9
5.8
10.4
12.0
17.7
41.9
10.9

15
20
10
-

5.1

3.3

2.2

20
Sipërfaqja e shfrytëzuar bujqësore për pronë
Ha
11.9
Burimet: Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int), Shifrat kyçe në Evropë, 2007, dhe Statistikat bujqësore për 25 e BE-së 2006.
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1.5

VËSHTIRËSITË

Për të ristrukturuar sektorin e bujqësisë që të jetë në linjë me atë në BE dhe për të
përmirësuar standardin e jetesës së popullatës rurale në Kosovë, mbetet që të
eliminohen vështirësitë kyçe në sektorin rural në përgjithësi, si dhe në sektorin bujqësorë
në veçanti.
Konteksti i bujqësisë dhe zhvillimit rural në Kosovë, vazhdon të jetë gati i njëjtë në vitin
2010 me atë të vitit 2009.
Sa i përket sektorit të bujqësisë vështirësitë kyçe që vazhdojnë të hasen janë:
1. Nivel i ulët i efikasitetit dhe përdorimi i teknologjive të vjetruara bujqësore;
2. Madhësia mesatare e fermave e vogël dhe prodhimi bujqësor i fragmentuar;
3. Cilësi e ulët e prodhimeve bujqësore;
4. Kualiteti dhe kontrolli e ushqimit nuk ekziston;
5. Përpunimi i prodhimeve bujqësore është i fragmentuar, i karakterizuar nga tejkapaciteti dhe nevoja për të përmirësuar cilësinë, sigurinë e ushqimit dhe
kërkesat e ambientit;
6. Të hyra të ulëta në dispozicion të ekonomive shtëpiake;
7. Mbi–varësia në bujqësi, si burim kryesor i të ardhurave në zonat rurale;
8. Investimet e ardhme në bujqësi do të zvogëlojnë mundësitë e punësimit/të të
hyrave në zonat rurale;
9. Niveli i ulët i edukimit në mes të bujqve;
10. Intensifikimi i bujqësisë do të ketë ndikim negativ në ambient;
11. Nuk i është dhënë kujdes i mjaftueshëm menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve;
12. Ndërtimet e parregulluara në tokë bujqësore dhe
13. Mungesa e mbrojtjes në kufi kundrejt importeve të lira.
1. Sistemi i ujitjes i varfër dhe i kufizuar në mbulim dhe teknologji
Vështirësitë kyçe që vazhdojnë të jenë në sektorin rural, përfshijnë:
1. Standardi i ulët i jetesës në viset rurale, sa i përket infrastrukturës fizike dhe
sociale;
2. Infrastruktura rurale: rrugët e këqija (por duke u përmirësuar), qasje e kufizuar në
ujin e pijshëm dhe mënjanimi i dobët i mbeturinave, rrjeta telefonike, IT dhe rrymë
elektrike të kufizuar;
3. Qasje e kufizuar në zonat malore: të pazhvilluara, qasje e dobët në infrastrukturë
dhe kullosa në zonat më pak të zhvilluara;
4. Kreditë komerciale dhe mikrofinanciare të pavolitshme;
5. Investimi vendor në prodhim dhe përpunimin bujqësor është i kufizuar;
6. Aplikimi i kufizuari teknologjive të reja dhe shkathtësive moderne të punës;
7. Përdorim joadekuat i tokës dhe mungesa e konsolidimit;
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8. Marketing i kufizuar dhe numër i kufizuar i pikave për grumbullimin e të gjithë
artikujve me përdorim të gjerë;
9. Numër të kufizuar të shoqatave të prodhuesve dhe mungesë të rregulloreve;
10. Përkrahje e kufizuar për çështjet gjinore dhe minoritetet etnike dhe çështjet e
komunitetit dhe agro-mjedisit;
11. Shërbimet rurale këshilluese joadekuate dhe mungesa konsistente e shpërndarjes
së këshillave teknike;
12. Privatizimin e NPSH-ve i papërfunduar dhe
13. Administrata e dobët në nivel qendror dhe komunal.
Këto vështirësi do të tejkalohen me identifikimin dhe zbatimin e programit të veprimeve
specifike që do t’i mundësojnë Kosovës që të ndërtoj tutje mbi përparësitë ekzistuese, të
tejkaloj dobësitë, të shfrytëzoj mundësitë e dhëna dhe të lehtësoj kërcënimet e
identifikuara.
1.6 PËRPARËSITË, DOBËSITË, MUNDËSITË DHE KËRCËNIMET (ANALIZA
SWOT)
Në përgatitjen e PZHRB 2007-13 janë mbajtur konsultime me krijuesit kyç të politikave
në MBPZHR dhe me donatorë, si dhe me më shumë se 250 veprues të nivelit
komunal/lokal në regjionet e Prishtinës, Pejës, Prizrenit, Gjilanit dhe Mitrovicës, prej të
cilëve 40% ishin personel komunal dhe 60% ishin bujq, agro përpunues, furnizues të
inputeve, institucionet mikro-financiare, OJQ-të dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Ky
proces, i ndërmarrë në partneritet me palët kryesore me interes në nivel qendror dhe
lokal, ka çuar drejt identifikimit të analizës SWOT për sektorin agro-rural në Kosovë që
është përfshirë në PZHRB 2007-13.
Kjo analizë është azhurnuar nga personeli i MBPZHR-së për vitet 2010-13.
ANALIZA SWOT PËR BUJQËSI

PËRPARËSITË

 Sektori i bujqësisë dhe
ushqimit është i
rëndësishëm për
ekonominë shtetërore
lidhur me prodhimi dhe
punësimin;
 Bujqësia shihet si sektor
tërheqës për vende pune
dhe biznes të vogël në
viset rurale nga Qeveria;
 Kushtet e përshtatshme
agro-klimatike për shumicë
e llojeve të prodhimtarisë
bujqësore;

DOBËSITË

 Strukturë e
pafavorshme e fermës
(shumë ngastra të vogla:
7 mesatarisht dhe ferma
të vogla në madhësi
mesatare të fermës prej
2,2 ha);
 Migrimi nga viset
rurale në urbane;
 Mungesa e zbatimit të
praktikave të mira
bujqësore;
 Njohuri e
pamjaftueshme

MUNDËSITË

 Zhvillimi i tregut të
sigurt të tokës dhe sistemit
e qiradhënies;
 Identifikimi i aftësive
krahasuese të Kosovës në
bujqësi, dhe zhvillimi i
këtyre nënsektorëve (pemë
e perime, si dhe qumësht e
mish);
 Promovimi dhe zhvillimi
i aftësisë krahasuese të
llojeve të ndryshme të
prodhimtarisë
 Sektori i peshkatarisë në
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 Mungesa e vullnetit
politik për të përkrahur
reformën e tokës dhe
tërhequr investimet e
nevojshme;
 Planifikimi hapësinor
nuk mbron në mënyrë
efikase tokën bujqësore e
cila po shndërrohet në
tokë për qëllime tjera;
 Përkushtimi i
fermerëve për
vetëmjaftueshmëri në
vend të prodhimtarisë së
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 Tokë e mjaftueshme e
përshtatshme për
prodhimtari bujqësore;
 Pasuritë natyrore:
Gjithsej tokë bujqësore
260.000 ha, gjithsej tokë e
kultivuar 234.000 ha, tokë
e punueshme përfshirë
kopshtet shtëpiake
133.000 ha dhe 76.000 ha
pyje;
 Fuqi e lirë punëtore dhe
potencial i resurseve
njerëzore: (60% e
popullsisë është nën
moshën 30 vjeçare);
 Pasuri e mjaftueshme
ujore për ujitje;
 Potencialet për
prodhimin e produkteve
me vlerë të shtuar: pemë,
perime përmes kushteve
të përshtatshme
klimatike;
 Ekonomia e
përgjithshme shtetërore
është duke u përmirësuar;
 Ekonomia e tregut të
lirë (edhe pse ka pengesa
në tregti me Serbinë,
sidomos në eksport);
 Korniza e hartës
rrugore e zhvilluar për të
forcuar strukturat
institucionale dhe
koncenzusi i përgjithshëm
i arritur mbi rrugën e
mëtejme;
 Përkrahja e shtuar
buxhetore në sektor;
 Vargu i ligjeve të reja i
zhvilluar dhe miratuar;
 Kushte të favorshme për
agro-inpute
(0% tatim dhe TVSH);
 Infrastruktura
shtetërore rrugore është
duke u ndërtuar përfshirë
rrugët për në fshtra dhe
në mes tyre;
 Ngritja e vetëdijes mbi
standardet
ndërkombëtare,
standardet e cilësisë së
ushqimit dhe nevojën për

themelore e fermerëve
për risi në bujqësi;
 Ndotja e burimeve
ujore për shkak të
menaxhimit të dobët të
mbeturinave të kafshëve
dhe mungesës së
objekteve të kanalizimit
rural;
 Nivelet e ulëta të
produktivitetit të
arritura nga
konkurruesit kryesor në
vendet fqinje të Ballkanit
Perëndimor dhe BE-së;
 Vëllim i ulët i tepricës
së tregtueshme nga
prodhimi parësore dhe
kapitali i kufizuar
investues në dispozicion
për shqyrtimin në fermë;
 Mungesa e pikave të
grumbullimit, depove
ftohëse dhe objekteve
tjera pas korrjes;
 Çmime të larta të
agro-inputeve;
 Çmim i lartë i rrymës
dhe ndërprerje të
shpeshta;
 Mungesa e
infrastrukturës (lokale)
(rrugëve, depove,
pikave grumbulluese
etj);
 Mungesa e përvojës
në hartimin dhe
zbatimin e politikave;
 Mungesa e
statistikave
gjithëpërfshirëse ose
informatave të
besueshme, sistemeve
ose shërbimeve në
sektorin e bujqësisë,
ushqimit ose ZHR-së
Mungesa e investimeve
kapitale në sektorin e
bujqësisë;
 Kushtet e
pafavorshme për kredi
(më pak se 3% të kredive
bankare jepen për
bujqësi me kamatë prej
15% );

vend si mundësi për
diversifikim të fermave;
 Promovimi i të kuptuarit
të shtuar dhe shfrytëzimit
të teknologjive
bashkëkohore në praktikat
bujqësore;
 Prezantimi i politikave
për shtimin e madhësisë së
fermës dhe ndërprerja e
copëzimit të mëtejmë të
tokës;
 Zhvillimi i strategjisë për
aftësitë konkurruese të
sektorit dhe planit të
veprimit;
 Zhvillimi i rrjetit të
shërbimeve për përkrahjen
e zbatimit të planit të
veprimit;
 Vendosja e sistemeve dhe
shërbimeve
gjithëpërfshirëse të
bujqësisë, ushqimit dhe
zhvillimit rural;
 Përmirësimi i politikave
fiskale lidhur me TVSH,
tatimin, kamatën dhe
doganat;
 Promovimi i Shërbimit
Këshillimor Bujqësor;
 Ofrimi i trajnimeve për
zanate dhe TI për fermerët e
rinj dhe popullsinë rurale
pavarësisht përkatësisë
gjinore dhe etnike;
 Përmirësimi i niveleve të
produktivitetit përmes
prezantimit dhe shërbimeve
të politikave inovative
përkrahëse të tregut;
 Shtimi i prodhimit të
kulturave të bujqësore me
vlerë të shtuar (tepërmes
shfrytëzimit të materialeve
cilësore për mbjellje, ujitjes
dhe praktikave më të mira
në ferma);
 Përmirësimi i cilësisë së
prodhimeve ushqimore dhe
bujqësore;
 Promovimi i investimeve
në teknologjinë e re
përpunuese përmes
politikave të reja dhe
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tregtueshme;
 Rezistenca e fermerit
ndaj risive dhe
përshtatjes së praktikave
tradicionale bujqësore;
 Mungesa e resurseve
njerëzore dhe kapitalit
financiar dhe e
mundësive për krijim të
të ardhurave për ta
shtuar madhësinë e
fermave dhe
agrobizneset e vogla;
 Mungesa e njohurive
ose interesit për
standarde
ndërkombëtare /
kërkesa për cilësinë e
ushqimit;
 Mungesa e financimit
ose përkushtimit të
qeverive dhe donatorëve
për të përkrahur
zhvillimin e shërbimit të
ri rural;
 Vazhdimi i
problemeve me furnizim
me rrymë;
 Ndotja e pakontrolluar
e ujit për ujitje dhe e
tokës bujqësore;
 Mungesa e ruajtjes,
logjistikës dhe industrisë
vendore paketuese;
 Mungesa e
prodhimeve cilësore për
promovimin dhe
eksportuar jashtë;
 Shpenzimet e larta të
investimeve në
zhvillimin e një sistemi
efektiv sanitar dhe
fitosanitar;
 Shpenzimet e larta të
investimeve në
zhvillimin e
infrastrukturës shtetërore
dhe rajonale.
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aftësi të përmirësuar
konkurruese.

 Dërgesat nga
emigrantët janë
përqendruar në konsum
dhe ndërtim shtëpish në
vend të investimeve
tjera;
 Madhësia e kufizuar,
shkalla dhe efikasiteti e
sektorit të përpunimit të
ushqimit dhe mungesa e
investimeve në
teknologji të re
përpunuese;
 Cilësi e dobët e
prodhimeve vendore;
 Përparim i kufizuar i
përmirësimit të aftësive
konkurruese ose
përafrimi i sektorit me
standardet
ndërkombëtare;
 Deficiti tregtar agriushqimore është rritur
në mënyrë dramatike në
3 – 4 vitet e fundit për
shkak të mbrojtjes së
dobët nga importi;
 Humbja e tregjeve
tradicionale në ish
Jugosllavi.

masave të përkrahjes
strukturore;
 Promovimi i programeve
financuese në partneritet
përmes politikave inovative
dhe përfshirjes së akterëve
të sektorit private në
procesin e hartimit të
politikave;
 Avancimi i furnizimit me
ujë, kanalizimit, telefonit,
internetit dhe
infrastrukturës tjetër kyçe
në viset rurale;
 Rehabilitimi i
infrastrukturës së ujitjes;
 Zhvillimi dhe zbatimi i
strategjisë së ndotjes për të
adresuar problemet e
shkaktuara nga mihja
nëntokësore, agrokemikaljet, menaxhimi i
dobët i mbetjeve të
kafshëve;
 Angazhimi në një
program për kanalizim të
përshtatshëm në qytete dhe
fshatra, përfshirë fabrikat
për trajtim (me shpenzime
të ulëta);
 Zbatimi i një pilot
projekti për përmirësimin e
ruajtjes së plehut organik;
 Harmonizimi i
legjislacionit në fushat
parësore me standardet dhe
normat e BE-së;
 Përparësia e anëtarësisë
së plotë në marrëveshjen
CEFTA;
 Prezantimi i politikave
për promovimin e eksportit
të prodhimeve bujqësore
dhe ushqimore si mishi i
qengjit dhe djathi i Sharrit.

ANALIZA SWOT PËR ZHVILLIM RURAL

PËRPARËSITË
Zhvillimi Rural

DOBËSITË

MUNDËSITË
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Fshatra dhe peisazh tërheqës
kafshët e egra, bazë e pasur
dhe e shumëllojshme e
pasurive natyrore dhe
biodiversitetit;
 Trashëgimi e pasur
kulturore dhe traditë në viset
rurale;
 Nisma në nivel lokal për
programet ZHR për viset
më pak të zhvilluara që
kanë prioritet.

 Braktisja e bujqësisë
sidomos në viset
kodrinore;
 Diversifikimi minimal
rural i aktiviteteve për
krijimin e të ardhurave
irnë viset rurale;
 Ekonomitë familjare
rurale në viset më pak të
zhvilluara, në viset e
largëta dhe të thella me
infrastrukturë të dobët
apo pa infrastrukturim
fare;
 Struktura qeverisëse e
dobët dhe me pak
resurse, sistemet
informative dhe
shërbimet në përkrahje
të viseve rurale;
 Kapacitet i kufizuar i
punonjësve enë fushat
kyçe lidhur me
përmirësimin e aftësive
konkurruese të sektorit
dhe zhvillimi i viseve
rurale.

Analiza SWOT Nën-sektori
PËRPARËSITË

 Fermat e qumështit janë
rëndësishme për Kosovën
dhe kontribuojnë me rreth
50% të vlerës së
përgjithshme vjetore të
prodhimtarisë bujqësore;
 Kushtet natyrore për
prodhimin e foragjereve;
 Kapacitet i

DOBËSITË

 Zhvillimi i politikave më
të synuara të zhvillimit rural
për të ngadalësuar trendin e
migrimit rural–urban;
 Përkujdesja që familjet
rurale në viset më pak të
favorizuara të kenë qasje në
resurset në dispozicion në
kuadër të PZHRB 2009-13;
 Interesi në rritje në bujqësi
organike;
 Shtimi i resurseve për të
forcuar qeverisjen e sektorit,
sistemet dhe shërbimet
informative;
 Shtimi i investimeve dhe
promovimi i Grupeve
Lokale të Veprimit (GLV)
dhe sistemeve për shtimin e
qarkullimit të informatave
mes shtetit dhe akterëve
privat rural;
 Prezantimi /
institucionalizimi i
identifikimit të
projekteve/programeve
‘poshtë-lartë’ irnë procesin e
planifikimit të ZHR;
 Stimulimi i diversifikimit
rural në bujqësi, pylltari,
peshkatari, agriturizëm dhe
shërbime.

 Mungesa e
bashkëpunimit mes
akterëve rural shtetëror
dhe joshtetëror dhe
mungesa e kapacitetit
për të zbatuar
identifikimin e
projekteve/programeve
në të gjitha nivelet;
 Mungesa e
përkushtimit politik për
të zhvilluar programe të
integruara të zhvillimit
rural në nivel entiteti apo
shtetëror;
 Jogatishmëria /
paaftësia për të synuar
në mënyrë efektive
popullsinë e varfër
nevojtare rurale.

Qumështi dhe prodhimet e qumështit

 Numër i vogël i fermave
të qumështit me kope të
mëdha lopësh që ofrojnë
ekonomi të shkallëzuar;
 Numër i madh i
fermave të vogla e bën
grumbullimin të shtrenjtë
ndërsa cilësinë/higjienën
të vështirë për tu arritur;

MUNDËSITË

 Kapacitetet ekzistuese të
përpunimit të afta për të
përpunuar alltënë
prodhimin e qumështit;
 Fuqi rurale e punës për
të përmbushur kërkesat
shtesë për punësim;
 Përkrahja e qumështit të
freskët më cilësor përmes
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 Kërkesa e kufizuar si
dhe rrjetet furnizuese për
ushqim të koncentruar;
 Shfrytëzimi i dobët për
kohë të gjatë i kapacitetit
të qumështores shton
rrezikun e mbylljes dhe
përjashtimit (për borxh)
duke lënën kapacitetin e
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mjaftueshëm kryesor i
qumështores për
përpunimin e qumështit;
 Shtimi i përkrahjes
financiare qeveritare për
prodhimtarinë
qumështore dhe
blegtorale.

 Mungesa e preferencave
të konsumatorëve për
prodhimet qumështore
vendore;
 Llojet e ndryshme kanë
produktivitet të ulët
qumështi dhe potencial
për përmirësim;
 Mungesa e organizatave
të mbarështimit dhe
grumbullimit sistematik të
të dhënave për qumështin;
 Shërbime të
papërshtatshme
këshillimore dhe
ekstensioni;
 Nivel i dobët i higjienës
në ferma dhe në
ndërmarrje qumështore
për shkak të padijes,
pajisjet e dobëta dhe
mungesa e investimit;
 Mospërfillja e shëndetit
dhe mirëqenies së
kafshëve;
 Rezistenca e fermerëve
ndaj ndryshimeve;
 Nivel i ulët i
shfrytëzimit të kapacitetit
të qumështores;
 Pjesë e madhe e
qumështit të mbajtur në
ferma për shfrytëzim
vetanak ose tregtim pa
para të gatshme;
 Sistemet e brendshme
për higjienë dhe kontroll
të cilësisë në njësitë
përpunuese (p.sh.
HACCP) mjaft nën
standardet e kërkuara për
eksport në BE dhe tregje
tjera ndërkombëtare.

instalimit të pajisjeve për
mjelje dhe ftohje;
 Përkrahja e përdorimit
të kullosave dhe të
ushqyerit më të mirë të
kafshëve;
 Përmirësimi i
menaxhimit dhe aftësive
për mbarështim për
menaxhimin e racave me
potencial më të madh
gjenetik;
 Marrëveshjet tregtare
(CEFTA/EU) japin
përparësi tarifore në EJL
dhe tregjet rajonale;
 Kërkesa e
konsumatorëve në rritje
për qumështin vendor dhe
prodhimet qumështore
përmes besimit të shtuar të
konsumatorëve;
 Shtimi i gatishmërisë
politike për të përkahur
bujqësinë dhe zhvillimi
rural me fonde qeveritare;
 Ndihma e donatorëve
do të vazhdojë të zhvillojë
dhe forcojë
bashkëpunimin dhe
shëndetin e përmirësuar
dhe gjurmueshmërinë në
zinxhirin e vlerave për
qumësht dhe prodhime
qumështi.
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pamjaftueshëm;
 Preferencat tregtare nuk
mund të shfrytëzohen për
shkak të mospërputhjes
me kërkesat për higjienë
dhe sëmundje kafshësh të
vendeve importuese;
 Kredia komerciale dhe
mikro-financiare për
bujqësi vazhdon të jetë e
kufizuar me mungesë të
sigurisë dhe rrezikut të
lartë të perceptuar;
 Kërkesa e
konsumatorëve për import
vetëm të prodhimeve me
vlerë të lartë për shkak të
mungesës së besimit në
standardet kosovare të
prodhimit, tregtimit dhe
etiketimit;
 Struktura e fermës
(shumë fermerë të vegjël,
shpenzime të larta të
grumbullimit për sasi të
vogla të qumështit) mund
ta bëjë prodhimin e
qumështit të tregtueshëm
jokonkurent me
qumështin dhe prodhimet
e qumështit nga vendet
me ferma dhe qumështore
më të mëdha dhe më
ekonomike;
 Kostoja e
përputhshmërisë me ligjet
mjedisore të përafruara me
ato të BE-së dhe kërkesat
do ta zvogëlojnë aftësinë
konkurruese;
 Financimi i
papërshtatshëm për
hulumtim të sektorit të
qumështit dhe zhvillim
për përmirësimin e
prodhimit dhe
diversifikmit të
produkteve. Struktura
shumë të dobëta për
përfshirjen e industrisë në
përcaktimin e prioriteteve
dhe nevojave për ZHR;
 Kontrolli i dobët i
kufijve dhe zbatimi shton
sasinë e importimit të
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jashtëligjshëm të
qumështit dhe
prodhimeve të qumështit.

Analiza SWOT Nën-sektori
PËRPARËSITË

 Kushte të favorshme
natyrore për prodhimtari
blegtorale;
 Fondi i blegtorisë në rritj
 Gatishmëria politike,
në rritje, për të përkrahë
bujqësinë dhe zhvillimin
rural me fonde
qeveritare;
 Ndihma e donatorëve
do të vazhdojë të
zhvillojë dhe forcojë
bashkëpunimin dhe
përmirësojë shëndetin,
higjienën dhe
gjurmueshmërinë në
sektorin e blegtorisë.

DOBËSITË

Mishi dhe prodhimet e mishit

 Numër i vogël i fermave
të specializuara blegtorale;
 Numër i madh i
fermave të vogla e bëjnë të
shtrenjtë tregtimin, therjen
dhe përpunimin ndërsa
cilësinë/higjienën të
vështirë për ta arritur;
 Llojet ekzistuese kanë
produktivitet të ulët dhe
potencial për përmirësim;
për shkak të theksit mbi
prodhimin e qumështit;
 Praktika e dobët e të
ushqyerit (mungesa e
koncentrateve dhe ruajtja
e dobët e barit) dobësojnë
shëndetin e kafshëve,
efikasitetin e prodhimit
dhe cilësinë e mishit;
 Kontroll i dobët i
sëmundjeve në ferma për
shkak të padijes, pajisjeve
të dobëta dhe mungesës së
investimeve;
 Rezistenca e fermerëve
ndaj ndryshimeve;
 Shërbime të
papërshtatshme
këshillimore;
 Nivele të ulëta të
përpunimit të mishit dhe
shfrytëzimit të kapacitetit
të thertoreve përfshirë
nivelin e ulët të
standardeve të higjienës;
 Sistemet e brendshme të
kontrollit të higjienës dhe
të cilësisë (si HACCP)
shumë nën standardet e
kërkuara për eksport në
BE dhe tregje
ndërkombëtare;
 Kërkesë e ulët për mish

MUNDËSITË

 Njohuri themelore dhe
traditë blegtorale në të
gjitha fermat;
 Përmirësimi i
menaxhimit dhe aftësive
për mbarështim për
menaxhimin e racave me
potencial më të madh
gjenetik;
 Përkrahja e ndërtimit
apo rindërtimit të stallave
për të arritur standardet
ndërkombëtare të
higjienës, shëndetit dhe
mirëqenies së kafshëve;
 Modernizimi i
thertoreve sidomos për
dele dhe dhive;
 Kapaciteti i
mjaftueshëm përpunues
ekziston për të prodhuar
mish të mjaftueshëm dhe
prodhime kryesore të
mishit për të përmbushur
kërkesën vendore dhe për
eksport;
 Fushata lidhur me
parapëlqimet e
konsumatorëve për mish
dhe prodhime mishi të
prodhuara në vend;
 Mundësitë për kultivim
për eksport të kafshëve të
gjalla dhe mishit (p.sh.
qengjit);
 Sistemet për kontrollin e
brendshëm ë higjienës dhe
cilësisë (HACCP) të
përmirësuara ose
përcaktuara;
 Përputhja e standardeve
dhe normave të sigurisë së
ushqimit me rregulloret e
BE-së;
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 Kërkesa e kufizuar, si
dhe rrjetet e furnizimit për
ushqim të koncentruar dhe
kombinuar;
 Nënshfrytëzimi i gjatë i
kapacitetit të thertoreve
dhe përpunimit të mishit
shton rrezikun të mbylljes
dhe përjashtimit (për
borxh) duke lënë kapacitet
të pamjaftueshëm;
 Preferencat tregtare nuk
mund të shfrytëzohen për
shkak të mospërputhjes
me kërkesat për lidhur me
higjienën dhe sëmundjet e
kafshëve të vendeve
importuese;
 Kreditë komerciale dhe
mikro-financiare për
bujqësi vazhdojnë të jenë
të kufizuara për shkak të
mungesës së sigurisë dhe
rrezikut të lartë të
perceptuar;
 Konsumatorët
parapëlqejnë prodhimet e
importuara që kanë vlerë
të lartë për shkak të
mungesës së besimit në
standardet e prodhimit,
tregtimit dhe etiketimit në
Kosovë;
 Struktura e fermave
(shumë fermerë të vegjël,
shpenzime të larta të
grumbullimit për sasi të
vogla mishi) mund ta
bëjnë prodhimin e
tregtueshëm të mishit
jokonkurrent krahasuar
me mishin dhe prodhimet
e mishit të importuara nga
vendet me ferma të mëdha
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qengji në Kosovë;
 Standardet qeveritare
dhe industriale të qeverisë
të pa përshtatura me
standardet më kërkuese të
BE-së;
 Gjurmueshmëria dhe
kontrollet e shëndetit të
kafshëve; mospërputhja
me kërkesat e BE-së për
eksport.

Analiza SWOT Nën-sektori
PËRPARËSITË
 Kushte të
favorshme klimatike;
 Sasi të mëdha të
tokës së
përshtatshme;
 Kapacitete të
mjaftueshme për
përpunim;
 Kërkesa në rritje
nga furrat dhe
prodhimet
konfeksionare.

 Nivele më të larta të
përkrahjes qeveritare për
prodhimtarinë
qumështore dhe
blegtorale.

më ekonomike dhe
qumështore;
 Kostoja e
përputhshmërisë me ligjet
mjedisore të BE-së dhe
kërkesat do ta zvogëlojnë
aftësinë konkurruese;
 Financimi i
papërshtatshëm për
hulumtime në sektorin e
mishit dhe zhvillim për të
përmirësuar prodhimin
dhe diversitetin e
prodhimeve. Strukturat
shumë të dobëta për
përfshirjen e industrisë në
përcaktimin e prioriteteve
dhe të ZHR dhje nevojave;
 Kontrolli i dobët i
kufijve dhe zbatimi shton
sasinë e mishit dhe
prodhimeve të mishit të
importuara në mënyrë të
jashtëligjshme si dhe
sëmundjet.

Drithërat (përfshirë patatet)

DOBËSITË
 Madhësia e vogël e
shumicës së fermave
dhe fushave;
 Dominimi i
bujqësisë së
ekzistenciale në
drithëra pa
bashkëpunim
horizontal;
 Rendimente të
ulëta, produktiviteti i
punës dhe fitimi i
vogël;
 Kultivim dhe korrje
e dobët dhe teknologji
të ruajtjes në fermë;
 Cilësi e dobët e
farës;
 Çmimi i lartë i
inputeve,
disponueshmëria e

MUNDËSITË
 Fushë e madhe për
shtimin e hises së
kërkesës së tregut për
drithëra dhe prodhime
drithërash e cila
aktualisht përmbushet
nga drithërat e
importuara;
 Shfrytëzim i kufizuar
i plehrave dhe
kemikalieve për
mbrojtjen e bimëve japin
mundësi për gjurmim të
shpejtë për të miratuar
prodhimin organik dhe
mjedisor me vlerë më të
madhe të shtuar;
 Kërkesë e madhe nga
furrat dhe prodhuesit
konfeksionar;
 Shtimi i prodhimit të
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 Relativisht pak
ferma mjaft të
mëdha dhe të
mekanizuara për
prodhimin e
drithërave në nivele
konkurruese
ndërkombëtare;
 Mosekzistenca e
varieteteve të
farërave vendore,
farërave cilësore me
sasi të mjaftueshme
dhe çmime të
arsyeshme për
prodhim;
 Çmim i lartë dhe
disponueshmëri e
ulët e plehrave dhe
kemikalieve për
mbrojtjen e bimëve;
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ulët, njohuri e dobët
mbi shfrytëzimin e
teknologjisë së lartë,
plehrave artificial dhe
kontrollimit të
dëmtuesve dhe
sëmundjeve;
 Integrim i
papërshtatshëm
horizontal dhe
vertikal në zinxhirin e
ushqimit mes fermës
dhe shitjes me pakicë;
 Efikasitet dhe
konkurrueshmëri e
ulët e industrisë
përpunuese (nivel i
ulët prodhimi,
teknologji e vjetruar,
nivel i ulët i
investimeve kapitale).

SWOT ANALYSIS SUB-SECTOR
PËRPARËSITË

 Kushtet e favorshme
agro-mjedisore dhe
kushtet klimatike;
 Sipërfaqe të mëdha të
përshtatshme për
pemishte dhe perimtari;
 Disa prodhime kanë
çmime konkurruese
(p.sh. pemët manore),
(p.sh. patatet);
 Mundësitë për
prodhim të shëndoshë
mjedisor/organik dhe
kërkesë në rritje për të;
 Dispsonueshmëria e
fuqisë së lirë punëtore;
 Tradita e prodhimit;
 Kërkesa e shtuar nga
industria e përpunimit të
ushqimit;
 Kërkesa në rritje e
popullsisë urbane për
pemë dhe perime të
freskëta vendore.

DOBËSITË

drithërave dhe patave
përmes Shërbimit
Këshillimor Bujqësor;
 Promovimi i ZHR te
varietet e reja të
materialeve për mbjellje
dhe përkrahja e
prodhimit vendor të
farës;
 Intensifikimi i bimëve
me vlerë të lartë që
garanton
disponueshmërinë e
farërave cilësore dhe
sigurimin ujitjes;
 Zhvillimi i
programeve për trajnim
të veçantë të fermerëve
mbi teknologjitë e reja
dhe praktikat e mira
bujqësore.

 Infrastrukturë e
dobët dhe kontroll i
papërshtatshëm
ligjor mbi
përdorimin e sigurt
të rreziqeve agrokemikalie.

Fruits & Vegetables

 Qasja e kufizuar në
shitje me shumicë dhe
supermarkete për shkak të
sasisë përkatëse të
prodhimeve me cilësi të
standardizuar;
 Prodhim i fragmentuar,
në shkallë të vogël;
 Nivel i ulët i
konkurrueshmërisë sç
çmimeve;
 Pajisje të vjetruara dhe
teknologji përpunuese;
 Varietetet e vjetruara;
 Mekanizmi i ulët;
 Çmime relativisht të
larta inputesh dhe
disponueshmëri e ulët e
teknologjisë bashkëkohore
prodhuese;
 Disponueshmëri e
kufizuar e kredive
komerciale;
 Integrim i pakët

MUNDËSITË

 Disponueshmëria e
varieteteve tradicionale për
prodhim organik;
 Prodhimi i perimeve të
hershme dhe të vona u ofron
përparësi prodhimeve
kosovare;
 Shtimi prodhimit të
perimeve përmes përkrahjes
së prodhimit në serra;
 Metodat e tanishme të
prodhimit me input të ulët e
bën relativisht të lehtë
përputhjen me standardet
për prodhim të shëndoshë
mjedisor dhe organik;
 Zëvendësimi i importit në
tregun vendor;
 Rritja e mundësive për
eksport;
 Mundësitë për zhvillim të
prodhimit vendor dhe
ndërmarrjeve përpunuese;
 Disponueshmëria e
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• Marrëveshjet e
tanishme dhe të
ardhshme do të shtojnë
nivelet e konkurrencës
në tregjet e eksportit
shumë shpejt për
prodhuesit kosovar që
të konkurrojnë;
• Mungesa e
gatishmërisë së
bashkëpunimit
horizontal;
• Mospërfillja e
çështjeve mjedisore;
• Efekti i shëndetit të
dobët të bimëve dhe
përafrimi i standardeve
të prodhimeve me
standardet
ndërkombëtare dhe
zbatimi i dobët në
qasjen në tregjet e
eksportit dhe ndikimi
në disponueshmërinë e
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horizontal dhe vertikal;
 Mbështetje e tepërt në
shitje në tregje stinore për
pemë dhe perime të
freskëta;
 Numra të kufizuar të
pikave përpunuese;
 Mungesa e dhomave
frigorifer ose me atmosferë
të kontrolluar.

vazhdueshme e BE-së dhe
përkrahja qeveritare për
prodhim dhe zhvillim rural;
 Ofrimi i shërbimeve
shumë themelore të
ekstensionit dhe ZHR do ta
shtojnë aftësinë konkurruese
dhe efikasitetin e prodhimit
krahasuar me ndërmarrjet e
BE-së.
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fondeve të BE-së për
sektorin.
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KAPITULLI 2
Strategjia, objektivat dhe prioritetet
Nga të dhënat bazë dhe analiza SWOT të paraqitura në Kapitullin 1 janë identifikuar
veprimet që do t’i mundësojnë Kosovës, të zhvilloj më shumë anët e forta ekzistuese,
tejkaloj dobësitë, shfrytëzoj mundësitë në dispozicion, dhe lehtësoj kërcënimet e
identifikuara. Këto veprime janë integruar në PZHRB 2010 – 13 në formë të:
strategjisë së përgjithshme për zhvillim bujqësor dhe rural;
një serie të projekteve të financuara nga donatorët në përkrahje të tetë masave
kyçe dhe përkrahjen e institucioneve të ndërlidhura;
• programit Kombëtar Bujqësor të financuar nëpërmes të Buxhetit të Kosovës që
do të plotësoj financimin nga donatorët;
 një kornize/matrice politike plotësuese që do të mundësojë zhvillimin e sektorit
rural privat;
 një kornize legjislative dhe administrative për implementimin e PZHRB 2010-13
të pasuar nga një program Binjakëzimi dhe TAIEX;
• një programi të aktiviteteve zhvilluese ndërkufitare dhe rajonale dhe
 strategjive të hollësishme nën-sektoriale për produktet kryesore që do të
ndihmohen nga financimi donator dhe kombëtar, si dhe nga kornizat e
parashtruara politike, ligjore dhe administrative.
•
•

2.1 OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME TË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL,
2010-13
Vizioni i përgjithshëm për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Kosovë (pra deklarata e
misionit) është që:
“T’i jepet kontribut i ekuilibruar ekonomisë, ambientit, shoqërisë dhe mirëqenies
kulturore të zonave rurale dhe Kosovës si tërësi, me anë të partneritetit efektiv dhe
fitimprurës mes sektorit privat, Qeverisë qendrore/lokale dhe komuniteteve lokale
brenda kontekstit Evropian”.
PZHRB 2010-13 e përkthen këtë vizion të përgjithshëm në objektivat e mëposhtme të
përgjithshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Kosovë:
•

Të ardhura shtesë për bujqit dhe banorët ruralë, që çojnë drejt përmirësimit të
standardit të jetesës dhe kushteve të punës në zonat rurale;
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•

•
•
•

•
•

Përmirësimi i aftësisë konkurruese dhe efikasiteti i prodhimeve primare
bujqësore, me qëllim që të arrihet zëvendësimi i importit dhe të shfrytëzohen
tregjet e eksportit;
Përmirësimi i përpunimi dhe tregtimit të prodhimeve bujqësore, nëpërmes rritjes
së efikasitetit dhe aftësisë konkurruese;
Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve higjienike në fermë/në fabrikë;
Zhvillimi i qëndrueshëm rural dhe përmirësimi i cilësisë së jetesës (përfshirë
infrastrukturën), nëpërmes të promovimit të bujqësisë dhe aktiviteteve të tjera
ekonomike që janë në harmoni me ambientin;
Krijimi i mundësive të punësimit në zonat rurale, veçanërisht nëpërmes të
diversifikimit rural dhe
Rreshtimi i bujqësisë së Kosovës me atë të BE.

Strategjia e përgjithshme për arritjen e objektivave të PZHRB 2010-13 është:
Për ta arritur këtë qasje të dyfishtë strategjike për zgjedhjen e vështirësive të brendshme
dhe fillimin e linjëzimit të politikave bujqësore të Kosovës janë identifikuar masat për
përkrahje të drejtpërdrejt dhe masat e zhvillimit rural sipas katër boshteve të strategjisë
së zhvillimit rural të BE-së, mbi të cilat janë përqendruar resurset financiare, politike,
ligjore, administrative dhe njerëzore gjatë viteve 2010-13.
Ato janë:
Masat e përkrahjes së drejtpërdrejtë:
•
•
•
•

Sektori i deleve dhe dhive (dhentarisë),
Sektori i qumështit,
Sektori i mishit dhe
Sektori i bimëve.

Masat e zhvillimit rural
Boshti 1 – Aftësia Konkurruese
• Zhvillimi i trajnimeve profesionale për zanate që të përmbushen nevojat rurale
(Masa 1)
• Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural (Masa 2)
• Menaxhimi i burimeve të ujit për bujqësinë (Masa 3)
• Përmirësimi i përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore (Masa 4)
Boshti 2 – Ambienti dhe përdorimi i përmirësuar i tokës
• Përmirësimi i menaxhimit të burimeve natyrore (Masa 5)
Boshti 3 – Diversifikimi rural dhe kualiteti i jetës rurale
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•
•

Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative në zonat rurale (Masa 6)
Përmirësimi i strukturës rurale dhe ruajtja e trashëgimisë rurale (Masa 7)

Boshti 4 - Zhvillimi i komunitetit lokal
• Përkrahja për strategjitë zhvillimore të komuniteteve lokale (Masa 8)
PZHRB 2010-13 është një instrument i rëndësishëm për sigurimin e qëndrueshmërisë
dhe aftësisë konkurruese të sektorit të bujqësisë dhe zonave rurale të Kosovës në afatin e
mesëm. Ai mbulon veprimet e financuara nga burime vendore dhe ato të financuara nga
organizata shumëpalëshe, dypalëshe dhe OJQ. Implementimi i tetë masave do të
përkrahet nëpërmjet paketës së koordinuar të aktiviteteve.
Hierarkia e objektivave shtetërore të bujqësisë dhe zhvillimit rural është e përcaktuar në
Figurën 1.
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Figura 1: Hierarkia e objektivave shtetërore për zhvillim bujqësor dhe rural
Objektivat kombëtare 2010-13 (Niveli 1):
•
Zhvillimi i drejtuar kah eksporti
•
Rritja e punësimit, të hyrave dhe standardit
të jetesës
•
Zhvillimi më i ekuilibruar regjional
•
Zhvillimi i më ekuilibruar urban/ rural

Objektivat e përgjithshme të PZHRB 2010-13 (Niveli 2)
•
•
•

•
•
•
•

Programi kombëtar
bujqësor
Ndihma për
ristrukturimin agrorural, ndërtimi i
kapacitetit
administrativ agro-rural
në pajtim me kërkesat e
BE
Financimi: Kombëtar

Objektivat specifike
Masa 1 të
masave të përkrahjes
dpdi
Përmirësimi
potencialit

Rritja e nivelit të të hyrave
Përmirësimi i efikasitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë
Përmirësimi i efikasitetit dhe aftësisë konkurruese të përpunimit
dhe tregtimit të prodhimeve bujqësore
Përmirësimi i kualitetit dhe standardeve të higjienës
Zhvillimi i qëndrueshëm rural/kualiteti i përmirësuar i jetës
Rritja e mundësive të punësimit
Lehtësimi i hyrjes në BE duke i përafruar politikat me ato të BE-së

4 boshtet e BE-së për zhvillimin rural, 200913:
1.
2.
3.
4.

Rritja e aftësisë konkurruese në bujqësi
Përmirësimi i ambientit dhe i zonave rurale
Rritja e kualitetit të jetës në zonat rurale dhe
promovimi i shumëllojshmërisë së aktiviteteve
ekonomike
Integrimi i qasjes për komunitetet nga poshtë
–lart

Programi kombëtar
bujqësor
Ndihma për
ristrukturimin agrorural, ndërtimi i
kapacitetit
administrative
agro-rural në pajtim
me kërkesat e BE
Financimi:

Objektivat specifike për rreshtimin me BE-në/ masat për zhvillimin rural :
Masa 2
Masa 3
Masa 4
Masa 5
Masa 6
Ristrukturimi i
Menaxhimi i
Përmirësimi i
Menaxhimi i
Diversifikimi i
potencialit fizik:
burimeve
kualitetit të
burimeve
ekonomisë
përmirësimet në
ujore për ujitje: prodhimtarisë
natyrore:
rurale:
infrastrukturën
sistemet
dhe i
përdorim i
aktivitete joe
primare,
prodhimeve
qëndrueshëm i
bujqësore;
prodhimtarisë,
sekondare dhe
bujqësore:
tokës bujqësore përkrahje për
përpunim dhe
terciare të
adaptimi me
dhe pyjore:
ndërmarrjet e
tregtim;
ujitjes:
standardet e
pyllëzimi/
vogla;
përkrahje për
zhvillimi i
reja;
krijimi i
turizëm;
grupet e
qëndrueshëm i pjesëmarrje në
sistemeve
mbrojtje dhe
prodhuesve +
furnizuesve të
skemën e
bujqësoremenaxhim të
fermat gjysmëujit dhe
kualiteti të
pyjore; zonat
trashëgimisë
tradicionale.
shoqatave të
ushqimit;
Natyra 2000;
natyrore.
përdoruesve të promovim për
restaurimi i
ujit.
produktet
potencialit
kualitative.
pyjor; biodivesiteti lokal.

Masa 7
Përmirësimi
i kualitetit të
jetës rurale:
shërbimet
bazike,
përtëritje të
fshatrave;
trashëgimia
rurale.

• Shtimi i prodhimit
njerëzor: të
aftësimet
deleve, dhive,
profesionale;
gjedheve dhe
qumështit organizimi i
bujqve të rinj;
• Shtimi i prodhimit
të
pensionimi i
grurit, misrit
dhe
parakohshëm;
patateve shërbime
menaxheriale,
• Shfrytëzimi
i
kullosave ndihme dhe
• Sigurimi i shërbime
shtimit të
këshillimore.
të ardhurave për
fermerët
• Përmirësimi i
standardeve të
Masa 8
sigurisë së ushqimit
Zbatimi i strategjive për zhvillimin lokal; kontributi për bashkëpunimin ndër-territorial dhe trans-nacional në mes të GVL• Futja në prodhim e
ve; ngritja e kapaciteteve dhe funksionimi i GLV-ve sipas parimeve të LEADER+
tokës së shfrytëzuar
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Veprimet e identifikuara në PZHRB 2007-13 dhe në rishikimet e mëhershme për të lejuar
Kosovën që të ndërtohet mbi përparësitë ekzistuese, tejkaloj dobësitë, shfrytëzoj
mundësitë në dispozicion dhe lehtësoj kërcënimet e identifikuara, mbeten po të njëjtat
ato në PZHRB 2009-13, si edhe strategjia e përgjithshme për zhvillimin rural dhe
bujqësor. Strategjitë e hollësishme nën-sektoriale për prodhimet kyçe që përkrahen nga
financimi i donatorëve dhe ai kombëtarë, plani i politikave, korniza ligjore dhe
administrative mbetet e njëjtë edhe për PZHRB 2007-13.
2.1

PROJEKTET E FINANCUARA NGA DONATORËT, 2010-13

PZHRB 2010-13 identifikon projektet prioritare të financuara nga donatorët që nevojiten
për të përkrahur fermerët dhe operatorët ruralë ekonomikë në sektorin privat gjatë
implementimit të këtyre tetë masave të ZHR 12.
Projektet e financuara nga donatorët, po ashtu kërkohet të forcojnë institucionet kyçe të
sektorit publik të nivelit qendror dhe komunal që janë përgjegjës për krijimin e
politikave, legjislacionit dhe kornizës rregullative nën të cilën duhet të funksionojë dhe
të zhvillohet në mënyrë fitimprurëse sektori privat. Kjo ombrellë duhet të përafrojë
‘Acquis Communautaire’ dhe të sigurojë zbatimin e tij.
Projektet prioritare që mund të identifikohen për momentin janë përmbledhur në
Aneksin 3. Ky aneks paraqet në formë të përmbledhur projektet e zbatuara në vitin 2008
(duke përfshirë një transferim të zbatimit në vitin 2009), 2009-11 (Programin vijues të
Investimeve Publike dhe afatin kohor të Kornizës së Shpenzimeve Afat-mesme), si dhe
2011-13 (edhe pse nuk është e mundur të identifikohet natyra ekzakte e projekteve që
do të financohen nga viti 2010 e më tej 13).
2.2

PROGRAMI KOMBËTAR I BUJQËSISË, 2010-13

Projektet e financuara nga donatorët të identifikuara në PZHRB 2010-13 nevojitet të
përkrahen nga implementimi i një Programi Kombëtar të Bujqësisë (PKB) për 2010-13 që
financohet nga Buxheti i Kosovës (BK). Po ashtu, PKB do të plotësojë dhe zbatoj
financimin nga donatorët, si dhe synohet të ndihmojë në ristrukturimin e sektorit agrorural dhe forcimin e kapaciteteve administrative.

12
Në shtetet anëtare të BE-së dhe vendet shoqëruese, plani i zhvillimit rural do të ketë një buxhet specifik të ndarë sipas boshteve,
masave dhe veprimeve që do të përkrahen. Ky nuk është ende rasti i Kosovës ku PZHRB 2010-13 ka përqindje të madhe të projekteve
të financuara nga donatorët ndërkombëtarë.
13
Kjo do të varet nga: prioritetet që ekzistojnë në atë kohë; suksesi i projekteve të mëhershme të implementuara dhe krijimi i
kapaciteteve; procesi i zgjerimit të BE-së për Ballkanin perëndimor shpejtohet apo ngadalësohet, me efektet e parashikuara për
aktivitetet për para-hyrje; dhe me të dhëna më cilësore dhe koha që mund të propozojnë se arsyeshmëria e PZHRB dhe fokusimi i
shpenzimeve nevojitet të modifikohet.
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PKB 2010-13 do të përkrahë (por nuk do të kufizohet me kaq) fushat e mëposhtme të
shpenzimeve të synuara 14:
1. Programin për regjistrimin dhe identifikimin e kafshëve të kombinuar me
mbarështimin blegtoral;
2. Pikat për kontrollin kufitar veterinar/të bimëve;
3. Mbështetje për laboratorët veterinare (ndërtesat/pajisjet);
4. Inspektimi higjienik dhe kontrolli i sëmundjeve;
5. Ofrimin e shërbimeve këshilluese dhe trajnimit teknik/të punës për fermerët, të
mbajtura nga Shërbimi Këshillues Rural);
6. Mbështetje për mbikëqyrjen dhe rrallimin e pyjeve;
7. Kontrolli e cilësisë së prodhimeve bujqësore;
8. Masat për përkrahjen e të ardhurave
9. Mbështetje për programin R&D në IBK (fushat eksperimentale dhe fermat
demonstruese);
10. Blerja e pajisjeve laboratorike për IBK;
11. Mbështetje për konsolidimin e tokës;
12. Mbështetje infrastrukturës se sistemit te ujitje dhe
13. Programi i granteve që mbulon hortikulturën, vreshtat, lopët qumështore,
dhentë, përpunimin e ushqimit, deponimin e plehut dhe iniciativat për
zhvillimin lokal
.
2.3

KORNIZA POLITIKE

Ne duhet të pranojmë që Kosova sa vjen e më tepër do të bëjë një politike linjëzuese me
BE dhe kjo për faktin që Kosova synon të aderojë në BE. Për këtë ne duhet të
përafrojmë dhe vëmë në zbatim Acquis Communautaire, p.sh. PPB dhe direktivat
relevante si një kusht për hyrje në BE.
Ndërkohë që projektet e financuara nga donatorët dhe shpenzimet publike të synuara
janë të nevojshme për arritjen e objektivave të përcaktuara në PZHBR 2010-13, ato nuk
janë të mjaftueshme. Një kornizë e politikave lehtësuese kërkohet për të lejuar zhvillimin
profitabil të sektorit privat rural.
Një matricë e politikave për masat e zhvillimit rural 2010-13 prezantohet në Aneksin 4,
që prezanton politika specifike për secilën nga tetë masat e përfshira në PZHBR 2010-13.
Theksi është në përdorimin e secilës nga tetë masat për të kontribuar në rritjen e aftësisë
konkurruese në sektorin agro-rural, në mënyrë që të rriten eksportet dhe zëvendësimet e
importeve (në linjë me Boshtin 1). Kjo, siç është thënë më herët, është për shkak se
Kosova varet nga importi i produkteve ushqimore dhe ka eksport të vogla të produkteve

14
Vëreni se fushat prej 1-4 janë nën përgjegjësin e Agjencisë për Veterinë dhe Ushqim në Kosovë, përgjegjësit e së cilës i janë
transferuar nga MBPZHR-ja në Zyrën e Kryeministrit në vitin 2009.
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bujqësore. Kosova si rezultat duhet të gjejë mënyrën e saj të dal jashtë vështirësive të
tanishme financiare.
Matrica e politikave, plotësohet me veprime specifike për të forcuar institucionet e
sektorit publik në sektorin agro-rural, përfshirë programin e Binjakëzimit/Binjakëzimit
të lehtë të identifikuar në Aneksin 5.
2.4

PASOJAT LEGJISLATIVE DHE ADMINISTRATIVE TË PZHBR 2010-13

Implementimi i PZHRB 2010-13 do të varet nga koordinimi efikas, si dhe bashkëpunimi
mes sektorit publik dhe privat. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse ekziston një kornizë
ligjore dhe administrative për ta lehtësuar këtë. Aneksi 6 përmbledh hapat me prioritet
që duhet të ndërmerren nga Qeveria në lidhje me përafrimin e ‘Acquis Communautiare’ ,
si dhe ndryshimet e kërkuara administrative.
2.4.1.1.1 PROGRAMI NDËRKUFITAR DHE AKTIVITETET E BASHKËPUNIMIT
DHE ZHVILLIMIT RAJONAL
Deri më tani në këtë kapitull, PZHRB 2010-13 është fokusuar në aktivitetet të njëanshme
që adresojnë agjendën vendore të Kosovës: tejkalimin e vështirësive dhe mos efikasitetit,
si dhe nisjen e linjëzimit të sektorit agro-rural të Kosovës me PPB.
Megjithatë, PZHRB 2010-13 ka identifikuar një program të aktiviteteve të zhvillimit
ndërkufitar dhe rajonal që janë plotësuese për ato që janë fokusuar në çështjet vendore 15.
Këto përfshijnë:
1. Aktivitete dypalëshe (Bashkëpunimi ndërkufitar) dhe
2. Aktivitetet e shumë-anshme (bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor).
Programi i aktiviteteve të zhvillimit ndërkufitar dhe rajonal është përmbledhur në
Aneksin 7.
2.5

Strategjitë nën-sektoriale, objektivat dhe skenarët për vitin 2013

Me qëllim që projektet e financuara nga donatorët dhe PBK të kenë ndikim (përkrahur
nga korniza politike, ligjore dhe administrative) është me rëndësi të qartësohen
strategjitë dhe objektivat e MBPZHR për secilin nën-sektor të prodhimtarisë . Tetë masat
e PZHRB 2010-13 dhe PBK, si dhe politikave mbështetëse, kornizave ligjore dhe
administrative fokusohen në shtimin e komercializimit të bujqësisë së Kosovës sipas
strategjive nën-sektoriale, objektivave dhe skenarëve të shkruar në PZHRB 2007-13,

15

Programi është identifikuar gjatë udhëtimit studimor që bëri personeli i MBPZHR-së gjatë vizitave të bëra në Ministritë e Bujqësisë
në Malin e Zi, Shqipëri dhe Maqedoni, të mbajtura që nga tetori i 2006.
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Anekset 9 dhe 10 16. Pasi që dokument është përgatitur në vitin 2006, MBPZHR-ja më pas
ka përgatitur strategjitë nën-sektoriale për hortikulturën, blegtorinë dhe pylltarinë.
Në vitin 2009 është bërë një përpjekje e madhe për të ngritur kapacitetin e MBPZHR-së
në fushën e agro-mjedisit, ashtu që Kosova gjithnjë e më shumë, do të mund të radhisë
veten si me Politikën e Përbashkët Bujqësore, ashtu edhe me politikën e BE-së për agromjedisin. Kjo ka çuar drejt formimit të grupit punues për agro-mjedisin në MBPZHR
dhe përgatitjen e dokumentit për gjendjes e politikave agro-mjedisore që janë relevante
për Kosovën (shih Aneksin 8).
2.6

AKTIVITETET SPECIFIKE PËRKRAHËSE

Ristrukturimi i sektorit agro-rural gjatë vitit 2010-13 do të bëhet përmes implementimit
të tetë masave të financuara nga donatorët dhe të përkrahura nga PBK. Ky seksion
përmbledh aktivitetet specifike përkrahëse që do të shfrytëzohen për produktet
individuale, me qëllim që të asistohen operatorët e ndryshëm ekonomik dhe rural të
përfshirë në prodhim, përpunim, marketing, shpërndarje, shitje dhe import/eksport.
Veprimet specifike që do të zbatohen në sektorin e pylltarisë gjatë 2010-13 janë
parashtruar në Strategjinë për Pyjet për vitin 2009, që është përgatitur nga MBPZHR-ja
dhe APK.

16
Faktori kyç në përcaktimin e politikës bujqësore në të ardhmen, është fakti se Kosova është një territor i vogël me një popullatë të
konsiderueshme rurale (60% e popullatës së përgjithshme) të përfshirë në bujqësi dhe veprimtaritë rurale. Zonat rurale dhe bujqësore,
bazohen në njësitë familjare në komunitetet e fshatrave me një histori të fortë dhe përqendrim në solidaritetin e komiteteve dhe
familjeve/klaneve të fshatit. Me një madhësi të pronave në Kosovë me një mesatare 2.23 ha për familje, dhe me më tepër se 90% të
njësive bujqësore me jo më shumë se 2.5 ha, politika dhe strategjia e MBPZHR-së në të ardhmen duhet të përkrahë krijimin e
Shoqatave të Prodhuesve, Grupeve dhe Kooperativave, si dhe Shoqatave të Fermerëve të Rinj dhe Grupeve të Grave që lidhen me këtë
strukturë të prodhimit. Politika në të ardhmen gjithashtu duhet të pranojë nivelin aktual të menaxhimit të fermës, praktikat e
përgjithshme të bujqësisë dhe ekzistencën e strukturës së fortë të udhëheqësve së komunitetit të fshatit. Shumë amvisni rurale ende
jetojnë nga toka si fermerë tradicional, të cilët nuk e konsiderojnë bujqësinë dhe farmingun si biznes, por si një mënyrë të jetesës.
Megjithatë, tradicionalja është e zbutur me faktin se ekonomitë shtëpiake rurale marrin transfere të parave nga të afërmit që punojnë
jashtë vendit.
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Tabela 2.1: Sektori i pemëve dhe perimeve
Fermerët tradicional që
lëshojnë sektorin
Të mbështetur me
trajnime profesionale për
zanate dhe iniciativa për
diversifikim rural,
përfshirë këtu fshatin
dhe/ose eko-turizmin.

Fermerët tradicional që
ngelin në sektor
Të mbështetur nga ana
e Shërbimit
Këshillëdhënës Rural
(SHKR) në trajnime
teknike dhe të biznesit,
si dhe përkrahje në
ekstension që është
fokusuar për t’i
ndihmuar fermerët të
arrijnë rendimente më
të larta, duke zbatuar
standardet e praktikave
më të mira dhe
menaxhimin e
përmirësuar, p.sh.
investimet kapitale në
teknologji të re,
makineri, sera,
përdorimi i varieteteve
të duhura dhe farave
më cilësore, prodhimi i
artikujve me cilësi më të
mirë, themelimi i
grupeve të prodhuesve,
ndarja e granteve
(nëpërmjet Fondit për
Përkrahje Rurale) për
blerjen e teknologjisë së
re, dhe mësimi i
fermerëve si të

Fermerët gjysmëFermerët komercial
komercial
Të përkrahur me masat e ofruara për fermerët për
t’i ndihmuar ata të plotësojnë kriteret e nevojshme
të praktikave më të mira dhe standardet, ku masat
përfshijnë përkrahje për:
•
Zhvillimi i shoqatave dhe i kooperativave
të fermerëve, qendrave të grumbullimit;
•
Organizimi i trajnimit për rritjen e
efikasitetit teknik, marketing, planifikim
biznesi, kontabilitet dhe FADN;
•
themelimi i fidanishteve dhe kopshteve;
•
ndarja e granteve për të inkurajuar
kultivimin e pemishteve, përdorimin e
teknologjisë së re (makinerisë), themelimi
i plantacioneve me frute të buta dhe
ndërtimi i depove të duhura për
pemë/perime;
•
ndërmarrja e programeve të aprovuara të
trajnimit nga SHKR;
•
Mbështetja e konsolidimit të tokës;
•
trajnimi i fermerëve për të përdorur farat
e cilësisë së lartë, varietetet e duhura dhe
plehrat e duhura;
•
bujqit të mësohen të kultivojnë prodhime
organike, përmirësojnë marketingun,
klasifikimin dhe paketimin e prodhimeve,
investojnë në tunele plastike dhe serra,
ujitje, ngrohje, hidropone, ruajtje në vend
të ftohët dhe
•
Mundësimi i vizitave ne shtetet tjera të
regjionit, si dhe në Turqi, Spanjë, Itali dhe
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Përpunuesit

Të tjera

Ristrukturimi i një përpunuesi të
madh të privatizuar; ri-pajisja e tij
për të punuar në vëllime më të
mëdha të prodhimit; nënshkrimi i
kontratave afatgjate për blerjen dhe
dërgesën e mallrave; përmirësimi i
cilësisë dhe i marketingut të
prodhimeve; asistim në planifikimin
e biznesit, pajtueshmëria me HACCP
standardet, dërgesa testuese dhe
hulumtimi i tregut.

Përafrimi me
legjislacionin e BE;

Masat që sigurohen përpunuesve të
vegjël dhe të mesëm:
o Programet promovuese për
fillimin e ri dhe për
prodhimet e reja;
o Programet promovuese për
përdorimin e teknologjive të
reja në përpunimin e pemëve
dhe perimeve;
o Asistenca për përkrahjen dhe
promovimin e prodhimeve
(tradicionale) lokale të
përpunuara;
o Asistenca në themelimin e
shoqatave;
o Asistenca në përmbushjen e
kërkesave të HACCP;
o Udhëtime studimi për vizitë

Zbatimi i PZHRB 200913.

Zbatimi i legjislacionit;
Zbatimi i Strategjisë së
Hortikulturës në
Kosovë;
Zbatimi i projekteve
donatore;

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010
Fermerët tradicional që
lëshojnë sektorin

Fermerët tradicional që
ngelin në sektor
kultivojnë produkte
organike.

Fermerët gjysmëkomercial
Francë.
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Fermerët komercial

Përpunuesit

Të tjera

përpunuesve të vegjël në
vende tjera.
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Tabela 2.2: Sektori i drithërave/foragjerëve
Fermerët tradicional që
lëshojnë sektorin
Të mbështetur me trajnime
profesionale për zanate
dhe iniciativa për
diversifikim rural,
përfshirë këtu fshatin
dhe/ose eko-turizmin.

Fermerët tradicional që
ngelin në sektor
Të mbështetur nga ana e
Shërbimit Këshillëdhënës
Rural (SHKR) në trajnime
teknike dhe të biznesit, si
dhe përkrahje ekstensioni
që është fokusuar për t’i
ndihmuar fermerët të
arrijnë rendimente më të
larta duke zbatuar
standardet e praktikave
më të mira dhe
menaxhimin e
përmirësuar, p.sh.
investimet kapitale në
teknologji të re, makineri,
serra; përdorimi i
varieteteve të duhura dhe
farave më cilësore,
prodhimi i artikujve me
cilësi më të mirë,
themelimi i grupeve të
prodhuesve, ndarja e
granteve (nëpërmjet
Fondit për Përkrahje
Rurale) për blerjen e
teknologjisë së re,
trajnimi i fermerëve të
kultivojnë prodhime
organike, ndryshimi i
kulturave të mbjella nga
drithërat në kultura me
vlerë të lartë.

Fermerët gjysmë-komercial

Fermerët komercial

Përkrahje nëpërmjet masave që sigurohen me qëllim
që fermerët të plotësojnë kriteret e nevojshme të
praktikave më të mira (shih Aneksin 8 për
komoditetet e përzgjedhura), ku masat përfshijnë
përkrahje për:
•
Zhvillimi i shoqatave dhe i kooperativave të
fermerëve; qendrave për grumbullim;
•
Sigurimi i trajnimit në performancën
teknike, marketing, planifikim të biznesit,
kontabilitet dhe FADN;
•
Vizita kultivuesve në vendet tjera;
•
Ndërmarrje e programeve të trajnimit të
aprovuara nga SHKR;
•
inkurajimi i konsolidimit të tokës;
•
inkurajimi i ri-pajisjes (prodhimi dhe
ruajtja);
•
përdorimi i farave me cilësi të lartë, varietete
të duhura, dhe plehra të duhura;
•
ofrimi i granteve nëpërmjet FPR për të
inkurajuar përdorimin e teknologjive të reja
(makinerisë);
•
prezantimi i përkrahjes së drejtpërdrejt,
pagesat për sipërfaqe.
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Përpunuesit
Mullinjtë për miell: Ristrukturimi i
përpunuesve të privatizuar; trajnimi i
personelit që fusin në përdorim dhe të
veprojnë sipas standardeve të HACCP;
ri-pajisja e saj për të punuar në vëllime
më të mëdha të prodhimit; nënshkrimi i
kontratave afatgjate për blerjen dhe
dërgesën e mallrave; përmirësimi i
cilësisë dhe i marketingut të
prodhimeve.
Mullinjtë për ushqim të kafshëve:
Ristrukturimi i përpunuesve të
privatizuar; trajnimi i personelit që
fusin në përdorim dhe të veprojnë sipas
standardeve të HACCP; ri-pajisja e saj
për të punuar në vëllime më të mëdha
të prodhimit; nënshkrimi i kontratave
afatgjate për blerjen dhe dërgesën e
mallrave; përmirësimi i cilësisë dhe i
marketingut të prodhimeve.

Tjera
Përafrimi me
legjislacionin e BE;
Zbatimi i legjislacionit;
Zbatimi i Strategjisë së
Kosovës për Blegtori;
Zbatimi i projekteve
donatore;
Zbatimi i PZHRB 201013.

Prodhuesit të majës së birrës:
Ristrukturimi i përpunuesve të
privatizuar; trajnimi i personelit që
fusin në përdorim dhe të veprojnë sipas
standardeve të HACCP; ri-pajisja e saj
për të punuar në vëllime më të mëdha
të prodhimit; nënshkrimi i kontratave
afatgjate për blerjen dhe dërgesën e
mallrave; përmirësimi i cilësisë dhe i
marketingut të prodhimeve.

- 82 -

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010
Fermerët tradicional që
lëshojnë sektorin

Fermerët tradicional që
ngelin në sektor

Fermerët gjysmë-komercial

Fermerët komercial

Përpunuesit

Tjera

Birraritë: : Ristrukturimi i përpunuesve
të privatizuar; trajnimi i personelit që
fusin në përdorim dhe të veprojnë sipas
standardeve të HACCP; ri-pajisja e saj
për të punuar në vëllime më të mëdha
të prodhimit, nënshkrimi i kontratave
afatgjate për blerjen dhe dërgesën e
mallrave; përmirësimi i cilësisë dhe i
marketingut të prodhimeve.

Tabela 2.3: Sektori i mishit
Fermerët tradicionalë të
cilët largohen nga
farmingu blegtoral
Të mbështetur nëpërmjet
trajnimeve profesionale
për zanate dhe zhvillimit
të iniciativave të
diversifikimit rural.

Fermerët tradicionalë
të cilët mbeten në
farmingun blegtoral
Të mbështetur
nëpërmjet trajnimeve
teknike dhe të biznesit
të Shërbimit
Këshillimor Rural
(SHKR) si dhe
mbështetjes për zgjerim
që ka për qëllim t‘i
ndihmojë fermerët për
të arritur rendimente
më të larta nëpërmjet
menaxhimit më të mirë
të fermave p.sh.

Fermerët blegtoralë
gjysmë-komercialë

Fermerët blegtoralë
komercialë

Përkrahje nëpërmjet masave që sigurohen me qëllim
që fermerët të plotësojnë kriteret e nevojshme të
praktikave më të mira ku masat përfshijnë përkrahje
për:

•
•
•
•
•

•
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Zhvillimi i kooperativave të fermerëve;
Ngritja e qendrave të grumbullimit të
mishit;
Ri-pajisja;
Përmirësimi i racave nëpërmjet AI;
Mbajtja e trajnimit mbi performancën
teknike, marketingun, planifikimin e
biznesit, kontabilitetin dhe FADN-në;
Ofrimi i granteve nëpërmjet RSF për të

Thertoret/
Përpunuesit e mishit
Ristrukturimi i thertoreve; ripajisja e
tyre për të trajtuar vëllime më të
mëdha; vendosja e kontratave afatgjata të blerjes dhe furnizimit;
përmirësimi i marketingut të
produkteve; t‘ju jepet ndihmë për
planet e biznesit, për arritjen e
pajtueshmërisë me HACCP; dërgesat
provë dhe hulumtimin e tregut;
Promovimi i produkteve lokale
(tradicionale) të përpunuara nga
përpunues të vegjël p.sh. prodhuesit

Të tjerë
Përafrimi me
Legjislacionin e BE-së;
Vënia në zbatim e
legjislacionit;
Zbatimi i Strategjisë së
Kosovës për Blegtori;
Zbatimi i projekteve
donatore;
Zbatimi i PZHRB 201013.
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Fermerët tradicionalë të
cilët largohen nga
farmingu blegtoral

Fermerët tradicionalë
të cilët mbeten në
farmingun blegtoral
ushqyerjen më të mirë,
mbarështimin, higjienën
dhe menaxhimin e
mbeturinave.

Fermerët blegtoralë
gjysmë-komercialë

Fermerët blegtoralë
komercialë

nxitur përdorimin e teknologjisë së re
(makinerive);
Prezentimi i masave të përkrahjes së
drejtpërdrejt për gjedhe, dele dhe dhi si
premitë për krerë.

•

Thertoret/
Përpunuesit e mishit

Të tjerë

e veçantë të mishit të tymosur që janë
në pajtueshmëri me HACCP.

Tabela 2.4: Sektori i qumështit
Fermerët Tradicional që
e lënë farmingun e
qumështit

Fermerët Tradicional që
mbesin në farmingun e
qumështit

Të përkrahur nëpërmes
të trajnimit për aftësime
profesionale për zanate
dhe zhvillimit të
iniciativave për
diversifikimin rural.

Të përkrahur nëpërmes të
trajnimit teknik dhe
biznesi nga Shërbimi
Rural Këshillimor, si dhe
përkrahje ekstencionale që
fokusohet në të
ndihmuarit e fermerëve
që të arrij rendiment më të
lartë se nëpërmes të
menaxhimit më të mirë,
p.sh. ushqim më mirë të
kafshëve, racat, higjienën
dhe menaxhimin e
mbeturinave, prodhimi i
produkteve me bazë në
qumësht.

Fermerët Gjysmëkomercial të qumështit

Fermerët Komercial të
qumështit

Përkrahje nëpërmjet masave që sigurohen me qëllim
që fermerët të plotësojnë kriteret e nevojshme të
praktikave më të mira ku masat përfshijnë përkrahje
për:

•
•
•
•
•

•
•
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zhvillimi i kooperativave të fermerëve;
krijimi i qendrave për grumbullimin e
qumështit;
ri-pajisja;
përmirësimi i racave nëpërmes të IK;
ofrimi i trajnimit në performancën
teknike, marketing, planifikimin e punës,
kontabilitetin dhe FADN-në;
prezentimi i masave të përkrahjes së
drejtpërdrejt si premitë për krerë;
ofrimi i granteve nëpërmes që të inkurajoj
përdorimin e teknologjisë së re

Qumështoret

Të tjera

Ristrukturimi i qumështoreve të
privatizuara; trajnimi i personelit
që të paraqes dhe të operoj
HACCP; ri-pajisja që të
menaxhohen vëllimet më të
mëdha; vendosja e kontratave për
shpërndarje afat-gjate; dhe
përmirësimi i marketingut të
produkteve.

Përafrimi me
Legjislacionin e BE-së;

Promovimi i produkteve të
përpunuara lokalisht (tradicional)
nga përpunuesit e vegjël, p.sh.
djathërat speciale që janë në
përputhje me HACCP.

Vënia në zbatim e
legjislacionit;
Zbatimi i Strategjisë së
Kosovës për Blegtori;
Zbatimi i projekteve
donatore;
Zbatimi i PZHRB 201013.
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Fermerët Tradicional që
e lënë farmingun e
qumështit

Fermerët Tradicional që
mbesin në farmingun e
qumështit

Fermerët Gjysmëkomercial të qumështit

•
•
•

Fermerët Komercial të
qumështit

Qumështoret

Të tjera

(makinerisë);
përmirësimin e cilësisë së qumështit;
përmirësimin e standardeve të higjienës
së prodhimeve të qumështit;
përmirësimin e vendeve për deponimin e
plehut.

Tabela 2.5: Sektori i verës dhe rrushit
Fermerët Tradicional që
e lënë prodhimtarinë e
rrushit
Të përkrahur nëpërmes
të trajnimit për aftësime
profesionale për zanate
dhe zhvillimit të
iniciativave për
diversifikimin rural.

Fermerët Tradicional që
mbesin në prodhimtarinë
e rrushit
Të përkrahur nëpërmes të
trajnimit teknik dhe
biznesi nga Shërbimi
Rural Këshillimor, si dhe
përkrahje ekstencionale që
fokusohet në të
ndihmuarit e fermerëve
që të arrij rendiment më të
lartë nëpërmes
standardeve të praktikës
më të mirë, p.sh.
përdorimi i varieteteve
adekuate, farave më të
mira, prodhimi i

Fermerët Gjysmëkomercial

Fermerët komercial

Përkrahje nëpërmjet masave që sigurohen me qëllim
që fermerët të plotësojnë kriteret e nevojshme të
praktikave më të mira ku masat përfshijnë përkrahje
për:

•
•
•

•
•
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zhvillimin e standardeve të praktikës më
të mirë;
zhvillimin e shoqatave dhe kooperativave
të fermerëve; qendrave grumbulluese;
ofrimin e trajnimit në performancën
teknike, marketing, planifikimin e punës,
kontabilitetin dhe FADN-në;
themelimin e fidanishteve dhe fidanishte
amë;
ofrimin e granteve nëpërmes që të

Veraritë
Ristrukturimi i prodhuesve të verës
së NPSH-vë të privatizuara;
trajnimi i personelit që të paraqes
dhe të operoj HACCP; asistimi që
ata të pajisen dhe të menaxhojnë
vëllime më të mëdha; vendosjen e
kontratave për shpërndarje afatgjate; përmirësimi i cilësisë së
produktit dhe
marketingu/paketimi i verës;
promovimi i shitjes lokale dhe
eksportit.

Të tjera
Përafrimi me
legjislacionit e BE;
Zbatimi i legjislacionit;
Implementimi i
projekteve të
donatorëve;
Implementimi i PZHRB
2010-13.
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Fermerët Tradicional që
e lënë prodhimtarinë e
rrushit

Fermerët Tradicional që
mbesin në prodhimtarinë
e rrushit

Fermerët Gjysmëkomercial

produkteve me cilësi më
të mirë, krijimi i grupeve
të prodhuesve.

•
•
•

•
•
•
•
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Fermerët komercial

Veraritë

Të tjera

inkurajoj përdorimin e teknologjisë së re
(makinerisë, mbjellja e vreshtave me rrush
për verë dhe për ngrënie;
ndërmarrjen e programeve trajnuese të
aprovuara nga SHKR;
lehtësimi i konsolidimit të tokës;
trajnimi i fermerëve që të përdorin fidan
me cilësi të lartë, varietetet adekuate dhe
plehrat përkatës;
të mësohen fermerët që të rrisin rrushin
në mënyrë organike;
përmirësimi i marketingut, sortimi dhe
paketimi i rrushit për ngrënie;
përdorimi i ujitjes, hidroponik, depove të
ftohta dhe
lehtësimi i vizitave në vendet e tjera në
Ballkan, si dhe në Spanjë, Itali dhe Francë.
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Tabela 2.6: Përmbledhja e Fokusimit të Masave Kryesore
Fermerët tradicional që
lëshojnë sektorin e
bujqësisë
Masa 1 (Trajnimi
profesional për zanate)
Masa 6
(Diversifikimi rural)
Masa 7 (Trashëgimia
rurale)
Masa 8 (Zhvillimi i
komunitetit lokal)

Fermerët tradicional që
ngelin në sektor

Fermerët gjysmëkomercial

Fermerët komercial

Përpunuesit

Pylltaria

Masa 1 (Trajnimi
profesional për zanate)

Masa 1 (Trajnimi
profesional për zanate)

Masa 1 (Trajnimi
profesional për zanate)

Masa 4 (Përpunimi dhe
marketingu)

Masa 2
(Ristrukturimi i
potencialit fizik)

Masa 2
(Ristrukturimi i
potencialit fizik)

Masa 2
(Ristrukturimi i
potencialit fizik)

Masa 5 (Menaxhimi i
resurseve natyrore pylltaria)

Masa 3 (Menaxhimi i
resurseve të ujit)

Masa 3 (Menaxhimi i
resurseve të ujit)

Masa 3 (Menaxhimi i
resurseve të ujit)

Masa 5 (Menaxhimi i
resurseve natyrore kullosat)

Masa 5 (Menaxhimi i
resurseve natyrore kullosat)

Masa 5 (Menaxhimi i
resurseve natyrore kullosat)

Masa 8 (Zhvillimi i
Komunitetit Lokal)

Masa 8 (Zhvillimi i
Komunitetit Lokal)

Masa 8 (Zhvillimi i
Komunitetit Lokal)

Masat e përkrahjes së
drejtëpërdrejt - pagesat
e lidhur ame prodhim
(coupled payments)

Masat e përkrahjes së
drejtëpërdrejt - pagesat
e lidhur ame prodhim
(coupled payments)
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Masa 8 (Zhvillimi i
komunitetit në nivel)
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2.7

FINANCIMI I PZHRB 2010-13

Tetë masat që po zbatohen nën PZHRB 2010-13 bashkë-financohen nga donatorët e
niveleve të ndryshme, Qeveria–niveli qendror, komunat dhe nga sektori privat. Niveli i
financimit do të ndryshon për sa i përket masave dhe burime të ndryshme të financimit.
Aktivitetet që do të zbatohen nën PKB 2010–13 po financohen nëpërmes Buxhetit të
Kosovës, me përkrahje buxhetore shtesë nga donatorët, aty ku është e mundur.
Masat që do të mbështeten me PZHRB 2010–13 janë përllogaritur me qëllim të sigurimit
se plani është i realizueshëm në aspektin financiar. Shpenzimet janë ndarë në bazë të
burimit të mundshëm të financimit dhe janë të ndara në faza brenda periudhës
pesëvjeçare të Planit.
Financimi i PZHRB 2010-13 është bazuar në supozimin se projektet e financuara nga
donatorët do të përfshijnë gjithnjë e më shumë komponentin e grantit, në veçanti sikur
IPA 2009 të vazhdoj (le të themi në 2010) dhe kur Kosova të bëhet e pranueshme për
Komponenti 5 e IPA (mbështetje Zhvillimit Rural), nëpërmes të IPARD-it, kur edhe do
të bëhet kandidate për BE.
Planin indikativ financiar për PZHRB 2011-13 është rreth 100 milionë euro gjatë 3 viteve,
për t’u bashkë-financuar nga Qeveria, komunat, sektori privat dhe donatorët (si në
PZHRB 2007-13), kostoja finale do të varet nga disa faktorë si p.sh. koha e zbatimit të
tetë masave (dhe përkrahja institucionale), disponueshmëria dhe lloji i fondeve
donatore dhe qeveritare, shkalla e rritjes në ekonomi dhe kapacitetit në nivel lokal për të
absorbuar ndihmën e donatorëve. Plani financiar për zbatimin e PZHRB 2011-13 paraqet
azhurnimin e PZHRB 2007-13 origjinale dhe ka qenë i përgatitur pas marrjes në
konsideratë të mundësive për të ardhura publike dhe mbështetje nga donatorët gjatë
periudhës 3 vjeçare.
Detajet për financim për PZHRB 2011-13 janë përmbledhur në Kapitullin 7.
2.8

ZBATIMI I PZHRB 2010-13

Zbatimi i PZHRB 2010–13 do të varet nga bashkëpunimi ndërmjet sektorit publik dhe
privat.
Me qenë se është krijuar një Partneriteti publiko/privat (PPP) 17 që do të lehtësoj
dialogun konstruktiv e të vazhdueshëm dhe komunikimin në mes të palëve të
interesuara në hallkat e zinxhirit të ushqimit p.sh. prodhuesit dhe shoqatat e tyre,
17

Bazuar në Partneritetin e parashtruar në Kapitullin 10, Komisioni Monitorues (shih Kapitullin 9).
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furnizuesit e inputeve, përpunuesit, shitësit me shumicë dhe pakicë, supermarketet,
eksportuesit, importuesit, shërbimet këshillimore, bankat, donatorët, institutet
hulumtuese, ministritë dhe organizmat qeveritare, odat ekonomike, konsumatorët, OJQtë dhe përfaqësuesit tjerë të shoqërisë civile.
Qëllimi i PPP, që është partner kryesor në sektorin publik, është të sigurojë se MBPZHR
si sektor i rëndësishëm publik, është duke shqyrtuar problemet që pengojnë zhvillimin e
ndërmarrjeve private në Kosovë në sektorin agro-rural, dhe ndërmerr veprime të
duhura politike/ligjore/institucionale për të mënjanuar mos efikasitetin në zinxhirin e
ushqimit dhe për të krijuar një mjedis të përshtatshëm në të cilin sektori privat mund të
zhvillohet dhe të prosperojë.
Autoriteti Menaxhues , Komiteti Monitorues dhe Komiteti për Menaxhimin e Granteve
(dhe nën-komitete teknike) janë krijuar nga Ministri i Bujqësisë në 2009 për të lehtësuar
zbatimin e PZHRB 2010-13. Në vitin 2010 funksionet zbatuese të masave të Këshillit për
Menaxhimin e Granteve janë bartur në Njësinë e posa themeluar të Pagesave brenda
Ministrisë, si paraprijëse e Agjencisë së Pagesave..
2.9

FUSHËVEPRIMI GJEOGRAFIK I PZHRB 2010-13

PZHRB 2010-13 do të aplikohet në të gjitha vendet e Kosovës, veçanërisht në zonat më
pak të zhvilluara, me përjashtim të qendrave komunale dhe Prishtinës. Nga ky rregull
përjashtohen agro-përpunuesit, për shkak se disa nga këto ndërmarrje (në mënyrë
direkte apo indirekte të lidhura me zhvillimin e viseve rurale) janë të vendosura në
vendet urbane.
2.10 NDIKIMI I PRITUR I PZHRB 2010-13
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe zonave rurale po intensifikohet si rezultat i zbatimit
të PZHRB gjatë 2010-13. Modernizimi i pronave bujqësore, përfshirë konsolidimin e
tokës, analizën e dheut, investimit në makineri, sigurimit të farave cilësore, ushqim për
kafshë, blegtoria, si dhe me zhvillimin e burimeve njerëzore dhe trajnimin e tyre në
teknikë dhe në biznes, çon drejt rritjes së aftësisë konkurruese të bujqësisë dhe
profitabilitetit të fermës. Përpjekjet për të rritur performancën e fermerëve drejt nivelit të
praktikave më të mira, si dhe ofrimi i mundësive “shiko dhe beso”, ku do të realizohen
vizita jashtë Kosovës, do të kenë ndikime pozitive në nivelet e të hyrave, standardeve të
jetesës dhe mundësive për punësim. Masat e përkrahjes së drejtpërdrejt kanë
kontribuuar në shtimin dhe stabilizimin e të ardhurave të fermerëve. Aneksi 9
parashtron shembujt e praktikave më të mira krahasuese për komoditetet e
përzgjedhura.
Edhe pse ka shumë faktorë të panjohur që do të mund të ndikonin në zhvillimin e
përgjithshëm të sektorit agro-rural të Kosovës deri 13, treguesit e mëposhtëm në

89

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

Tabelën 2.7 paraqesin një skenar të arsyeshëm të ndryshimeve të synuara 18. Vlerësimi i
MPZHRB është se zbatimi i PZHRB 2010–13 do të çoj kah plotësimi i objektivave të
përgjithshme dhe specifike deri në fund të vitit 2013 që janë të paraqitura në Figurën 2.1.

18
Detyra që i është caktuar Autoritetit Menaxhues është që të azhurnojë çdo vit të gjithë treguesit (si dhe të shtoj të rinjtë) në linjë
me ato që janë standardizuar nga vendet që kanë aderuar rishtazi dhe vendet aktuale kandidate: shihni një shembull në Kapitullin 9.
Për këtë detyrë mund të kontraktohen universitetet lokale, duke punuar për së afërmi me Departamentin e Politikave në MBPZHR
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Tabela 2.7 Skenari i ndryshimeve të synuara

Treguesi
Aftësia konkurruese dhe Efikasiteti
Huat e bankave komerciale për bujqësinë

2004linja bazë

Njësia

2006

2013 19

Burimi (2004/6)

4.0
8.5

12.5

BPK

1.5
19.3
5.45

20
1
30
20

IUMBPZHR
HEB 2004/2005
HEB , SO MBPZHR
HEB

3.9
23.0
25,236

5
35
30,000

HEB
HEB
HEB

100

KAMP

% e huave të përgjithshme
% e tokës së gjithëmbarshme
punuese
Ha
Ha
Njësi/fermë të madhe

2.0

Ton/ha
Ton/ha
Njësitë

3.8
21.1
19,956

% e qumështit të shitur të
papërpunuar

30

%
% nga totali

34.4
24.1

34.1
24.1

75
50

HEB
HEB

Rroga mesatare në sektorin publik
Rrogat dhe pagesat e tatimuara në viset rurale
Rrogat dhe pagesat e tatimuara në viset urbane

Euro/muaj
Euro/muaj
Euro/muaj

182.1
125.9
207.6

600

Fitimi/Humbja në fermën e patateve

Euro/ha/vit

1,500

190
176.2
215.1
2,000

Fitimi/Humbja në qumështore

Euro/lopë/vit
Të ardhurat e
fermës/shpenzimet e fermës

126

500

MPMS
HBS/BB
HBS/BB
FADN,
MIMBPZHR
FADN,
MIMBPZHR

2

HEB , MIMBPZHR

Sipërfaqja e ujitur
Madhësia mesatare e fermës së vogël
Madhësia mesatare e fermës së madhe
Lopë qumështore në ferma të mëdha
Produktiviteti
Grurë
Patate
Numri i traktorëve >40HP
cilësia e prodhimit kryesor bujqësorë
Qumësht i shkallës A (qumështorja VITA)
Shoqëria civile
Popullata bujqësore: me shkollë të mesme të kryer
Popullata bujqësore (grup mosha 30-49)
Të ardhurat familjare

Varshmëria nga sektori bujqësor
19

Burimi për ndryshimet e synuara më 2013
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2.2 SUPOZIMET
1. Punësimi në bujqësi do të zvogëlohet me shkallë 5% në vit;
2. Përpjesëtimi i fermerëve të rinj do të rritet pasi që fermerët e moshuar do të
pensionohen/vdesin dhe përkrahja ndaj fermerëve të rinj do t’i nxis të merren
me aktivitete të fermës;
3. Rritja e të hyrave të ekonomive familjare do të arrijnë mesataren kombëtare.
4. Prodhimtaria në sektorin kryesor bujqësor do të rritet për shkak të (a)
investimeve në pronat bujqësore dhe (b) largimit të bujqve joefikas nga sektori.

2.3 PZHRB 2010-13: OFRIMI I VAZHDIMËSISË
Me rëndësi është të theksohet që PZHRB 2007–13 nuk është një “kuti e re magjike”. Tetë
masa të identifikuara të zhvillimit rural janë duke u mbështetur në mënyra të ndryshme
në komuna të Kosovës, ndërsa në 2009 dhe 2010 nga KCB. Veç kësaj, përkrahja e
drejtpërdrejt i është dhënë fermerëve për dy vite në vijim nga KCB në vitin 2009 dhe
2010.
PZHRB 2007-13 siguron vazhdimësinë në këto tetë fusha dhe ofron një ombrellë nën të
cilën projektet mund të financohen nga donatorët në baza racionale dhe të
qëndrueshme. Ajo, po ashtu krijon një kornizë për planifikim afat-mesëm për zhvillimin
e sektorit agro-rural i cili:
•
•

•

•
•

e lidh me PZHRB 2007-13 me aktivitetet e rëndësishme të planifikimit, p.sh.
KASh;
identifikon kornizën e politikave (matricën) 20 që e lidh racionalist dhe në
mënyrë konsistente veprimet vendore (përfshirë zëvendësimin e importit dhe
strategjitë për eksportin e prodhimeve të përzgjedhura), me projektet me
prioritet të financuara nga donatorët, e që janë të lidhura me tetë masat e
Planit;
adreson gjendjen e tanishme financiare vendore dhe ndihmon Qeverinë që të
synoj më mirë Programin e saj Kombëtar për Bujqësi, të financuar nëpërmjet
të buxhetit kombëtar;
e ndihmon sektorin agro-rural të Kosovës që të përgatitet për kandidim dhe
fazën komplekse te para-aderimit në BE;
identifikon ngritjen e kapaciteteve administrative dhe ligjore (përfshirë
Binjakëzimin dhe TAIEX) që kërkohet nga institucionet kyçe që janë
përgjegjëse për zbatimin e PZHRB 2010-13;

20

Kjo do të i mundësoj sektorit privat që të zhvillohet duke mbuluar çështjet kyçe si qasja në kreditë komerciale, konsolidimin e tokës
dhe negociimin e qasjes në mundësitë për punë në pjesët e tjera të Evropës nëpërmjet të politikës menaxhuese për migrimin jashtë
zonave rurale.
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•

•

parashtron fushat e mundshme për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkufitar
dhe rajonal, me qëllim të shtimit të qasjes në tregje, si dhe për të lehtësuar
dialogun dhe bashkërendimin; dhe
merr në konsideratë nevojën për të përkrahur komunitetet lokale, si dhe
çështjet e ndërlidhura si përkatësia etnike, gjini, rinia, migrimi dhe agromjedisi.

2.11 PRIORITETET E MENJËHERSHME
Në lidhje me prioritetet, këto duhet të janë të lidhura në 2010-13 (si në 2007-13) për
burimet e mundshme financiare dhe kapacitet e zbatimit. Burimet e brendshme
financiare janë të kufizuara ende. Më tej, kapacitetet absorbuese vazhdojnë të jenë të
dobëta dhe ende varen nga asistenca e jashtme teknike (edhe pse më pak se në vitin
2007).
Për të qenë më specifik, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në takimin e
16 të MPSA, të mbajtur me 12 qershor 2009 në Prishtinë, tha se sfidat e menjëhershme
për 2009-11 janë të adresojnë prioritetet afat-shkurtë dhe afat-mesme të Partneritetit
Evropian për sektorin agro-rural të Kosovës (duke përfshirë pyjet dhe peshkimin). Këto
përfshijnë veprimet e mëposhtme:
1. Implementimin e akteve nënligjore qe dalin nga Ligjit Nr.03/L-016 për
ushqimin (e realizuar);
1. Përdorimi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë për riorganizimin e
institucioneve përkatëse për zbatimin e këtij ligji, që do të thotë krijimin e një
organizatë unike të inspektorëve qendror, komunal dhe kufitar (fitosanitar,
sanitare dhe veterinare) (e realizuar);
2. Plotësim/ndryshimi i Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nr. 03/L-098 (Në
përgatitje) dhe legjislacionin relevant sekondar (pjesërisht të bëra);
2. Krijimin e (a) MBPZHR si Autoriteti Menaxhues, (b) Komitetin për Monitorimin
e PZHRB dhe (c) bartjen e detyrave të Komitetit për Menaxhimin e Granteve në
Agjencinë e Pagesave (për të quajtur Agjencia e Zhvillimit Rural të Kosovës) (e
realizuar);
3. Dakordimin e kritereve për përzgjedhjen e përfituesve të granteve të BK (e
realizuar);
4. Adresimin e pengesave kryesore lidhur me konsolidimin jo të plotë të tokave
dhe shfrytëzimin e parregulluar të tokës bujqësore për qëllime ndërtimi
komercial (në zbatim e sipër) dhe
5. Krijimin e një grupi punues ndër-ministror për të formuluar(hartuar) një
strategji për avancimin e agro-përpunuesit në standardet evropiane, bazuar në
listën kontrolluese të KE (planifikohen për TM4, 2009);
3. Fokusimi në zbatimin e PZHRB 2010-13 në prioritetet e mëposhtme (në
zhvillim):
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a. ristrukturimin e sektorit të bujqësisë, duke përfshirë sigurimin e granteve
për fermerët, plus zbatimin e konsolidimit të tokës (Masa 2 ZHR);
b. shtimin e të ardhurave të fermerëve dhe banorëve rural, që ndikojnë në
standardet e përmirësuara të jetesës dhe kushtet e punës në viset rurale
(Masat e përkrahjes së drejtpërdrejtë);
c. mbështetje për ujitje, veçanërisht ujitjen terciare, si dhe ofruesit e ujitjes
dhe shoqatave të përdoruesve të ujit (Masa 3 ZHR);
d. modernizimin e pajisjeve të agro-ushqimit që kanë potencial të lartë për
eksport dhe zëvendësimin e importit (Masa 4 ZHR) dhe
e. zbatimin e strategjive të zhvillimit të komunitetit lokal bazuar në parimet
e LEADER + (Masa 8 ZHR) 21.

Përshkrimi i prioriteteve të menjëhershme për 2009-11 nuk do të thotë se puna do të
ndalojë në zbatimin e masave të Planit për katër masat e tjera të rëndësishme për të
përmirësuar: trajnim profesional për zanate për të përmbushur nevojat rurale (Masa 1
ZHR); menaxhimin e burimeve natyrore, mjedisi dhe përdorimi i tokës (Masa 5 ZHR);
diversifikimit rural (Masa 6 ZHR) dhe infrastruktura ekonomike, sociale dhe kulturore
në zonat rurale (Masa 7 ZHR). As nuk do të ndalojë së vazhduari punën për ndërtimin e
kapaciteteve administrative dhe njerëzore në nivel qendror dhe nivelet e komunave në
organizatat që do të mbështesë zbatimin e PZHRB 2010-13 (dhe pastaj të PZHRB 201420). Të gjitha këto aktivitete do të përparojnë në përputhje me disponueshmërinë e
fondeve (vendase dhe të donatorëve) dhe rritjen e kapaciteteve absorbuese.
Një prioritet kritik dhe i vazhdueshëm është nevoja për të rritur qasjen e fermerëve dhe
përpunuesve në kredi tregtare në dispozicion nëpërmjet bankave dhe institucioneve
mikro-financiare. Kjo kërkon veprime dhe një PKB (financuar përmes BKK) për të
ndihmuar institucionet financiare lokale që të menaxhojnë më mirë rreziqet e dhënies së
kredive për fermerë dhe përpunuesit e ushqimit. Kjo kërkon asistencë teknike të
vazhdueshme nga donatorë për të mbështetur fermerët dhe grupet e prodhuesve që të
adaptojnë teknologjitë e praktikave më të mira të përshtatshme për kushtet në Kosovë,
(me këshilla që jepet nga Shërbimi Këshillimor Rural, OJQ-të dhe përpunuesit e
ushqimit). Gjithashtu kërkohet konsolidimi i tokës bujqësore, si dhe krijimin e një tregu
real të tokës, në mënyrë që toka të mund të përdoret si hipotekë për kredi tregtare.

21
Veçanërisht duke iu mundësuar operatorëve ruralë ekonomikë të vetë-organizohen në mënyrë më efektive në sektorin
publik/privat/3të të quajtur Grupet Lokale të Veprimit (të përbëra nga administrata, bizneset dhe Shoqëria Civile) Shoqatat e
Prodhuesve dhe Kooperativat
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KAPITULLI 3
Vlerësimi paraprak i PZHRB 2007-13
Vlerësimi paraprak i PZHRB 2007-13 nuk është përsëritur për versionin e azhurnuar të
2010-13.
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KAPITULLI 4
Masat
4.1 MASAT E PËRKRAHJES SË DREJTPËRDREJT
Për t’i arritur objektivat kryesore të PZHRB-së ka qenë e nevojshme që paralelisht me
masat strukturore brenda politikave të zhvillimit rural, edhe masat e përkrahjes së
drejtpërdrejtë të prezantohen në Kosovë. Masat e përkrahjes së drejtpërdrejt ofrojnë
lehtësime në të ardhura për të inkurajuar fermerët që të intensifikojnë prodhimtarinë
bujqësore në fushat e identifikuara parësore. Përmes dhënies së përkrahjes së
drejtpërdrejt janë shtuar përshtatjet strukturore. Veç kësaj, masat e përkrahjes së
drejtpërdrejt kanë efekt stabilizues lidhur me paqëndrueshmërinë e tregut, duke i
mundësuar fermerit një planifikim më të mirë. Përmes prezantimit të kritereve të
synuara të pranueshmërisë, masat e përkrahjes së drejtpërdrejt gjithashtu kontribuojnë
në përmirësimin e sigurisë së ushqimit dhe cilësinë e ushqimit të prodhimit të tregtuar.
Për të trajtuar gjendjen e tanishme në sektorin bujqësor në Kosovë, të karakterizuar me
nivel të ulët efikasiteti, tokë të fragmentuar bujqësore, mungesë qasjeje në kredi dhe në
inpute cilësore, janë prezantuar masat e përkrahjes së drejtpërdrejt të lidhura me
prodhimin. Sektorët e identifikuar parësor janë prodhimtaria blegtorale, qumështore
dhe bimore.
Zbatimi i suksesshëm i kësaj mase gjithashtu kontribuon në arritjen e objektivave të
zhvillimit rural të PZHRB.
Në vitet 2009 dhe 2010 janë zbatuar masat në vijim të përkrahjes së drejtpërdrejt:
•
•
•
•

Premitë për krerë për lopët mjelëse dhe mëshqerrat
Premitë për krerë për dele dhe dhi
Pagesat për sipërfaqe për grurë
Subvencionet për lëndë djegëse për korrjen e drithërave

Nga viti 2011 e tutje planifikohet zgjerimi i fushës së masave për therjet, premitë për
dele, dhi dhe gjedhe dhe pagesat për sipërfaqe për misër dhe patate.
Masat e prezantuara të përkrahjes së drejtpërdrejt nuk janë tërësisht në përputhje me
përkrahjen e PPB në kuadër të shtyllës së parë, pasi që PPB ka kaluar nëpër një proces të
ndarjes nga prodhimi (decoupling). Kështu që, këto pagesa shtetërore të drejtpërdrejta
do të duhet të përshtaten në afatgjatë.
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4.1.1

MASAT E PËRKRAHJES SË DREJTPËRDREJT NË SEKTORIN E
QUMËSHTIT

Për shkak të kushteve natyrore prodhimtaria blegtorale është sektori më i rëndësishëm
në Kosovë. Ekzistojnë 83.289 ferma blegtorale në Kosovë kryesisht gjedhe 291.434 krerë,
prej të cilave 52% (151.546 krerë) janë lopë qumështore. Duke iu përshtatur madhësisë së
pronave, numri mesatar i lopëve mjelëse për familje është 1-4 lopë. Shumica e
prodhuesve të qumështit (93.8%) kanë deri në katër lopë. Vetëm më pak se 1% e
fermerëve kanë mbi 10 lopë.
Prodhimi vendor i qumështit në Kosovë është 381.896 tonelata, që d.m.th. 2520 kg
qumësht për krerë. Pjesa më e madhe (49%) e qumështit përdoret në fermë për konsum
ose për të ushqyer viçat duke mbuluar nevojat e pronës, një pjesë tjetër e madhe (41%)
shitet në tregjet e gjelbra, ndërsa vetëm 10% përpunohet. Sipas vlerësimeve në
përgjithësi vetëm rreth 3.000 fermerë (rreth 3,6% e fermave qumështore) i furnizojnë
qumështoret komerciale me qumësht. Niveli i cilësisë dhe higjienës së qumështit të
grumbulluar në përgjithësi është i ulët, pasi që standardet e Mjeljes së Mirë (GMH) nuk
aplikohen. Problemet gjithashtu shfaqen për shkak të variacionit të konsiderueshëm në
prodhimtarinë e qumështit në ferma (prodhimtari e ulët gjatë dimrit për shkak të
mungesës së ushqimit cilësor dhe prodhimtarisë së lartë gjatë verës).
Përkundër problemeve të radhitura në sektorin e qumështit Kosova ka një potencial të
konsiderueshëm për zhvillim.
Objektivat e masave të përkrahjes së drejtpërdrejt në sektorin e qumështit:
- Shtimi i të ardhurave të fermerëve përmes të cilave krijohen lehtësi për
vazhdimin e prodhimit dhe përshtatjeve të nevojshme strukturore në sektorin e
qumështit,
- Shfrytëzimi i kullosave,
- Përmirësimi i cilësisë së qumështit dhe standardeve të higjienës.
Gjendja e zbatimit në vitet 2009 dhe 2010
Përkrahja e drejtpërdrejt e lopëve qumështore si pagesë për krerë është paraqitur në
vitin 2009. Gjatë vitit të parë 1259 fermerë kanë pranuar 0,6 milion EUR. Në vitin 2010
numri i fermerëve që kanë aplikuar për përkrahje është rritur dukshëm në 4.238 me një
financim të përgjithshëm prej 1,1 milion EURO.
Për ta synuar vetëm prodhimin komercial të qumështit, përkrahja e drejtpërdrejt i është
ofruar vetëm fermerëve me numër të definuar të lopëve mjelëse të cilët e dorëzojnë
qumështin e tyre në pikat përpunuese. Për më tepër, vetëm kafshët e regjistruara ishin të
pranueshme për të promovuar identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve.
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4.1.2

MASAT E PËRKRAHJES SË DREJTPËRDREJT NË SEKTORIN E MISHIT

Sektori i mishit duhet të shihet së pari si një mes-produkt i sektorit të qumështit. Vlera e
prodhimit të mishit ka arritur në rreth 82 milion € në vitin 2006 – rreth dy herë sa vlera e
grurit të prodhuar. Operatorët e vegjël të fermave parapëlqejnë racën Simental për shkak
të kombinimit të saj për qumësht dhe për mish.
Mishi i kuq, sidomos i lopës, është prodhim i popullarizuar dhe ofron mundësi për
zëvendësim të importit, pasi që shkalla e vetëmjaftueshmërisë është vetëm 47%.
Pengesat për sektorët e mishit janë standardet e dobëta të higjienës për shkak të therjes
së pakontrolluar në objektet e paregjistruara përpunuese. Veç kësaj, për shtimin e
prodhimit është e nevojshme të zbatohen sistemet më efikase foragjere.
Për ta shtuar disponueshmërinë e mishit të kuq vendor në treg, është e nevojshme të
përkrahet therja në objektet e kontrolluara, ku bëhen therje përmes përmirësimit të
kushteve higjienike dhe standardeve të tregtimit (klasifikimi i karkasit).
Objektivat e Masave të përkrahjes së drejtpërdrejt në sektorët e mishit:
- Shtimi i të ardhurave të fermerëve përmes krijimit të lehtësimeve për
vazhdimin/rritjen e prodhimit dhe përshtatjeve të nevojshme strukturore në
sektorin e gjedheve,
- Përmirësimi i kushteve higjienike të therjes
- Shfrytëzimi i kullosave,
- Ofrimi i mishit të standardizuar për treg.
Pagesat për përkrahje të drejtpërdrejt së pari do të prezantohen në vitin 2011 si premi
për therje për të gjitha llojet e gjedheve. Për të përmirësuar standardet e higjienës vetëm
kafshët e therura në thertoret e regjistruara do të jenë të pranueshme.
4.1.3

MASAT E PËRKRAHJES SË DREJTPËRDREJT NË SEKTORIN E DELEVE
DHE DHIVE

Kosova ka kushte të mira natyrore për dhentari. Dhentaria sjell një fitim të arsyeshëm
komercial (150 dele). Të ushqyerit e deleve dhe dhive bazohet në kullotje. Kështu që
është skajshmërish e rëndësishme në viset malore dhe viset më pak të favorizuara për
llojet tjera intensive të prodhimtarisë bujqësore. Mbarështimi i deleve dhe dhive
gjithashtu do të mund të luante rol të rëndësishëm në prodhimtarinë organike.
Për fat të keq, numri i deleve dhe dhive ka rënë gjatë luftës. Në vitin 2005 numri i deleve
dhe dhive ishte 151.880 krerë, krahasuar me numrin prej 400.000 dhe 600.000 para luftës.

98

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

Fermat e vogla kanë mesatarisht 17 dele dhe dhive, ndërsa fermat e mëdha kanë numër
shumë më të madh kafshësh.
Në Kosovë, kërkesa për mish qengji dhe djath nga delet dhe dhitë është relativisht e ulët.
Konsumi i vlerësuar i mishit të deleve me pakicë është 1.725 tonelata, ndërsa konsumi
për kokë banori vlerësohet në 0,78 kg/krerë. Si te sektori i mishit, standardet e sigurisë
së ushqimit dhe parandalimi i sëmundjeve të kafshëve paraqesin problem.
Për të adresuar këto mungesa irnë vitin 2009 dhe 2010 premitë për dele dhe dhi janë
dhënë për të gjitha kafshët me objektivat në vijim:
-

Shtimi i të ardhurave të fermerëve krijon lehtësime për prodhim, zhvillim dhe
përshtatje të nevojshme strukturore
Përmirësimi i kushteve higjienike të therjes
Shfrytëzimi i kullosave
Sigurimi i mishit të standardizuar për treg

Për vitin 2011 e tutje planifikohet dhënia e granteve për dy lloje të përkrahjes së
drejtpërdrejt. Premitë për krerë do të jepen vetëm për delet dhe dhitë mjelëse mbi një
numër të caktuar të kafshëve (si: premitë për dele dhe dhi në kuadër të PPB). Për të
adresuar standardet e sigurisë së ushqimit parashihen edhe premitë për therje të
kafshëve tjera. Për të arritur përmirësimin e standardeve higjienike pagesat do të jepen
vetëm për kafshët e therura irnë thertoret e regjistruara.
Gjendja e zbatimit:
Premitë për dele dhe dhi, si pagesë për krerë janë prezantuar në vitin 2009. Në vitin e
parë, 1366 fermerë pranuan gjithsej 1,4 milion EUR për 140300 kafshë. Në vitin 2010,
numri i fermerëve të përkrahur është shtuar në 1503, me fond të përgjithshëm prej 1,26
milion EUR.
Për të synuar prodhimin komercial të qumështit, përkrahja e drejtpërdrejt i është dhënë
vetëm fermerëve me një numër të përcaktuar minimal të deleve dhe dhive.
4.1.4 MASAT E PËRKRAHJES SË DREJTPËRDREJT TE PRODHIMTARIA E
BIMËVE
Në Kosovë, kulturat kryesore janë gruri për konsum njerëzor, si dhe misri, sana dhe
jonxha. Misri po bëhet gjithnjë e më shumë i rëndësishëm, si të ushqyerit e silazhit në
sektorin e qumështit dhe mishit.
Sipërfaqja e përgjithshme me drithëra arrin në 102,000 ha sipas Anketës së Ekonomive
Familjare që merren me Bujqësi të bërë nga ESK dhe 144,000 ha, sipas anketës së
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MBPZHR-së. Ka dallim në bazën e të dhënave për sipërfaqen me misër prej 35.000 në
68.000 ha në baza të ndryshme.
Rendimenti i grurit është 3-3.5 tonelata/ha, rendimenti i misrit është rreth 4 tonelata/ha,
edhe prodhuesit komercial nuk arrijnë mbi 5–5.5 tonelata/ha.
Bujqësia ekzistenciale mbizotëron në sektorin e drithërave, 28,1% e tokës bujqësore
shfrytëzohet nga fermat me sipërfaqe prej 0,5–1,0 ha. Mesatarja e tokës bujqësore për
pronë bujqësore është 1,43 ha. Vetëm 1-2 % e tokës bujqësore shfrytëzohet nga fermat
komerciale ndërsa një e treta e tokës bujqësore shfrytëzohet nga pronat bujqësore me
mbi 3 ha të tokës bujqësore.
Fermerët e vegjël aplikojnë strategjinë e shmangies së rrezikut, kanë shpenzime më të
larta transaksioni, pajisje të papërshtatshme për të pasur mundësi qasjeje në kredi dhe jo
mjaft tokë për prodhim komercial. Nuk ka integrim në prodhimtarinë e drithërave,
bashkëpunimet horizontale nuk ekzistojnë dhe për shkak të madhësisë së vogël dhe
fragmentimit të tokës efikasiteti i makinerisë është i kufizuar.
Shkalla e efikasitetit është shumë e rëndësishme në këtë sektor. Sipas shumicës së
studimeve prodhimtaria e drithërave nuk është konkurrente në disa hektarë toke
bujqësore, kështu që nevojiten përpjekje qenësore për promovimin e komasacionit të
tokës dhe kthimin e një sipërfaqeje të madhe të tokës së braktisur (15-20% e UAA) në
prodhim.
Edhe pse rendimentet mund të merren për shkak të mungesës së sasive komerciale të
drithërave, kapaciteteve deponuese dhe logjistikës, prodhuesit e drithërave në Kosovë
ende kanë disavantazhe krahasuese ndaj vendeve fqinje me prodhimtari efikase
drithërash.
Për të adresuar mungesat janë prezantuar pagesat e përkrahjes së drejtpërdrejt, si pagesa
me shumë fikse për ha me këto objektiva:
- Shtimi i të ardhurave të fermerëve përmes krijimit të lehtësimeve për zhvillimin
e prodhimit dhe përshtatjeve të nevojshme strukturore
- Zvogëlimi i disavantazheve konkurruese për shkak masave të politikave të
vendeve fqinje
- Shfrytëzimi i tokës së braktisur/pashfrytëzuar bujqësore
- Përmirësimi i inputeve (farërat e certifikuara)
Përmes kufizimit të pagesave të përkrahjes së drejtpërdrejt për fermerët me së paku 2
hektarë me kultura që përkrahen, prodhimi për treg është shtuar. Veç kësaj, obligimi për
të përdorur farëra të certifikuara duhet të shpije në rendiment të shtuar dhe zvogëlim
rreziku nga sëmundjet e bimëve.
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Gjendja e zbatimit:
Në vitin 2009 pagesat për sipërfaqe si pagesa për hektarë janë dhënë për prodhuesit e
grurit për mbjellje vjeshtore. Përkrahja është dhënë për 5224 fermerë për 23.566 hektarë
me grurë dimëror në shumë prej 2,1 milion euro. Planifikohet zbatimi i përkrahjes së
njëjtë të drejtpërdrejtë për grurin dimëror edhe në vitin 2010.
Përkrahja u është dhënë fermerëve gjysmë-komercial dhe komercial përmes prezantimit
të kufirit minimal të dy hektarëve grurë të mbjellë.
Përveç pagesave për sipërfaqe, sektori i drithërave është përkrahur përmes dhënies së
subvencioneve për lëndë djegëse për makinat korrëse. Shuma e gjithëmbarshme e dhënë
në vitin 2009 ishte 0,4 milion EUR dhe 0,5 milion EUR në vitin 2010. Secili pronar i një
makine të regjistruar korrëse ka pasur të drejtë të blejë 1200 l lëndë djegëse të
subvencionuar (35% e çmimit është subvencionuar nga MBPZHR në vitin 2009 dhe 30%
në vitin 2010).
Në vitin 2009 përkrahja është dhënë për 1227 pronarë makinash korrëse, ndërsa në vitin
2010 për 1362 pronarë. Pasi që fermerët pranuan këtë përkrahje jo-drejtpërdrejt,
vlerësohet që janë përkrahur 68.000 hektarë drithërash.
Për të ardhmen planifikohet shkrirja e këtyre dy masave në vetëm një pagesë për
sipërfaqe në sektorin e bimëve. Në këtë mënyrë, përkrahja do tu jepej drejtpërdrejt
fermerëve, ndërsa ngarkesa administrative do të zvogëlohej në masë të madhe.
4.2 4.2 MASAT E ZHVILLIMIT RURAL
Të tetë masat e ZHR që po zbatohen nën PZHRB 2010-13, janë përmbledhur më poshtë.
Nga MBPZHR-ja po përgatiten indikatorët fizikë dhe të performancës për të monitoruar
progresin e arritur në zbatimin e masave (shih Kapitullin 8).
Veç kësaj, është përgatitur edhe një përmbledhje e shkurtë mbi gjendjen e zbatimit të
secilës masë deri me 14 gusht 2009.
Secila masë ka statusin aktual të prioritetit qoftë shumë i lartë ose i lartë. Kjo reflekton
prioritetet e parashtruara nga Ministri i Bujqësisë në takimin e MPSA të mbajtur në
Prishtinë me 12 qershor 2009.
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4.2.1. MASA 1 – ZHVILLIMI I TRAJNIMIT PROFESIONAL PËR TË PËRMBUSHUR
NEVOJAT RURALE (STATUSI PARËSOR – I LARTË)
Sektori i bujqësisë në Kosovë luan rol të rëndësishëm në ekonominë rurale/shtetërore si
dhe në jetën shoqërore. Aktualisht, sektori kontribuon me një të tretën e BPV-së së
Kosovës dhe punëson dy të tretat e tërë popullsisë së moshës madhore. Bujqësia e
Kosovës duhet të përmirësojë aftësitë e saj konkurruese, produktivitetin, efikasitetin dhe
cilësinë e prodhimeve, në mënyrë që sektori të: jep kontribut të konsiderueshëm në
rritjen ekonomike dhe punësimin; të garantojë të ardhura të përshtatshme dhe stabile
për popullsinë rurale dhe ballafaqohet me konkurrencën (ndërkohë) në Tregun e Vetëm
të BE-së. Një fushë e rëndësishme, përqendrimi për këtë masë do të jetë ofrimi i
përkrahjes kritike për sistemin e ekstensionit rural/bujqësor, duke marrë parasysh
modele të ndryshme shërbimesh të cilat me gjasë do të përfshijnë ofrimin e drejtpërdrejt
të shërbimeve nga Shërbimi Këshillimor Rural i MBZHR-së, kontraktimi me ofruesit e
specializuar të shërbimeve, si dhe krijimi i lidhjeve kyçe me entitetet tjera në Kosovë që
merren me eksperimentim bujqësor, testim dhe hulumtim, siç janë Instituti i Pejës dhe
Fakulteti i Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës.
Sektori trajton ngecjet kryesore: për shembull, një nivel i ulët i efikasitetit, tokë e
fragmentuar bujqësore/prodhim dhe cilësia e dobët e prodhimit. Zhvillimi i resurseve
njerëzore është jetik nëse këto probleme duhet tejkaluar. Kështu që, kjo masë do të
përqendrohet fuqishëm në zhvillimin e vazhdueshëm dhe përhapjen e njohurive kritike
lidhur me prodhimtarinë bujqësore, përzgjedhjen e kulturave me vlerë të lartë dhe
vendosjen e lidhjeve mes fermerëve “udhëheqës” dhe aktorëve tjerë të rëndësishëm
tregtar, si shitësit me shumicë, përpunuesit dhe eksportuesit. Trajnimi teknik, biznesor
dhe i TI-së po sigurohet në kuadër të Masës 1 për të ndihmuar fermerët (sidomos
fermerët e rinj) që të:
• modernizojnë veprimet e tyre me qëllim të krijimi të bizneseve konkurrente;
• ristrukturojnë aktivitetet e tyre për të përmirësuar rentabilitetin e bizneseve
bujqësore;
• sigurojnë përputhjen e fermave me kërkesat e BE-së;
• themelojnë ferma fitimprurëse;
• prezantojnë racat dhe farërat;
• zbatojnë standardet e cilësisë dhe higjienës;
• tregtojnë prodhimin e tyre sipas klasave dhe standardeve të përkufizuara qartë;
• përmirësojnë gjurmueshmërinë, ruajtjen dhe menaxhimin higjienik të
prodhimeve;
• përmbushin kërkesat mjedisore;
• ri-orientojnë prodhimin bujqësor drejt ushqimeve organike;
• përmirësojnë mirëqenien e kafshëve;
• përmirësojnë menaxhimin dhe ruajtjen e mbetjeve në ferma;
• themelojnë shoqatat e prodhuesve;
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•
•

përmirësojnë rentabilitetin e biznesit dhe koordinimin e shoqatave ekzistuese
dhe
përmirësojnë qasjen në, dhe përdorimin e informatave mbi tregun (furnizimi,
kërkesa, cilësia dhe çmimi).

Derisa objektivi i trajnimit profesional për zanate është shtimi i numrit të fermave
rentabile, konkurrenca e shtuar do të shpijë në tërheqjen e një numri të madh fermerësh
joefikas nga sektori i bujqësisë. Kështu që, është e domosdoshme që këta të trajnohen për
të përvetësuar aftësi me të cilat mund të krijojnë biznese alternative dhe/ose mundësi
për punësim. Krijimi i vendeve të punës bëhet përmes diversifikimit në dhe jashtë
fermës, zhvillimit të mikro-ndërmarrjeve dhe NVM-ve, përpunimit bujqësor të
prodhimeve të reja, turizmit rural dhe zhvillimit të shërbimeve tjera rurale, përfshirë
pylltarinë, peshkatarinë dhe gjuetinë. Strategjitë lokale të komuniteteve që janë
përqendruar në nismat rurale që janë zhvilluar nga Grupet Lokale të Veprimit janë duke
e ndihmuar këtë (shih Masën 8).
Masa 1 ngritet mbi analizën e freskuar SWOT të sektorit bujqësor-rural të Kosovës të
përcaktuar në Kapitullin 1.
Masa 1 drejtohet në përmirësimin e potencialit njerëzor në sektorin agro-rural, sidomos
në ndihmimin e fermerëve të rinj për të përcaktuar vetën si biznese të reja. Asistenca
përfshin hartimin dhe zbatimin e kurseve të trajnimeve për zanate nga Shërbimi
Këshillimor Rural i Kosovës dhe organizatat tjera të akredituara që ofrojnë këshilla (p.sh.
furnizuesit e inputeve, konsultantët dhe OJQ-të). Kurset e trajnimit kanë përmirësuar
menaxhimin e fermave, procedurat e kontabilitetit dhe planifikimit të biznesit. Veç kësaj,
Masa 1 ndihmon fermerët në viset më pak të zhvilluara, si dhe i ndihmon ata që
dëshirojnë të bëjnë tranzicion nga bujqësia ekzistenciale, në bujqësi gjysmë-komerciale
dhe nga gjysmë-komercialja në komerciale. Identifikimi dhe puna me fermerët
“udhëheqës” dhe shoqatat tjera rurale, përfshirë shitësit e inputeve, tregtarët, shitësit me
shumicë dhe aktorët tjerë në zinxhirin e mallrave bujqësore do të jetë një aspekt i
rëndësishëm i lidhjes së potencialit të ri në viset rurale për shfrytëzuar mundësit e
tregut. Vendosja e lidhjeve dhe komunikimi i aktiviteteve të këtyre lojtarëve kyç në
sektorin e gjerë rural, me gjasë do të jetë mënyra më efikase për të përvetësuar kultura të
reja, si dhe kopjuar praktikat më të mira, apo më të mira të mundshme.
Sa i përket trajnimit profesional për zanate, në kuadër të Masës 1, veprimet specifike po
përgatisin fermerët për: riorientimi i prodhuesve të përqendrohet në cilësi; zbatimi i
praktikave të prodhimit të krahasueshme me mirëmbajtjen dhe zgjerimin e peisazhit;
mbrojtja e mjedisit, standardet e higjienës dhe mirëqenia e kafshëve dhe menaxhimi i
fermës ekonomikisht rentabile. Kurset e trajnimeve profesionale për zanate janë por jo të
kufizuara në:
•

teknologjitë e reja të prodhimtarisë bujqësore;
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•
•
•
•
•
•

ekonominë e biznesit, menaxhim, kontabilitet financiar;
mbrojtje mjedisi dhe bujqësi ekologjike/organike;
bizneset alternative në viset rurale, d.m.th. diversifikimi;
kooperativat e prodhuesve, lidhjet me tregun dhe zhvillimin e bizneseve;
teknologjitë informative dhe
njohjen e gjuhëve.

Një faqe interneti do të krijohet për të ofruar kurse trajnimi për zanate on-line, në të cilat
mund të qasen njerëzit përmes Qendrave Këshillimore Rurale dhe Këshillimore
Biznesore në komuna, si dhe në shtëpi.
Zbatimi i suksesshëm i Masës 1 u kontribuon drejtpërdrejt dhe u shërben arritjes së
objektivave në kuadër të Masave 2-8.
Objektivat specifike të Masës 1. Deri në fund të vitit 2013 janë për të ofruar kurse të
synuara trajnimi për zanate në secilën komunë për të gjithë fermerët, familjet rurale dhe
operatorët ekonomik rural që kualifikohen për përkrahje (shih Kapitullin 6). Një faqe e
për trajnimet rreth zanateve do të krijohet përmes së cilës personat që vijojnë trajnimin
mund të marrin materialet për trajnim.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 1 janë paraqitur në Aneksin
3.
Gjendja e zbatimit të Masës 1 në shtator 2010
Pak përparim është bërë në zbatimin e plotë të Masës 1. Edhe pse trajnimi dhe këshillat
teknike u janë dhënë përfituesve nga Shërbimi Këshillimor Rural, nuk ka ndonjë plan
gjithëpërfshirës trajnimi për zanate për ta zbatuar këtë masë. Një kërkesë kryesore është
që donatori multilateral/bilateral të merr përgjegjësi për ta ndihmuar MBPZHR-në që të
përgatisë dhe zbatojë një plan të tillë veprimi gjatë viteve 2010-13. Në veçanti, një plan i
tillë duhet të ndihmojë pensionimin e hershëm të fermerëve të moshuar ekzistues.
Masa 1 është duke u përkrahur përmes projekteve të ndryshme:
•
•
•
•

Përkrahja për Shërbimet Private Këshillimore Rurale (88.387 € in 2009 dhe
200.000 € në vitin 2010, KNB)
Përkrahje për Shkollat e mesme veterinare/bujqësore (DANIDA,
Luksemburg)
Përkrahje për shkollat e mesme (Norvegji)
Përfshirja e OJQ-ve
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4.1 MASA 4.2 – RISTRUKTURIMI I POTENCIALIT FIZIK NË SEKTORIN E AGRORURAL (STATUSI I PRIORITETIT – SHUMË I LARTË)
Masa 2 ndihmon ristrukturimin e potencialit fizik në sektorin agro-rural, me anë të
promovimit të investimeve dhe aktiviteteve të ndërlidhura që do të përmirësojnë
efikasitetin e biznesit të fermës dhe aftësinë konkurruese. Masa 2 promovon investimet
në makinerinë e fermës, pajisjet e fermës, ndërtesat dhe hapësirat e tjera të
prodhimtarisë, që janë relevante me blegtorinë, kulturat lavërtare, pemët dhe perimet,
duke përfshirë rrushin për verë dhe rrushin e tryezës. Masa 2 ofron mbështetje për
ekonomitë familjare ekonomikisht të qëndrueshme, grupet e prodhuesve dhe ekonomitë
e tjera bujqësore.
Fokusim i posaçëm është në përkrahjen e fermerëve të rinj dhe bizneseve të fermave në
zona më pak të zhvilluara. Masa 2 është planifikuar të ofroj përkrahje për pronat
bujqësore të përfshira në bujqësinë organike (certifikuar), me qëllim që të zvogëlojë
ndikimin e mundshëm negativ të ambientit të shkaktuar nga aktivitete intensive
bujqësore.
Masa 2 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Objektivi i përgjithshëm i kësaj mase është të përmirësojë strukturën e pronave
bujqësore dhe të përmirësojë efikasitetin. Kjo do të bëhet përmes: reduktimit të kostos së
prodhimit, duke inkurajuar marrjen e pajisjeve dhe të teknologjisë bashkëkohore, duke
përdorur farat dhe racat më të mira, duke përmirësuar cilësinë e prodhimtarisë, duke
konsoliduar tokën dhe duke u siguruar që hulumtimet dhe edukimet e larta janë
përqendruar në rritjen e aftësisë konkurruese.
Veprimet specifike të parashikuara nën Masën 2 janë:
•

•

investimet në makinerinë/pajisjet në nivelin e fermës (duke përfshirë renovimin
dhe ndërtesat e reja), si dhe inputet e përmirësuara, të financuara përmes
alokimit të granteve të financuara nga BKK, si dhe më shumë kredive që janë në
dispozicion nga bankat komerciale dhe institucionet mikro-financiare,
veçanërisht synuar për fermerët e rinj dhe
konsolidimi i tokës 22

Kjo masë është në pajtueshmëri me objektivat e PPB-së, siç janë: sektor bujqësor
konkurrues, prodhimtaria e sigurt me produkte cilësore, komunitetet rurale të

22

Kjo do të mund të përfshinte krijimin e fondit të tokës për Kosovën (p.sh të blejë tokën përkohësisht dhe menaxhojë tokën e blerë
nën skemën së pensionimit të parakohshëm nën Masën 1: kjo tokë mund të shitet përsëri përmes programit të konsolidimit të tokës
dhe projekteve përkatëse).
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gjallërishme që gjenerojnë punësim e mundësi, si dhe prodhimtaria e qëndrueshme nga
ana mjedisore.
Masa 2 është synuar për fermat gjysmë-komerciale/komerciale dhe grupet e fermerëve
të vegjël qëndrueshmëria financiare dhe ekonomike e të cilëve është demonstruar, ku
investimet mund të arsyetohen me kthime më të mëdha që rezultojnë në zhvillim të
qëndrueshëm të njësive bujqësore ekonomikisht të forta.
Implementimi i suksesshëm i kësaj mase kontribuon në mënyrë direkte dhe i shërben
arritjes së objektivave nën Masën 4.
Objektivat specifike janë që të kontribuohet në ndërtimin e një industrie të ushqimit që
mund të hyjë me sukses në konkurrencë në tregjet vendore dhe të jashtme, si dhe të
plotësoj standardet e BE-së dhe ato kombëtare për ambientin, higjienën dhe shëndetin.
Synimet deri në fund të vitit 2013 nën Masën 2 janë të përkrahen fermat që investojnë në
pajisje dhe objekte të reja. Fermerët e rijnë, Grupet e Prodhuesve në viset më pak të
zhvilluara do të jenë të synuara për asistencë.
Projektet e financuara nga donatorët në mbështetje të Masës 2 janë prezantuar në
Aneksin 3.
Gjendja e zbatimit të Masës 2, në shtator 2010
Në zbatimin e Masës 2 është arritur përparim i konsiderueshëm. Përkrahja nga
donatorët është fokusuar në hortikulturë (Zvicra/Danimarka dhe Italia). Strategjitë nënsektoriale janë të gatshme për hortikulturën dhe blegtorinë. Programi i granteve i
financuara nga BK për 2009, që ka një buxhet të përgjithshëm prej 0,65 milion euro është
orientuar në hortikulturë, vreshta, lopë qumështore, dhenë, përpunim të ushqimit,
deponim të plehut dhe iniciativat për zhvillimin lokal 23. Programi i granteve të BK do të
rritet nga 2010 e më tutje në 1,8 milion euro, duke u përkrahur nga programi i granteve
që do të financohet nëpërmjet të programit të IPA 2009. Rëndësia e investimit
pasqyrohet në shtimin e numrave të përfituesve. Në vitin 2009 përkrahja e investimeve i
është dhënë 227 bujqve, në vitin 2010 numri gati u dyfishua në 582.
Është kërkesë kryesore për donatorët shumëpalësh/dypalësh që të marrin përgjegjësinë
për të ndihmuar MBPZHR-në që të përgatis dhe zbatoj planet e saja të veprimit për nënsektorët (e tjerë përveç hortikulturës) gjatë 2010-2013.
Masa 2 po përkrahet nëpërmes projekteve të financuara nga BK në vijim, në përkrahje
të:
• Konsolidimit të tokës
• Kadastrat të vreshtave
23

Pemishtet do të përkrahen gjatë 2010 e më tutje.
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Granteve plotësuese për investime: serra, vreshta, blegtori (lopë qumështore, dele dhe
dhi).
4.2.3 MASA 3 – MENAXHIMI I BURIMEVE TË UJIT PËR BUJQËSI (STATUSI I
PRIORITETIT – SHUMË I LARTË)
Krijimi i sektorit të qëndrueshëm agro-rural, konkurrues dhe me karakter miqësor ndaj
mjedisit nuk mund të zbatohet pa përdorimin racional dhe përfitues të burimeve ujore.
Kjo do të kërkojë rehabilitimin, ristrukturimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së ujitjes.
Do të nevojiten investime të konsiderueshme, të mëtutjeshme në rehabilitimin e
infrastrukturës për ujitje që të arrihet niveli i zonave të ujitura të viti 1991. Ngjashëm,
por në një shkallë më të ulët, do të nevojiten investime shtesë që fermerëve të iu
mundësohet që të realizojnë beneficionet e plota nga përkrahja e mëhershme nga
donatorët për ujitje. Investimet e tilla duhet të drejtohen më së pari drejt lehtësimit të
kufizimeve të prodhimit për fermerët që kanë tokën nën udhëheqjen e nivelit primar,
sekondar dhe terciar të infrastrukturës së rehabilituar të ujitjes. Pastaj, kjo masë bënë një
dallim mes sistemit të madh (parësor) të ujitjes dhe sistemeve të vogla (dytësore dhe
tretësore) që udhëhiqen nga komunat dhe disa fshatra të caktuara. Sa i përket të parës,
çështjet e investimeve do të adresohen përkrah një qasjeje gjithëpërfshirëse të shtyra kah
menaxhimi i kërkesës, parashikimi dhe zgjedhja e prioriteteve të investimeve në pajtim
me një shqyrtim të hollësishëm të modeleve të financimit dhe planeve për kthimin e
shpenzimeve. Sa i përket të dytës, theksi do të vihet kah teknologjitë përkatëse dhe pilot
skemat përmes granteve të vogla, duke u ofruar përkrahje shoqatave të shfrytëzuesve të
ujit dhe zhvilluar pako të asistencës teknike që synojnë furnizuesit dhe fermerët për të
siguruar përdorim përkatës si dhe siguruar mekanizma monitorues për të monitoruar
përmirësimet e rendimenteve.
Strategjia afatmesme e ujitjes 2007-13 24 është që të:
1. përmirësohet menaxhimi i ujit në rrjetën e furnizimit dhe shpërndarjes, si dhe në
terren, duke shkuar drejt arritjes së praktikave më të mira ndërkombëtare;
2. përmirësohen detyrimet për ujin dhe/apo grumbullimi i taksave të ujit;
3. përmirësohet planifikimi hapësinor dhe zbatimi i ligjit;
4. kërkohet nga komunat që të zhvillojnë skemat e ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes
nga vërshimet (ku është teknikisht dhe financiarisht e realizueshme), në bazë të
hartave të përshtatshme për tokat e aprovuara;
5. bashkëpunohet me Shërbimin Këshillimor për të promovuar zhvillimin e
kulturave të ujitura me vlerë të larta të shtuara;
6. promovohet investimi i mëtejmë në sektorin e ujitjes, fillimisht në punët
rehabilituese dhe
24
E zhvilluar në prill 2006 nga Grupi i koordinuar punues i ujitjes, mbështetur nga projekti i AMPK-së (strategjia është në dispozicion
në Departamentin e Ujitjes së MBPZHR).
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7. forcohen institucionet që merren me ujitje, kullim dhe mbrojtje nga vërshimet
(ndërtimi i kapaciteteve, zhvillimi i burimeve njerëzore, grumbullimi i të
dhënave, studimet teknike, planifikimi i investimeve, trajnimet në vend të punës
dhe binjakëzimi.
Strategjia ka për qëllim të krijojë mjedis dhe kushte më të mira për të gjitha skemat e
ujitjes. Këto të parat kërkojnë zotim më të fortë dhe përfshirje të komunave dhe
fermerëve në grumbullimin e detyrimeve për ujë dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe
mirëmbajtjes së rregullt (V&M) të infrastrukturës së ujitjes, rehabilitimit dhe/apo
punëve përmirësuese. Pa këtë angazhim/përfshirje, nuk do të arrihet asnjë menaxhim i
qëndrueshëm i ujit nga fermerët, Shoqatat e Përdoruesve të Ujit (SHPU) dhe Kompanitë
e Ujitjes (KU). Përmirësimi i menaxhimit të ujit do të kërkojë: avancimin e skemave
tradicionale, investimet në ekspertizën lokale (stafi i KU); organizimin dhe forcimin e
SHPU-ve; dhe zotimin e autoriteteve (komunave, autoriteteve të pellgjeve të lumenjve
dhe MBPZHR/AKM/MMPH).
Më tej, zhvillimi i suksesshëm i kulturave përfituese të ujitura, me vlerë të lartë të shtuar
që do të kërkojnë: shërbime këshillimore (ekstension) bujqësore të duhura; këshilla të
qarta teknike për fermerë; disponueshmëria dhe përdorimi i duhur i inputeve bujqësore;
zhvillimi i objekteve për përpunimin e ushqimit që përmbushin standardet
ndërkombëtare dhe mundësitë për të shitur prodhimet në tregje të reja. Lidhur me këtë,
Masa 3 do të merr hapa për të siguruar lidhje të forta me trajnimet rreth zanateve
(profesioneve) dhe ekstensionit që synojnë shoqatat e ndryshme bujqësore të
përmendura në Masën 1, si dhe me përkrahjet për nxitjen e anës së furnizimit dhe
produktivitetit të fermës dhe bizneseve tjera të ndërlidhura me bujqësinë që janë fokus i
Masës 2.
Masa 3 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Veprimet specifike 25 të parashikuara nën Masën 3 janë:
•
•
•

investimet në sistemet e përgjithshme të ujitjes (niveli primar dhe sekondar);
investimet në sistemin e ujitjes në nivelin e fermës;
përkrahja për KU, SHPU-të ekzistuese dhe krijimin e shoqatave të reja.

Masa 3 lidhet me gjashtë masat e mëposhtme të PZHRB 2007-13 d.m.th.:
•
•

Zhvillimi i trajnimit profesional për të plotësuar nevojat rurale (Masa 1)
Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural (Masa 2)

25

Këto veprime mund të përkrahen më tej nga veprimet nën Masën 1 (trajnimet e fermerëve në raport me ujitjen dhe trajnimin e
anëtarëve të SHPU-ve), dhe nën Masën 8 (GLV- Planet e Zhvillimit të Komunitetit).
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•
•
•
•

Përmirësimi i përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore (Masa 4)
Përmirësimi i menaxhimit të burimeve natyrore (Masa 5)
Përmirësimi i infrastrukturës rurale dhe mirëmbajtja e trashëgimisë kulturore
(Masa 7)
Mbështetja për zhvillimin e komunitetit lokal (Masa 8)

Objektivat specifike për Masën 3. Deri në fund të vitit 2013 janë të rehabilitohen kanalet
e selektuara primare të ujitjes, kanalet e ujitjes sekondare, si dhe objektet e ujitjes
terciare, të detajizuara në strategjinë afat-mesme të ujitjes. Më tej do të ndërmerren
investime në forma të tjera të ujitjes: puse, pompa, etj. Parashikohet që ferma
komerciale/gjysmë-komerciale dhe fermerët e vegjël, që punojnë në Grupet e
Prodhuesve, do të përfitojnë nga përkrahja për ujitje.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 3 janë prezantuar në
Aneksin 3.
Gjendja e zbatimit të Masës 3 në shtator 2010
Edhe në zbatimin e Masës 3 është bërë përparim i konsiderueshëm. Programi i granteve
të financuara nga BK për vitin, me një buxhet të përgjithshëm prej 1.5 milion euro, është
orientuar në skemat e ujitjes për 20 projekte. Programi i granteve të BK do të rritet në 2
milion euro në vitin 2010. Kërkesa kryesore për donatorët shumë-palësh/dypalësh
është të marrin përgjegjësinë për të ndihmuar MBPZHR-në, që të përgatis dhe zbatoj
plane gjithëpërfshirëse të veprimit për nën-sektorin e ujitjes gjatë 2010-2013.
4.2 MASA 4 – PËRMIRËSIMI I PËRPUNIMIT DHE TREGTIMIT TË PRODHIMEVE
BUJQËSORE (STATUSI I PRIORITETIT - SHUMË I LARTË)
Përpunimi është me rëndësi për industrinë e Kosovës dhe viset rurale. Sektori i bujqësisë
është shumë i varur nga industria e agro-biznesit, pasi që ajo zakonisht përpunon
prodhimet bujqësore vendore. Industria e përpunimit e Kosovës është e fragmentuar.
Është e karakterizuar nga tej-kapaciteti dhe jo efikasiteti.
Masa 4 ka për qëllim të përmirësojë cilësinë dhe marketingun e prodhimeve të ushqimit
të përpunuar (ashtu si dhe prodhimet e freskëta), duke i përshtatur ato për të
përmbushur standardet e BE-së. Prodhuesit dhe përpunuesit do të ndihmohen në
skemat e cilësisë së ushqimit që promovojnë cilësinë dhe sigurinë e prodhimeve
ushqimore. Nga ana institucionale, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit në Kosovë, e
themeluar në vitin 2009, po lehtëson zbatimin e Masës 4.
Për të krijuar një industri ushqimore konkurruese, veprime specifike që po zbatohen nën
Masën 4 janë që të:
•

përkrahet inovacioni dhe modernizimi i sektorit të agro-përpunimit;
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•
•

•
•
•
•

ristrukturohet sektori i agro-përpunimit;
zhvillohen prodhimet me vlerë të lartë të shtuar që përmbushin standardet
ndërkombëtare të higjienës, sigurisë dhe cilësisë së ushqimit për
konsumatorët;
paraqiten teknologji miqësore ndaj mjedisit;
përmirësohet efikasiteti;
përmirësohet marketingu dhe etiketimi i prodhimeve cilësore (përpunuar
dhe të freskët) dhe
përmirësimi i strukturës dhe zbatimi i cilësisë, sanitarisë, veterinarisë dhe
kontrollit të shëndetit të bimëve.

Përpunuesit do të ndihmohen: që të rrisin efikasitetin, cilësinë dhe vlerën e produkteve
të tyre; të investojnë në teknologji që krijojnë mbeturina minimale; të plotësojnë
standardet e ambientit, të higjienës dhe të shëndetësisë dhe të ofrojnë shërbim më të
mirë për furnizuesit e fermave të tyre. Zhvillimi i mëtejshëm i industrisë së përpunimit
të mishit do të varet nga ngritja/rehabilitimi i thertoreve që përmbushin kërkesat e BEsë, si dhe krijimin e fabrikës për produktet e mbeturinave të kafshëve.
Objektivat kryesore të Masës 4 janë që të përmirësohet cilësia e produkteve të
përpunuara, të paraqesë metoda të reja dhe efektive të prodhimit dhe të bëjë përparim
drejt arritjes së kërkesave të BE-së për higjienë, fitosanitari, kushte sanitare dhe
veterinari, në të njëjtën kohë derisa përkrah ristrukturimin (përqendrimin,
racionalizimin dhe modernizimin) e industrisë së agro-ushqimit. Përkrahja do të
kontribuojë në rritjen e aftësisë konkurruese dhe shtimin e vlerës për produktet
bujqësore. Masa mbulon nën-sektorët e prodhimeve të qumështit, mishit, drithërave,
frutave, perimeve, si dhe atë të ujit të paketuar në shishe, verës dhe majasë së birrës
(maltit)/birrës. Mbështetja do të ndihmojë në përmirësimin e shfrytëzimit të produkteve
sekondare, prezantimin e produkteve të reja me vlera të shtuara, krijimin e qendrave të
grumbullimit në nivel lokal, prezantimin e HACCP-të bazuar në sistemet e menaxhimit
të sigurisë së ushqimit, përmirësimit të marketingut dhe etiketimit të prodhimeve të
freskëta dhe të përpunuara, si dhe azhurnimin e linjave të prodhimit dhe të objekteve
përkatëse për të plotësuar kërkesat e BE-së, duke përfshirë laboratorët dhe
modernizimin e pajisjeve për kontrollin e cilësisë.
Masa 4 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Kjo masë do të ndërmerret në pajtueshmëri me objektivat e PPB-së, si të arriturat e sektorit
bujqësor konkurrues dhe prodhim të siguritë me produkte cilësore. Kjo demonstron një
lidhje të qartë në mes të inputeve në bujqësi (përkrahje) dhe rezultateve (beneficionet për
shoqëri).
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Objektivat specifike janë të ndihmohen fermerët, përpunuesit e ushqimit dhe Grupet e
Prodhuesve në të gjithë zinxhirin e furnizimit të prodhimeve/përpunimit/marketingut
(p.sh. qumështi, mishi, drithërat, etj.) që të përmbushen kërkesat e BE-së për higjienë,
sigurinë ushqimore, shëndetin, cilësinë dhe mjedisin. Kjo masë do të ndihmojë të gjitha
kompanitë e përpunimit të ushqimit (p.sh. thertoret, furrat, fabrikat e ushqimit të
konservuar, etj.) që mund të demonstrojnë qëndrueshmërinë financiare derisa i
përmbushin kërkesat e BE-së. Kjo masë, po ashtu do të kërkojë fonde për të krijuar një
fabrikë për mbetjet e kafshëve, që përmbush kërkesat e BE-së.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 4 janë paraqitur në Aneksin
3.
Gjendja e zbatimit të Masës 4, në shtator 2010
Gjatë zbatimit të Masës 4 është arritur përparim i konsiderueshëm. Ligji për Ushqimin
është miratuar dhe është themeluar Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Programi i
USAID për Ndërmarrjet Publike, po përkrahë aktivitetet e sektorit privat, përfshirë
përpunimin e ushqimit gjatë 2010-13. Përkrahja investuese në vitin 2009 i është dhënë 13
përfituesve në shumë prej gjithsej 55.295 euro. Në vitin 2010 është shtuar interesimi mes
përfituesve dhe janë dorëzuar mbi 60 aplikacione. Për vitin 2010 planifikohet rritja
qenësore e fondeve të nevojshme në 5 milion euro për tu marrë me investimet e mëdha
në sektorin e përpunimi të ushqimit.
Masa 4 përkrahet nëpërmjet projekteve në vijim:
• siguria ushqimore dhe standardet e cilësisë për konsumatorët (200,000 euro,
BK)
• krijimi i qendrave të grumbullimit në nivel lokal (OJQ)
• prezantimi i sistemeve për menaxhimin e sigurisë së ushqimit të bazuar në
HACCP (USAID)
• marketingu dhe etiketimi i përmirësuar i produkteve të freskët dhe
produkteve të përpunuar të ushqimit (KE, GTZ)
• skemat plotësuese të granteve (BK)
• USAID Nismat AgStrat për përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit
dhe tregtimin e prodhimeve për të lehtësuar qasjen në tregje.
MASA 5 – PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË RESURSEVE NATYRORE
(STATUSI I PRIORITETIT–I LARTË)
Masa 5 do të fokusohet në sigurimin e përdorimit të qëndrueshëm dhe menaxhimin e
burimeve natyrore, posaçërisht të kullosave, kjo pjesë e pyjeve është përdorur për
djegien e drurëve dhe vendet e “Natura 2000”, si dhe rritjen e vetëdijes për çështjet e
mjedisit dhe biodiversitetit. Masa është duke përkrahur prodhuesit e vegjël, si dhe
shoqatat e prodhuesve dhe kooperativat, të cilat përdorin tokat e komunës për kullosje,
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nëpërmes të përmirësimit të menaxhimit dhe prodhimit të bimëve foragjere, si dhe
praktikën për përdorimin e mirë të tokës kështu që toka e margjinalizuar mund të
përdoret në baza të qëndrueshme. Kjo përfshin identifikimin e komponentëve të
integruar për zhvillim rural dhe komponentët për re-vitalizmin e fshatit që adresojnë
përkrahje komunitetit, zhvillimin e NVM-ve, agro-turizmin, përdorimin alternativ të
tokës, diversifikimin e ndërmarrjeve të fermave dhe aktivitete agro-pyjore-mjedisore.
Masa 5 do të fokusohet gjithashtu në uljen e ndikimit negativ të bujqësisë duke
ndihmuar MBZHR-në, si dhe sektorin rural në promovimin e shfrytëzimit më racional të
pesticideve dhe inputeve tjera bujqësore, restaurimit të peizazheve tradicionale dhe
rritjes së biodiversitetit.
Sa i përket zhvillimit të pylltarisë dhe pyllëzimit, këto janë alternativat për përdorimin e
tokës bujqësore. Gjithashtu, pylltaria është një aktivitet i rëndësishëm ekonomik në
zonat malore 26, dhe mund të ofrojnë mundësi të reja afat-gjate të punësimit. Pasi që
pylltaria private është pak e zhvilluar, Masa 5 do të përkrahë përdorimin e
qëndrueshëm ekonomik, mjedisor dhe social të pyjeve në viset rurale, duke përfshirë
parqet kombëtare dhe infrastrukturën e pyjeve, me theks të veçantë në pyllëzimin e
tokës së braktisur bujqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së pyjeve. Masa do të
asistoj pyllëzimin dhe vendosjen e parë të sistemeve agro-pyjore posaçërisht në zonat e
Natyra 2000. Kjo masë mbron ambienti pyjor, restauron potencialin prodhues pyjor dhe
paraqet veprimet kundër prerjes ilegale, si dhe të ofroj përkrahje për investimet joproduktive në nën-sektorët e pylltarisë. Pasi që një numër relativisht i madh i pronarëve
privat të pyjeve janë fermer/bujq, pylltaria mund të shihet si një zgjedhje që të nxitet
zhvillimi rural. Disa fermerë mund të shohin si mundësi ndërrimin prej prodhimtarisë
bujqësore në atë pyjore. Rritja e pyllëzimit të tokave të braktisura bujqësore është një
aktivitet i rëndësishëm që të reduktohet vartësia në bujqësi dhe të përmirësohen kushtet
e ambientit në zonat rurale. Kjo do të ndikoj pozitivisht në diversitetin dhe stabilitetin e
26

Komunitetet unike dhe mjediset në viset malore (shpesh zonat më pak të zhvilluara) rrezikojnë braktisje. Zhvillimi i integruar në të
gjitha sektorët – posaçërisht roli i luajtur nga zonat e mbrojtura nga natyra – dhe diversifikimi i jetesës në këto zona kërkon që të
adresojë gjendjen e vështirë të maleve, kufizimet dhe sfidat. Më tutje, prerja ilegale e drunjve për nxehje duhet të adresohet, ashtu që
burimet e trungjeve mund të përdoren në mënyrë adekuate dhe në baza të qëndrueshme. Kjo kërkon krijimin e një nxitje për politika
rurale më efektive dhe më të gjera që marrin parasysh çështjet e mjedisit dhe bio-diversitetit.
Masa 5 do të adresojë pjesërisht ato që janë politikat më efektive për lirimin e potencialit malor dhe zonave rurale të thella dhe pyjore
në Kosovë. Kjo do të përfshijë menaxhimin e përmirësuar të kullotave, pyllëzimin e përmirësuar të sektorit privat, përdorimin e
rrallimit për të shmangur prerjen e jashtëligjshme për dru zjarri, zhvillimin e parqeve kombëtare dhe vendeve Natura 2000 dhe
krijimin e planeve lokale të veprimit mbi bio-diversitetin. Pyetjet që janë shtruar (dhe kanë marr përgjigje) nën Masën 5 përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si mund bujqësia e qëndrueshme dhe politikat mbi zhvillimin rural të përmirësohen që të përmirësojnë jetesën e popullatës
së këtyre zonave?
Si mund të bëhen më të integruara politikat rurale, bujqësore, të pylltarisë dhe të ambientit?
Cilat janë praktikat më të mira të zhvillimit mjedisor dhe të qëndrueshëm?
Çfarë trajnimesh, arsimim dhe aktivitete hulumtuese kërkohen në përkrahje të zonave malore?
Çfarë mundësi të bizneseve të reja ekzistojnë që të ndryshohet dhe t’i shtohet vlera zonave malore ?
Si mund të aktivizohet potenciali njerëzor nga të gjitha grupet etnike dhe cili është roli i gruas dhe rinisë në këtë proces?
Si mundet Kosova të përgatitet për ndryshimet që rezultojnë nga reforma e PPB-së?
Si mundet të zhvillohet bashkëpunimi në viset malore në nivelin vendor, ndër-kufitar dhe më gjerë në rajon?
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peizazheve. Nga perspektiva e gjerë ndërkombëtare, modifikimi i përdorimit të tokës në
drejtim të rritjes së pjesës së tokës me më shumë mbulesë të përhershme bimore do t’i
kontribuoj pozitivisht politikave të tanishme mbi ndryshimin e klimës nëpërmes të
sekuestrimit të karbonit dhe duke promovuar menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve.
Gjithashtu, biodiversiteti mund të ndikohet pozitivisht.
Masa 5 27 do të plotësojë aktivitetet që do të zbatohen nën Masën 6 dhe 8 (si dhe Masa 4
në fushën e sharrimit dhe përpunimit të trungjeve–shih më poshtë).
Veprimet e veçanta të parapara nën Masën 5 janë për të përkrahur në pilot baza 28,
veçanërisht në viset më pak të zhvilluara:
•
•
•
•
•

pyllëzimin për herë të parë në tokat bujqësore me vlerë të ulët të prodhimit
bujqësor;
ndryshimi i përdorimit të tokës në viset e Natura 2000 (me zbatimin e
skemave të mbrojtjes të Natura 2000);
përmirësimet në biodiversitetin në pyjet ekzistuese;
krijimi dhe veprimi i Shoqatave të Përdoruesve të Kullosave dhe
zhvillimin dhe freskimin e vazhdueshëm të udhëzuesve mbi shfrytëzimin e
pesticideve që kërkojë licenca përkatëse për shitje dhe shpërndarje bashkë me
lidhjet me shërbimet e ekstensionit për të ilustruar përdorimin përkatës.

Rishikimi i kapaciteteve të sharrimit dhe përpunimit të trungjeve në Kosovë do të
ndërmerret më 2007/8 me grupi teknik i asistencës që do të zbatojë projektin e KE në
Menaxhimin e Qëndrueshëm të Pyjeve.
Masa 5 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Synimet deri në fund të 2013 përfshijnë:
1. fillimin e katër pilot skemave të integruara për zhvillimin rural, në viset malore
dhe viset e caktuara me interes të veçantë, veçanërisht ku ekzistojnë mundësitë
ndërkufitare;
2. pyllëzimin e viseve të selektuara në pajtim me rekomandimet e zhvilluara nga
projekti i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Pyjeve i financuar nga KE dhe

27

Masa 5 është e vetmja masë në PZHRB 2010-13 që është e lidhur drejtpërdrejtë me Boshtin 2 në Plan. Në bazë të Rregullores së
këshillit 1698/2005, neni 17, së paku 25% të buxhetit të përgjithshëm të PZHRB duhet të shfrytëzohet për masat dhe veprimet e
Boshtit 2. Pasi këto janë përfaqësuar pak në versionin aktual të PZHRB 2010-13, kjo do të korrigjohet në periudhën e rishikimit të
vazhduar nga Menaxhmenti dhe Komitetet Monitoruese: shih Kapitullin 9).
28
Është me rëndësi të ecet me kujdes nën këtë masë. Duke ndërmarrë aktivitete në pilot baza do t‘i lejohet MBPZHR dhe MMPH të
identifikohen veprimet e qëndrueshme, dhe të ndalen shpejt këto veprime që nuk janë paraparë të jenë kontribuues të menaxhimit të
burimeve natyrore.
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3. dizajnimi dhe identifikimi i fondeve të donatorëve për projektin që do të
ripërtërijë procesin e sharrimit dhe përpunimin e trungjeve për të përmbushur
kërkesat e BE-së.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 5 janë paraqitur në Aneksin
3.
Gjendja e zbatimit të Masës 5, në shtator 2010
Është bërë përparim në zbatimin e Masës 5. Projekti dyvjeçar i financuar nga KE-ja, për
Menaxhimin e Qëndrueshëm të Pyjeve, i përfunduar në fillim të vitit 2009 dhe do të
konsolidohet tutje nëpërmjet të përkrahjes së mëtutjeshme nën IPA 2009. Është
kompletuar strategjia për 2010-20. SNV ka hapur një zyre në Kosovë gjatë 2009 për të
ndihmuar zhvillimin e sektorit privat të pylltarisë (dhe turizmin e zonave agromjedisore-pyjore-malore).
Pilot programi i granteve i financuar nga BK për 2009, me një shumë totale prej 40,000
eurove është në zbatim e sipërm, për të përmirësuar deponimin e plehut në komunën e
Prizrenit. MBPZHR-ja ka zhvilluar politikën agro-mjedisore në vitet 2008-9 (përfshirë
treguesit e rekomanduar të KE-së) dhe po zhvillon bujqësinë organike me një plan të
parashtruar që përbëhet nga prioritetet afat-shkurta, mesme dhe gjata. Programi i
granteve të BK do të rritet për 500.000 euro nga viti 2010 e tutje.
Kërkesa kryesore për donatorët shumë-palësh/dypalësh është të marrin përgjegjësinë
për të ndihmuar MBPZHR-në që të përgatis dhe zbatoj një plan të veprimit nën-sektorial
për menaxhimin e burimeve natyrore gjatë 2010-13.
Masa 5 është duke u përkrahur nëpërmes të projekteve në vijim:
• Ripyllëzimi (158,000 euro, BK)
• Pilot projekti i Programit Special Përgatitor, mbi deponimin e plehut në
Komunën e Prizrenit (40,000 euro, BK)
• USAID Nismat AgStrat për mbrojtjen e mjedisit nga keqpërdorimi i pesticideve
4.2.5

MASA 6 – DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE AKTIVITETE ALTERNATIVE
NË ZONAT RURALE (STATUSI I PRIORITETIT–I LARTË)

Ndryshimet strukturale në sektorët e bujqësisë dhe të përpunimit të ushqimit po
ndikojnë në punësimin rural. Për këtë arsye është më rëndësi që të krijohen kushte të
favorshme për diversifikimin e fermave, me qëllim që të stimulohen bizneset e reja,
mundësitë për punësim e edhe të hyrat shtesë në zonat rurale. Përkrahja në Masën 6
përqendrohet në inkurajimin e fermave alternative dhe ndërmarrje rurale, përfshirë këtu
prodhimet jo-tepricë, p.sh. peshkatarit në ujërat e brendshme. Më tutje, turizmi rural që i
shfrytëzon burimet natyrore dhe kulturore, gjithashtu paraqet potencial për të hyra
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shtesë dhe krijimin e mundësive të reja për punë në zonat rurale. Pavarësisht nga
diversifikimet brenda fermës ekziston nevojë që të inkurajohen banorët rural që të
ndërmarrin aktivitete të reja dhe jobujqësore. Përkrahje do të ofrohet për zhvillimin e
firmave të vogla, sipërmarrjeve zejtare dhe shërbimeve lokale, si dhe tregtimin e
prodhimeve të freskëta/përpunuara lokale bujqësore, pyjore peshkatarisë dhe
prodhimeve të gjuetisë. Përveç çështjeve të diversifikimit në viset rurale, kjo masë
gjithashtu ndërlidhet me efikasitetin e përgjithshëm të energjisë në sektorin rural përmes
qasjeve të energjisë alternative në aso mënyra që mund të ngritin standardet e jetesës
dhe cilësinë e jetesës rurale përmes bizneseve më konkurruese dhe të diversifikuara
rurale. Rezultati i pritur do të jenë format më të qëndrueshme të zhvillimit rural dhe
bujqësor.
Zhvillimi i biznesit rural dhe aktivitete alternative në zonat rurale është i ngadalshëm
dhe ka shumë të bëjë me sjelljen e banorëve rural. Aktivitete e fshatrave konsiderohen
ende më shumë si mënyrë e jetës se sa si biznes. Gjithashtu, pasi fermerët shpesh kanë
mungesë të shkathtësive bazë për menaxhimin e fermës, biznesit dhe marketingut, kjo e
kufizon potencialin e tyre për diversifikim. Megjithatë, në zonat e caktuara të Kosovës,
ku kushtet natyrore i imponojnë kufizime bujqësisë natyrore, janë avancuar aktivitete
alternative të biznesit rural dhe duhet të inkurajohet një trend i tillë pozitiv.
Masa 6 përkrahë aktivitetet jo-tradicionale dhe shërbimet në zonat rurale, me qëllim të
krijimit të punësimit shtesë dhe të gjeneroj të hyra shtesë për banorët rural. Këto
përfshijnë bujqësinë organike, aktivitetet jobujqësore p.sh. rrobaqepësit, floktarët,
shërbimet e agro/eko-turizmit, peshkatarinë e brendshme dhe produktet pyjore jo
drunore p.sh. manoret, kërpudhat dhe pemët e imëta, mjaltin dhe bimët mjekuese.
Aktivitetet e Masës 6 do të zbatohen në bashkëpunim të ngushtë me Masën 1, Masën 4
dhe Masën 8.
Masa 6 është duke u bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të
Kosovës të parashtruar në Kapitullin 1.
Veprimet e veçanta të parapara nën Masën 6 janë përkrahja për:
• iniciativat e turizmit rural si në nivelin e fermës ashtu edhe në atë të
fshatit/komunitetit;
• markën dhe marketingun e prodhimeve lokale p.sh. prodhimet e djathit të
Sharrit;
• kalimin nga prodhimtaria tradicionale në prodhimtarinë organike në nivelin
e fermës 29; dhe
• tregtimin e prodhimeve organike.

29

Përkrahja për bujqësinë organike mund të shihet po ashtu si veprim për të forcuar Boshtin 2, dhe në këtë mënyrë ngrisë përqindjen e
burimeve të alokuara për këtë për të shkuar drejt synimit të 25%. Ligji mbi bujqësinë organike dhe UA përkatëse janë freskuar për tu
përafruar me legjislacionin e BE-së që ka hyrë në fuqi me 1 janar 2009.
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Kjo masë do të ndërmerret në pajtueshmëri me objektivat e PPB-së, si: komunitetet rurale
vibruese që gjenerojnë punësim dhe mundësi, si dhe demonstron një lidhje të qartë në
mes të inputeve në bujqësi (përkrahje) dhe rezultateve (beneficionet për shoqëri).
Synimet për fund të vitit 2013 nën Masën 6 janë që të ndihmohet fillimi i bizneseve të
reja jashtë fermës dhe në te, në secilën prej komunave të Kosovës.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 6 janë paraqitur në Aneksin
3.
Gjendja e zbatimit të Masës 6, në shtator 2010
Në zbatimin e plotë të Masës 6 është bërë pak përparim. Grupet Lokale të Veprimit,
kanë përfshirë diversifikimin rural në kuadër të strategjive të tyre të zhvillimit lokal.
Edhe pse inkurajohet diversifikimi rural, nga ana e Shërbimeve Këshillimore Rurale,
përfituesve u janë dhënë shumë pak trajnime dhe këshilla teknike. Nuk ekziston një plan
gjithëpërfshirës i veprimit për diversfikimin rural me anë të së cilit do të zbatohej kjo
masë. Kërkesa kryesore për donatorët shumëpalësh/dypalësh, është të marrin
përgjegjësinë për të ndihmuar MBPZHR-në që të përgatis dhe zbatoj një plan të veprimit
gjatë 2010-13.
Masa 6 po përkrahet nëpërmjet të projekteve në vijim:
• iniciativat e turizmit rural në nivelin e fermës dhe fshatit/komunitetit;
• marka dhe marketingu për produktet lokale, p.sh. prodhimi i Djathit të
Sharrit (FAO, GTZ);
• kalimi nga prodhimtaria tradicionale në atë organike, në nivel ferme;
• përpunimi dhe marketingu i produkteve organike (2.2 milion euro, Itali) dhe
• skema e granteve plotësuese BK.
4.2.6

MASA 7 – PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS RURALE DHE RUAJTJA E
TRASHËGIMISË RURALE (STATUSI I PRIORITETIT–I LARTË)

Infrastruktura rurale e Kosovës mbetet prapa asaj të zonave urbane. Si rezultat, banorët
rural kanë të hyra të ulëta, probleme më të mëdha të komunikimit dhe ndotje të mjedisit.
Masa 7 synohet përmirësimin e infrastrukturës rurale në aspektin ekonomik dhe social.
Kjo ka për qëllim përmirësimin e kushteve të punës/jetesës dhe shërbimet themelore në
viset rurale, si dhe të ndihmojnë ripërtëritjen dhe përmirësimin e trashëgimisë rurale.
Masa 7 mbulon: zhvillimin e sistemit të furnizimit me ujë/kanalizimit (rehabilitimin dhe
investimet e reja); rregullimin e rrugëve në viset rurale (rehabilitimin dhe investimet e
reja); zhvillimi i infrastrukturës së internetit, me të cilën ndihmohet adaptimi i aftësive
mbi teknologjisë e informatave (TI) dhe rehabilitimi i qendrave kulturore në viset rurale,
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p.sh manastiret, kishat dhe vendet tjera të trashëgimisë historike/kulturore, si burime
nga të cilat do të zhvillohet turizmi rural.
Masa 7 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Veprimet e veçanta të parapara nën Masën 7 30 janë përkrahje për:
• investimet në rrugët rurale;
• Investimet në sistemet e furnizimit të ujit dhe kanalizimit;
• investimet në infrastrukturën e rrymës/internetit;
• re-vitalizmi i fshatit/ripërtrirja, përfshirë konsolidimin e tokave dhe
• projektet e trashëgimisë rurale.
Masa 731 do të ofrojë pajisje të komunikimit dhe inxhinierisë me të cilët përmirësohen
linjat e elektricitetit në viset rurale, rrugët rurale dhe sistemet rurale të menaxhimit të
ujit/mbeturinave. Nga kjo do të përfitojnë 1500 fshatra dhe ekonomitë e tyre familjare, si
në mënyrë direkte apo indirekte. Qasja në internet (sot si e drejtë themelore njerëzore)
do të jetë në dispozicion në çdo fshat deri në fund të vitit 2013. Gjatë periudhës 2010-13
projektet do të zbatohen në komuna duke synuar renovimin e manastireve, kishave dhe
qendrave tjera historike/kulturore.
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 7 janë paraqitur në Aneksin
3.
Gjendja e zbatimit të Masës 7, në shtator 2010
Është arritur përparim në zbatimin e asaj pjese të Masës 7, që lidhet me rrugët rurale, të
financuar nga Ministria e Transportit dhe Komunikacionit. Kërkesa kryesore për
donatorët shumëpalësh/dypalësh, është të marrin përgjegjësinë për të ndihmuar
MBPZHR-në që të përgatisë dhe zbatoj një plan të veprimit që do të adresoj në
përgjithësi infrastrukturën rurale gjatë 2010-13.
Masa 7 po përkrahet nëpërmjet të projekteve në vijim:
• investimet në rrugët rurale (MTK);
• investimet në sistemet e kanalizimit dhe furnizimit me ujë (MPH, KE);
• investimet në rrjetin e energjisë elektrike/infrastruktura elektromagnetike
(KEK) dhe
• ri-gjallërimi i fshatrave, përfshirë konsolidimin e tokës dhe projektet e
trashëgimisë rurale (BK, donatorët e ndryshëm).
30

Duhet të ekzistojë koordinim i ngushtë në mes të Masës 7 dhe Masës 8 (si dhe Masës 2 lidhur me konsolidimin e tokave). Kjo është
për shkak se strategjitë e zhvillimit lokal të realizuar nën Masën 8 duhet të krijojnë kornizën për veprime që do të përkrahen nën
Masën 7.
31
Masa 7 mund të shihet më tepër si komponentë e „pavarur“ e PZHRB 2007-13, ku elementet e infrastrukturës të masës mund të
zbatohen përmes projekteve të financuara të donatorëve (p.sh kreditë e Bankës Botërore)
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4.2.7

MASA 8 – PËRKRAHJE PËR ZHVILLIMIN E KOMUNITETIT LOKAL
(STATUSI I PRIORITETIT–SHUMË I LARTË)

Mbështetja për zhvillimin e komunitetit në nivel lokal sipas Masës 8 do të bazohet mbi
dy parime:
1. vendimet e marra nga një komunitet lokal ka më tepër gjasa që të plotësojnë
nevojat e atij komuniteti dhe
2. një komunitet që investon kohën dhe përpjekjet e veta në modelimin, zhvillimin
apo dhënien e strategjisë që adreson prioritetet e zhvillimit rural lokal ka më
tepër gjasa që ta përdorë dhe ta mirëmbajë atë shërbim që do të sigurohet me
këtë strategji.
Prioritete të tilla identifikohen nëpërmjet strategjive për zhvillimin lokal të përpiluar nga
Grupet Lokale të Veprimit (GLV) që përbëhen nga partneriteti i personave të
administratës lokale, biznesit dhe shoqërisë civile. Një strategji e tillë nga poshtë-lart do
të bazohet në idetë e reja për zhvillimin e integruar dhe të qëndrueshëm që: janë
konsistente me prioritetet lart-poshtë, kombëtare rurale që janë shtruar në PZHRB 2010 –
13; plotësojnë iniciativat e tjera të zhvillimit rural dhe që trajtojnë çështje sociale,
ekonomike dhe mjedisore për ndryshime në zonat rurale32.
PZHRB 2010-13 përdor këtë qasje në nivelin e komunës/fshatit me qëllim që të
ndihmojë komunitetin rural të fitojnë ndjenjën e pronësisë përgjatë procesit të
vazhdueshëm të tranzicionit. Qasja e Masës 8 përbëhet prej elementeve të më poshtme:
•
•

•
32

Programe të bazuara në zona që kanë për qëllim identifikimin e mirë të
territoreve rurale nën-regjionale;
Qasja nga poshtë-lart me fuqitë për vendim marrje për grupet vepruese lokale
(GVL) për sa i përket elaborimit dhe implementimit të strategjive zhvilluese
lokale;
Partneriteti lokal publik-privat (p.sh. GVL);

Kjo strategji mund të fokusohet në tri fusha të ndërlidhura:
A.

B.

A.

Zhvillimi institucional në nivel lokal (p.sh inkurajimi i veprimeve nga poshtë-lartë, veprimet e nivelit të fshatit; ndihma e
dialogut në mes të qeverisë/sektorit privat/shoqërisë civile; dhe lidhshmëria e planifikimit të zhvillimit rural nga qeveria
qendrore dhe lokale)
Lidhje e Tregut (p.sh rritja e vëllimit të prodhimeve; përmirësimi i cilësisë së produkteve; formimi i shoqatave të
prodhuesve/qendrave të grumbullimit të produkteve, të përkrahura nga RASS-i, dhe lidhshmëria me tregjet e produkteve
(përpunuesit, tregtarët me shumicë dhe konsumatorët)
Menaxhimi i burimeve natyrore (p.sh paraqitja e menaxhimit të përmirësuar të kullotave, rrallimi i drunjve për djegie
dhe zhvillimi i prodhimeve drusore/jo-drusore; ngritja e vetëdijes mjedisore, veçanërisht për të ndihmuar eko-turizmin;
dhe zhvillimin e planeve të veprimit për biodiversitetin lokal)

Në anën tjetër, GLV janë të lira të përqendrohen në çfarëdo prioriteti p.sh zhvillimin e vendit përkatës, konsolidimin e tokës apo
krijimin e Qendrës lokale për informim të Biznesit. Ndryshimet në mes të GLV është një prej faktorëve kryesorë të qasjes Leader+
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•
•
•
•

Qasja globale multi-sektoriale e bazuar në ndërveprimin në mes të aktorëve dhe
projekteve të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë lokale;
Implementimi i qasjeve të reja dhe pilote;
Implementimi i projekteve bashkëpunuese, veçanërisht ndërkufitare, dhe
zhvillimeve rajonale dhe
Rrjetëzimi i partneriteteve lokale dhe ndërkombëtare.

Masa 8 është e ndërtuar në krijimin e partneritetit të nivelit lokal 33. Zhvillimi i
strategjive të përgatitura nga GLV do të sigurojë qasjen e integruar gjithëpërfshirëse
lokale për zhvillim rural, ku të gjithë sektorët dhe palët e interesit janë të balancuara.
Veprimet e veçanta të parapara nën Masën 8 janë përkrahje për:
•

•

krijimin dhe veprimin e Grupeve Lokale të Veprimit (GLV), përfshirë edhe
përcaktimet dhe financimin e koordinatorit me orar të plotë të zhvillimit rural
për GLV dhe
elaborimin e Planeve të Zhvillimit të Zonave të komunitetit në nivelin e fshatit (të
zhvilluara përmes qasjes së pjesëmarrjes në bashkëpunim me të gjitha palët e
interesuara lokale përmes një vargu të punëtorive lokale, diskutimeve
individuale dhe diskutimeve të grupit të fokusuar).

Masa 8 është bazuar në analizën e azhurnuar SWOT të sektorit agro-rural të Kosovës të
parashtruar në Kapitullin 1.
Masa 8 ndihmon krijimin/fillimin e përkrahjes dhe vazhdimin e përkrahjes për GLV në
secilën komunë, dhe krijimin e rrjetit kombëtar të GLV. Grantet do të kërkohen (nga IPA
2009 dhe donatorët tjerë) për të: (a) iniciuar projektet prioritare në nivelin e komunës
duke u bazuar në strategjitë e zhvillimit lokal, dhe (b) zbatuar katër pilot projektet 34 të
bashkëpunimit ndërkufitar.
Masa 8 synon që deri në fund të vitit 2013 të krijojë GLV në secilën prej 1500 fshatrave
rurale në Kosovë, implementimin e strategjive agro-rurale në 36 komuna dhe rritja e
tregtisë ndërkufitare dhe shkëmbimet përkatëse në katër vise gjeografike (p.sh. Veri, Jug,
Lindje dhe Perëndim të Kosovës).
Projektet e financuara nga donatorët në përkrahje të Masës 8 janë paraqitur në Aneksin
3 35.
33
Ndërtimi i partneritetit privat-publik në përgatitjen e zbatimit të PZHRB 2007-13 është një kërkesë e rëndësishme e Rregullores së
Këshillit 1698/2005.
34
Që të zbatohet nën Projektin e Zhvillimit të Strategjive të Komunitetit Lokal të financuar nga AER-i që ka filluar në tremujorin e
parë të vitit 2007. Shtojca 7 përmbledh idetë për mundësitë e projektit ndër-kufitar.
35
Projekti për Zhvillimin e Strategjive të Komunitetit Lokal (LCDS) do të përkrah komunat në:
•
Zhvillimin e kornizës i institucionale të komuniteteve/kapacitetet (GLV të përfaqësuesve nga administrata, sektori privat
dhe shoqëria civile)
•
Përgatitja/zbatimi i strategjive te zhvillimit lokal
•
Zgjerimi i lidhjeve të tregut bazuar në përfitimet krahasuese lokale p.sh pylltaria
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Gjendja e zbatimit të Masës 8, në shtator 2010
Gjendja e zbatimit të Masës 8, më 14 gusht 2009
Në zbatimin e Masës 8 është arritur përparim. Projekti dyvjeçar i financuar nga KE-ja,
Strategjitë për Zhvillim Lokal, i cili ka përfunduar në tetor 2009 dhe do të konsolidohet
nëpërmjet të përkrahjes së mëtutjeshme nën IPA 2009 (që do të vë grantet në dispozicion
me të cilat do të ndihmohet zbatimi i strategjive në nivel lokal). Një pilot program i
financuar nga programi i granteve të BK për 2009, me një shumë të përgjithshme prej
40,000 euro, është në zbatim e sipërm, për të përkrahur iniciativat e zhvillimit lokal në
nivel komunal. Programi i granteve të BK, do të rritet në 100.000 euro që nga 2010 e tutje.
Kërkesa kryesore për donatorët shumëpalësh/dypalësh, është të marrin përgjegjësinë
për të ndihmuar MBPZHR-në që të përgatisë dhe zbatojë një plan të veprimit
gjithëpërfshirës për zhvillimin lokal, gjatë 2010-13.
Në vitin 2010, grantet dhe subvencionet e BKK do të arrijnë shumën prej 100.000 €.

•
•
•
•

Menaxhimi i tokës dhe burimeve natyrore në baza të qëndrueshme
Krijimi dhe menaxhimi i grupeve të fermerëve
Përgatitja e planeve të veprimit për biodiversitetin lokal
Përgatitja e projekteve për orientim të tregut nder-kufitar

Vendet që së voni iu kanë bashkuar Programit të Përgatitjes Speciale (PPS) të implementuar nga BE që në nivelin lokal të testohen
kapacitetet e tyre për te shpenzuar, monitoruar, administruar dhe llogaritur fondet strukturale të parahyrës. PPS ka përfshirë një
komponentë të grantit ku fondet e KE janë bërë të mundshme për këtë qëllim.
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KAPITULLI 5
Legjislacioni i aplikueshëm kombëtar
Ky kapitull azhurnon bazën ligjore kombëtare për PZHRB 2010-13.
Legjislacioni kombëtar i aplikueshëm në mënyrë specifike për financim publik është
dhënë në Seksionin 5.1.
Legjislacioni kombëtar i aplikueshëm në mënyrë specifike për zbatimin e tetë masave
nën PZHRB 2010-13, është dhënë në Seksionin 5.2.
5.1

PARASHTRIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME
APLIKUESHME PËR FINANCIM PUBLIK

5.1.1

QË

JANË

TË

MJEDISI

1. Ligji për Produktet Biocide Nr. 03/L-119, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-0142009, dt. 19.06.2009.
2. Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr. 03/L-043, i
dekretuar me Dekretin Nr. DL-010-2009, me 23 prill 2009.
3. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-0072009, me 19 mars 2009.
4. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor Nr. 03/L-024, i dekretuar me Dekretin
Nr. DL-006-2009, me 19 mars 2009.
5. Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor Nr. 03/L-015, i dekretuar me Dekretin
Nr. DL-003-2009, me 6 mars 2009.
6. Ligji për ndryshimin e Ligjit për Planifikimin Hapësinor Nr. 2003/14, Nr. 03/L106, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-055-2008, me 17 nëntor 2008.
7. Ligji për Mbrojtjen e Ambientit Nr. 2002/8, i shpallur me Rregulloren e UNMIKut Nr. 2003/9, me 15 prill 2003.
8. Ligj për Planifikimin Hapësinor Nr. 2003/14, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2003/30, dt. 10.09.2003.
9. Ligji për Ujërat Nr. 2004/24, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2004/41,
dt. 14.10.2004.
10. Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 2004/30, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2004/48, dt. 25 nëntor 2004
11. Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 02/L-18, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr 2006/22, me 24 prill 2006
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12. Ligji për Meteorologjinë Nr. 02/L-34, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2006/18, me 22 prill 2006.
13. Ligji për Mbeturinat Nr. 02/L-30, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2006/31, me 5 maj 2006.
14. Ligji për Veprimtarinë Hidrometeorologjike Nr. 02/L-79, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK –ut Nr. 2007/2, të 09 janarit 2007.
15. Ligji për Kemikalje Nr. 02/L-116, i shpallur me Rregulloren e UNMIK –ut Nr.
2008/8, të 08 shkurtit 2008.
16. Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2008/15, të dt. 17 mars 2008.
5.1.2

PROKURIMI PUBLIK

Rregullat e prokurimit publik duhet të aplikohen për zbatimin e investimeve të
infrastrukturës rurale të identifikuara në PZHRB 2010-13:
1. Ligji për plotësimin e ndryshimit të Ligjit 2003/17 për Prokurimin Publik Nr.
02/L-99, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2007/20, me 06 qershor 2007
dhe
2. Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë Nr. 2003/17, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2004/3, me 9 shkurt 2004.
ADMINISTRIMI I FINANCIMIT PUBLIK
Alokimi i buxhetit kombëtar në Kosovë është përgjegjësi e Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave. Kjo është miratuar me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, i shpallur
me Rregulloren UNMIK-ut Nr. 2003/17, dt. 12.05.2003 dhe Ligjit për ndryshimin
plotësimin e Ligjit Nr. 2003/2 Menaxhimin me Financa Nr. 2003/2, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut 2003/38, dt. 17.12.2003.
1. Ligji për Anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe Organizatat e Grupit të Bankës Botërore Nr. 03/L-152, i
dekretuar me Dekretin Nr. DL-013-2.009, me 30 maj 2009;
2. Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-074, i dekretuar
me Dekretin Nr. DL-028-2.008, me 15 qershor 2008;
3. Ligji për Financat e Pushtetit Lokal Nr 03/L-049, i dekretuar me Dekretin Nr.
DL-015-2.008, me dt. 15 qershor 2008;
4. Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr. 03/L-048, i
dekretuar me Dekretin Nr. DL-014-2008, me dt. 15 qershor 2008 dhe
5. Ligji për Menaxhimin e Financave Publike Nr. 2003/2, i shpallur me Rregulloren
e UNMIK-ut Nr. 2003/17, me dt. 12 maj 2003.
Të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit kombëtar janë miratuar nga:
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1. Ligji mbi Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2010 Nr. 03/L-177, i
dekretuar me Dekretin Nr. 03/L-218, me 12 korrik 2010;
2. Ligji për Buxhetin e Republikën së Kosovës për vitin 2009 Nr. 03/L-105, i
dekretuar me Dekretin Nr. DL-081-2008, me dt. 30 dhjetor 2008;
3. Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2008/13 mbi miratimin e
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës dhe shpenzimet e autorizuara për periudhën
1 janar deri më 31 dhjetor 2008, i dekretuar me Dekretin Nr 03/L-088, i dekretuar
me Dekretin Nr. DL-040-2008, dt. 15.06.2008;
4. Ligji për Ndryshimi e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2008/13 mbi miratimin e
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës dhe shpenzimet e autorizuara për periudhën
1 janar deri më 31 dhjetor 2008 Nr. 03/L-088, i dekretuar me Dekretin Nr. DL040-2008, me dt. 15 qershor 2008;
5. Ligji për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2008 Nr. 03/L-013, të
shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2008/13, me dt. 29 shkurt 2008;
6. Ligji për Buxhetin e Kosovës 2007 Nr 02/L-112, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr 2006/61, me dt. 28 dhjetor 2006;
7. Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2006 Nr. 02/L-61, të shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/55, me dt. 20 dhjetor 2005 dhe
8. Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2005 Nr. 02/L-13, shpallur me Rregulloren
e UNMIK-ut 2005/12, me dt. 1 mars 2005.
5.1.4.

PROCEDURAT ADMINISTRATIVE

1. Ligji mbi Procedurat Administrative Nr. 02/L2-28.
ORGANIZIMI DHE KONTROLLI FINANCIAR
Performanca e financimit publik është mbikëqyrur nga Kontrolli i Shtetit. Baza ligjore të
aktiviteteve të Kontrollit të Shtetit, funksionet e Kontrollit të Shtetit, të drejtat dhe
detyrat e oficerëve të Kontrollit të Shtetit, procedurat për ushtrimin e kontrollit dhe
kontrollin parlamentar mbi aktivitetet e Kontrollit të Shtetit, janë miratuar
me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/18, e cila ishte shpallur në tetor 2002.
Në mbështetje të nenit 135 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Auditori i
Përgjithshëm është një organ i pavarur dhe është institucioni më i lartë i kontrollit
ekonomik
dhe
financiar.
Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës zgjidhet dhe shkarkohet nga Kuvendi
me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të tij, mbi propozimin e Presidentit të
Republikës
së
Kosovës.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyra e Auditimit të Kosovës është themeluar me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2002/18, i shpallur në tetor 2002.
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1. Ligji për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së
Auditimit të Kosovës Nr. 03/L-075, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-029-2008, me
dt. 15 qershor 2008.
LEGJISLACIONI SPECIFIK KOMBËTAR QË ËSHTË I APLIKUESHËM PËR PZHRB
2010-13
Për zbatim të hollësishëm të masave të PZHRB në vitin 2010, ku përcaktohen kriteret e
pranueshmërisë, intensitetet e ndihmave, procedurat administrative dhe dispozitat e
kontrollit, Ministria ka miratuar dy udhëzime administrative:
•
•
•

Udhëzimi administrativ Nr. 03/2010 mbi masat dhe kriteret dhe përkrahjen e
bujqësisë dhe zhvillimit rural për vitin 2010;
Udhëzimi administrativ Nr. 04/2010 mbi masat dhe kriteret dhe përkrahjen e
politikave bujqësore për vitin 2010;
Udhëzimi administrativ Nr. 17/2009 mbi themelimin dhe funksionimin e Njësisë
së Pagesave.

Legjislacionin kombëtar në vijim vlen posaçërisht për tetë masat të përfshira nën PZHRB
2010-13.
5.1.1

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN 1-ZHVILLIMI
I TRAJNIMEVE PROFESIONALE PËR TË PËRMBUSHUR NEVOJAT
RURALE

Administrimi dhe planifikimi i trajnimit profesional në Kosovë është nën kompetencë të
Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, nëpërmjet Ligjit për Arsimin dhe
Aftësimin Profesional Nr. 02/L-42. Ky ligj zbatohet së bashku me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2006/24 të datës 25 prill 2006.
1. Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur Nr./02-L24, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/43, me dt. 07 shtator 2005;
2. Draft Ligji për Arsimin dhe Trajnimin privat është në proces të miratimit.
5.1.3

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN 2
RISTRUKTURIMI I POTENCIALIT FIZIK NË SEKTORIN AGRO-RURAL

-

1. Ligji mbi ndryshimet në Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal, Ligjit mbi
Agjencinë e Privatizimit të Kosovës, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës
së Kosovës, Ligjit për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës, Ligji për
Agjencinë e Inteligjencës e Kosovës, Ligji për Azil dhe Ligjit mbi Menaxhimin e
Integruar dhe Kontrollin e Kufirit Shtetëror Nr. 03/L-089, i dekretuar me
Dekretin Nr. DL-041-2008, me dt. 15 qershor 2008;
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2. Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nr. 03/L-098, i dekretuar me Dekretin Nr.
DL-015-2009, me dt. 01 korrik 2009;
3. Ligji për Ushqim Nr 03/L-016, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-004-2009, me dt.
06 mars 2009;
4. Ligji për Inspektoratin Bujqësor Nr. 03/L-029, i dekretuar me Dekretin Nr. DL065-2008, me dt. 13 dhjetor 2008;
5. Ligji i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve Nr. 03/L-042, i dekretuar me Dekretin
Nr. DL-061-2008, me dt. 27 nëntor 2008;
6. Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 2003 /9 për Kooperativat e
Bujqve Nr. 03/L-004, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-050-2008, me dt. 13 tetor
2008;
7. Ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 03/L-067, i shpallur me dekretin
Nr. DL-023-2.008, me dt. 15 qershor 2008;
8. Ligji për Mbrojtjen e Varieteteve të Bimëve Nr./02-L98, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2008/24, me dt. 16 maj 2008;
9. Ligji për Bujqësinë Organike Nr. 02/L-122, i shpallur me Rregulloren e UNMIKut Nr. 2008 2, me dt. 08 janar 2008;
10. Ligji për Bletari Nr. 02/L-111, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2008/5, me
dt. 08 shkurt 2008;
11. Ligji për Mbrojtjen e Bimëve Nr. 02/L-95, shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
2007/6, me 31 janar 2007;
12. Ligji për Peshkatari dhe Akuakulturë Nr. 02/L-85, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut 2006/58, me dt. 20 dhjetor 2006;
13. Ligji për Tokat Bujqësore Nr. 02/L-26, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2006/37, me dt. 23 qershor 2006;
14. Ligji për Ujitjen e Tokës Bujqësore Nr. 02/L-9, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2005/49, me dt. 25 nëntor 2005;
15. Ligji për Kooperativat e Bujqve Nr. 2003/9, i shpallur me Rregulloren e UNMIKut Nr 2003/21, me 23 qershor 2003;
16. Ligji për Materialin Fidanor Nr. 2004/13, i shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2004/16, me dt. 28 maj 2004;
17. Ligji për Farërat Nr. 2003/5, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2003/10,
me dt. 15 prill 2003;
18. Ligji për Pesticidet Nr. 2003/20, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2003/35, me dt. 08 dhjetor 2003;
19. Ligji për Plehrat Artificiale Nr. 2003/10, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2003/22, me dt. 23 qershor 2003;
20. Ligji për Veterinarinë Nr. 2004/21, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2004/28, me dt. 30 korrik 2004;
21. Ligji për Blegtorinë e Kosovës Nr. 2004/33, i shpallur me Rregulloren e UNMIKut Nr. 2004/39, me dt. 14 tetor 2004;
22. Ligji për Kujdesin ndaj Kafshëve Nr. 02/L-10, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2005/24, me dt. 09 maj 2005;
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23. Ligji për Verërat Nr. 02/L-08, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2005/47, me dt. 14 tetor 2005;
24. Ligji për Produktet dhe Pajisjet Mjekësore Nr. 2003/26, i shpallur me Rregulloren
e UNMIK-ut Nr. 2004/23, me dt. 07 korrik 2004.
Projektligjet në vijim, janë në faza të ndryshme të procesit të miratimit:
1. Ligji për Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht Nr. 03/L-028 (Ka kaluar në
leximin e parë në kuvend, me 29 shkurt 2008);
2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës Nr.
03/L-153 (pranuar nga deputetët, me 19 maj 2009, por nuk është bërë dëgjimi i
parë).
Ligjet e mëposhtme janë në proces të hartuar si pjesë e Strategjisë legjislative MBPZHRsë për 2009:
1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bujqësinë Organike Nr. 02/L 122, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2008/2, me dt. 08 janar 2008;
2. Projektligji për Komasacionin dhe
3. Projektligji për Prodhimin, Përpunimin dhe Qarkullimin e Duhanit.
5.1.4

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM
MENAXHIMI I BURIMEVE UJORE PËR BUJQËSINË

PËR

MASËN

3

-

1. Ligji për Ujitjen e Tokave Bujqësore Nr. 2005/02-L9, i shpallur nga PSSP, me 25
nëntor 2005 në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/49, të datës 25
nëntor 2005.
Ligji në vijim është në proces të hartimit, pasi që është pjesë e Strategjisë Legjislative të
MBPZHR-së (Qeverisë) për vitin 2009:
1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ujitjen e Tokave Bujqësore Nr.
02/L-9, i shpallur me Rregulloren e UNMIK Nr. 2005/49, me 25 nëntor 2005,
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5.1.5

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN 4 PËRMIRËSIMI I PËRPUNIMIT DHE MARKETINGUT TË PRODHIMEVE
BUJQËSORE

1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/17 për Mbrojtjen e
Konsumatorit Nr. 03/L-131, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-009-2009, me dt. 03
prill 2009;
2. Ligji për ndryshimin e Ligjit të Kuvendit të Kosovës Nr. 2004/9 mbi
Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-080, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-032-2008,
me dt. 15 qershor 2008;
3. Ligji për Rregullatorin e Energjisë Nr 2004/9, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2004/20, me dt. 30 qershor 2004;
4. Udhëzimi Administrativ Nr. 9/2004, Kryeministri licencon aktivitetet
(veprimtaritë) industriale, ushqimore, joushqimore dhe të ndërtimtarisë, si dhe
certifikon Produktet Bujqësore, e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës me 08 gusht
2004, ndryshuar dhe plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 5/2005; Për
ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 9/2004 mbi
Licencimin e aktiviteteve industriale, ushqimore, joushqimore dhe të
ndërtimtarisë dhe certifikon produktet e industrisë së ushqimit;
5. Ligji për Inspektimin e Tregut Nr. 02/L-1, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr 2005/29, me dt. 31 maj 2005;
6. Ligji për Markat Tregtare Nr. 02/L-54, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2006/38, me dt. 28 qershor 2006;
7. Kodi Doganor të Kosovës, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2004 /1,
me dt. 30 janar 2004;
8. Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit Nr. 2004/17, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2004/42, me dt. 19 tetor 2004;
9. Ligji për Tregti të Brendshme Nr. 2004/18, i shpallur më Rregulloren e UNMIKut Nr. 2004/43, me dt. 20 tetor 2004;
10. Ligji mbi Aktivitetet e Tregtisë me Jashtë Nr. 2002/6, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2003/15, me dt. 12 maj 2003;
11. Ligji për Investimet e Huaja Nr. 02/L-33, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2006/28, me dt. 28 prill 2006.
5.1.6

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN 5 – SIGURIMI
I MENAXHIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE NATYRORE

1. Ligji për Mbrojtjen nga Zjarri Nr. 02/L-41, i shpallur me Rregulloren e UNMIKut Nr. 2006/57, me dt. 20 dhjetor 2006;
2. Ligji për Pyjet e Kosovës Nr. 2003/3, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
2003/06, me dt. 20 mars 2003;
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3. Ligji për plotësimin e ndryshimin të Ligjit Nr. 2003/3 për Pyje e Kosovës Nr.
2004/29, të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2004/40, me dt. 14 tetor
2004;
4. Ligji për Gjuetinë Nr. 02/L-53, të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2006/41, me dt. 11 gusht 2006.
5.1.7

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN 6 DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE AKTIVITETET ALTERNATIVE NË
ZONAT RURALE

1. Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 02/L-5 për Mbështetjen e
Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Nr. 03/L-031, i dekretuar me Dekretin Nr.
DL-052-2008, me dt. 06 nëntor 2008;
2. Ligji për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Nr. 02/L-5, i
shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/44, me dt. 08 gusht 2005;
3. Ligji për Veprimtaritë Hoteliere dhe Turistike Nr. 2004/16, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/6, me dt. 03 shkurt 2005.
5.1.8

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR MASËN
7 PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS RURALE DHE MIRËMBAJTJA E
TRASHËGIMISË RURALE

1. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Rrugët Nr. 03/L-120, i dekretuar
me Dekretin Nr. DL-075-2008, me dt. 30 dhjetor 2008;
2. Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2003/16 për
Telekomunkacionin. Shpalljen e Ligjit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës mbi
Telekomunikacion të miratuar nga Kuvendi i Kosovës Nr. 03/L-085, i dekretuar
me Dekretin Nr. DL-037-2008, me dt. 15 qershor 2008;
3. Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 për veprimtaritë e
ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave Ligji Nr.
03/L-086, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-038-2008, me dt. 15 qershor 2008;
4. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/1 për Transportin Rrugor
Nr. 02/L-127, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2007/35, me dt. 19
dhjetor 2007;
5. Ligji për Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera Nr. 02/L-68, i
shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2007/4, me dt. 15 janar 2007;
6. Ligjit për Trashëgiminë Kulturore Nr. 02/L-88, i shpallur me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2006/52, me dt. 06 nëntor 2006;
7. Ligji për Transportit Rrugor Nr 2004/1, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2005/23, me dt. 09 maj 2005;
8. Ligji për Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2003/16, me dt. 12 maj 2003;
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9. Ligji për Rrugët Nr. 2003/11, i shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2003/24, me dt. 27 qershor 2003;
10. Ligji për mbeturinat Nr. 2005/02-L30, me dt. 05 qershor 2006, i shpallur më
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2006/31, me 05 Maj 2006;
11. Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2000/45, mbi Vetëqeverisjen e Komunave në
Kosovë, i shpallur me dt. 11 gusht 2000.
5.1.9

LEGJISLACIONI KOMBËTAR I ZBATUESHËM PËR
PËRKRAHJE PËR ZHVILLIMIN E KOMUNITETIT LOKAL

MASËN

8

-

1. Ligji për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, i dekretuar me Dekretin Nr. DL008-2.008, me dt. 15 qershor 2008;
2. Ligji për Procedurën Administrative Nr. 02/L-28, i shpallur më Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2006/33, me dt. 13 maj 2006;
3. Ligji për Barazi Gjinore Nr. 2004/2, i shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2004/18, me dt. 07.06.2004;
4. Ligji mbi Lirinë e mbledhjes në OJQ Nr. 02/L-6, i shpallur me 23 shkurt 2005.
5.1.10 LEGJISLACIONI KOMBËTAR - PRONA
1. Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2006/50 për Zgjidhjen e
Kërkesave Lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke përfshirë pronën
bujqësore dhe atë komerciale Nr. 03/L-079, i dekretuar me Dekretin Nr. DL-0312008, me dt. 15 qershor 2008;
2. Ligji për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme Nr. 03/L-139, i dekretuar me
Dekretin Nr. DL-011-2.009, me dt. 23 prill 2009;
3. Ligji për Procedurën e Dhënies së Koncesioneve Nr. 02/L-44, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2006/27, me dt. 27 prill 2006;
4. Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2006/50, të dt. 16 tetor 2006, mbi Zgjidhjen e
Kërkesave Lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke përfshirë pronën
bujqësore dhe atë komerciale;
5. Ligjit për Kadastër Nr. 2003/25, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2004/4, me 18 shkurt 2004;
6. Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit 2003/25 për Kadastrën Nr .02/L-96, i
shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2007/32, me 16 dt. nëntor 2007;
7. Ligji për Kadastër Nr. 2003/25, i shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2004/4, me dt. 18 shkurt 2004;
8. Ligji për Vendosjen e Tatimit në Pronën e Paluajtshme Nr. 2003/8, i shpallur me
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2003/29, me dt. 05 shtator 2003;
9. Ligji për Hipotekat Nr. 2002/4, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.
2002/21, me dt. 20 dhjetor 2002.
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KAPITULLI 6
E drejta e përfituesve për qasje në financim nën PZHRB
2010-13
6.1

KRITERI I PËRGJITHSHËM I PËRZGJEDHJES

Nga donatorët është kërkuar që të përkrahin masat, aktivitetet dhe Programin e
identifikuar Kombëtar të Bujqësisë në PZHRB 2010-13, të cilat të gjitha janë në përshtatje
me udhëzimet e Strategjisë së BE-së për Zhvillimin Rural 2007-13 36.
Është propozuar që donatorët të diskutojnë me MBPZHR-në kriteret e mëposhtme të
përzgjedhjes, para fillimit të çdo projekti të financuar nga donatorët, në mënyrë që të
sigurojnë arritjen e objektivave ristrukturuese të synuara nën PZHRB 2010-13:
•

•
•

•
•
•

•

•

•
36

Një përfitues potencial i projektit i kualifikuar për të marrë përkrahje nga një
projekt, do të jetë ose ekonomi familjare e sektorit privat, fermer, operator
ekonomik apo agro-përpunues;
E gjithë përkrahja do të zbatohet në zonat rurale (përveç Masave 1, 4 dhe 8);
Përkrahja do të ketë lidhje me produktin bujqësor dhe/ose
aktivitetet/shërbimet specifike agro-rurale në njërin (apo më shumë) prej
sektorëve me prioritet të miratuar;
Përkrahja të jetë e lidhur në mënyrë direkte më implementimin e Acquis
Communautaire;
Përkrahja do të kontribuojë në objektivat e përgjithshme të PZHRB 2010-13;
Përkrahja do të sigurojë përputhshmëri në fund të implementimit të projektit
me standardet e KE-së lidhur me higjienën, sigurinë, kushtet sanitare,
veterinën, cilësinë e ushqimit, mirëqenien e kafshëve dhe ambientin (duhet të
dorëzohet një vlerësim paraprak nga autoritetet kombëtare të mjedisit dhe
veterinës për këta artikuj);
Një përfitues/ndërmarrje do të përmbushë standardet minimale për sa i
përket mjedisit, higjienës dhe mirëqenies së kafshëve (aktet relevante ligjore, të
aprovuara nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, mbulojnë
standardin lidhur me higjienën, kushtet sanitare dhe mirëqenien e kafshëve);
Ku është e aplikueshme, do të bëhet vlerësimi mbi ndikimin në mjedis, para se
të bëhet investimi sipas Ligjit mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, (në
pajtueshmëri me direktivat 85/337/EEC dhe 97/11/KE, duke përfshirë
Anekset I dhe II);
Përkrahja do të përfshijë aktivitete që nuk janë ende të financuara ose bashkë-

Shpenzimet e administrimit dhe personelit të Qeverisë nuk do të mbulohen nga donatorët.
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•
•
•

financuara nën masat e tjera kombëtare/donatore, d.m.th. të mos ketë
dyfishim të përpjekjeve të donatorëve;
Përfituesi do të jetë i regjistruar sipas ligjit, të mos ketë detyrime për taksat të
shtyra (papaguara) dhe të mbajë llogaritë (sipas legjislacionit të Kosovës);
Nuk do të jepet përkrahje për shtimin e prodhimtarisë për të cilën nuk mund
të gjendet plasim normal në treg dhe
Nëse përfituesi i projektit është organ publik, duhet të aplikohen rregullat
për prokurimin publik 37.

KAPITULLI 7
Plani Financiar
Përmbledhje Financiare
Plani indikativ financiar për PZHRB 2010-13 është rreth 100 milionë euro gjatë 3 viteve,
për t’u bashkë-financuar nga Qeveria, komunat, sektori privat dhe donatorët. (Si në
PZHRB 2007-13), kostoja finale do të varet nga disa faktorë, si p.sh.: koha e zbatimit të
tetë masave (dhe përkrahje lidhur institucional), disponueshmëria dhe lloji i fondeve
donatore dhe qeveritare, shkalla e rritjes në ekonomi dhe kapacitetit në nivel lokal për të
absorbuar ndihmën e donatorëve. Plani financiar për zbatimin e PZHRB 2011-13 paraqet
azhurnimin e PZHRB 2007-13 origjinale dhe tregon planin për vitet 2011, 2012 dhe 2013.
Plani është përgatitur pas shqyrtimit të mundësive për të ardhurat publike dhe
përkrahjen e donatorëve gjatë një periudhe 3 vjeçare 38.
Duke pasur parasysh klimën globale financiare aktuale dhe të parashikuar, versioni i
tanishëm i PZHRB 2010-13 është i bazuar në një skenar pesimist për disponueshmërinë e
financave nga të gjitha burimet. Gjatë zhvillimit të këtij skenari, disa zhvillime janë
marrë në konsideratë. Kjo përfshinë, por nuk është e kufizuar në: ngecjen e rritjes së
BPV-se; rënie në PKB për shkak të krizës globale financiare; pagesën e pjesshme të
fondeve të zotuara nga donatorët; reduktimin e dërgesave nga emigrantëve dhe
kufizimeve të kapaciteteve absorbues/shpenzuese të Qeverisë.
Financimi i donatorëve është i nevojshme për të siguruar ngritjen e kapaciteteve, ndihmë
teknike, trajnim dhe mbështetje binjakëzimi për institucionet agro-rurale që do të jenë të
përfshira në zbatimin e PZHRB 2010-13. Më tej, burimet janë të kërkuara nga BK
37

Aty ku do të përdoren grantet e BE, shërbimet, puna, makineritë dhe furnizimet duhet të kenë orgjinë nga BE apo Kosova në pajtim
me rregulloret financiare të BE; e njëjta vlen për furnizimet dhe pajisjet e blera nga kontraktuesi për punët apo kontratat shërbyese
nëse furnizimet dhe pajisjet janë të përcaktuar që të bëhen pronë e projektit pasi të përfundohet kontrata.
38
Detajet janë dhënë në një fajlli Excel që mbahen nga MBPZHR: (MBZHR Budget Analyses)
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(mundësisht bashkë-financim me donatorët) për të mbështetur Programin Kombëtar të
Bujqësisë.
Kostoja totale financiare për zbatimin e tetë masave të PZHRB 2011-13 është llogaritur
në 100 milion euro. Shpenzimet e parashikuara sipas masës për secilin nga tre vitet,
sipas masave të përkrahjes së drejtpërdrejt dhe masave të zhvillimit rural të ndarë sipas
boshteve dhe burimit të financave, janë përmbledhur në tabelat 7.1a dhe 7.1b.

Tabela 7.1a:
Masat

Plani financiar për masat në vitet 2011-2013

Masat e përkrahjes së drejtpërdrejt

Masat
1
2
3
4
5
6
7
8

2011

2012
8,00
8,00

10,00
10,00

2013

Total:

14,00

16,00

20,00

50,00

2011

2012

2013

Total:

3,50

3,50

4,00

11,00

7,00
7,00

Sektori i Blegtorisë
Sektori i Bimëve
Përkrahja e përgjithshme e
drejtpërdrejt
Masat e zhvillimit rural
Zhvillimi i trajnimeve profesionale për
të përmbushur nevojat rurale
Ristrukturimi i potencialit fizik në
bujqësi
Menaxhimi i burimeve ujore për
bujqësinë

1,00

0,00

2,00

2,00

4,00

Përmirësimi i përpunimit dhe
marketingut të prodhimeve bujqësore
Menaxhimin e resurseve natyrore

2,00

2,50

3,00

7,50

1,00

3,00

3,00

7,00

Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet
alternative në zonat rurale
Përmirësimi i infrastrukturës rurale
dhe mirëmbajtja e trashëgimisë rurale
Mbështetja për zhvillimin e
komunitetit lokal nëpërmes LEADER
Gjithsej masat e zhvillimit rural

0,00

1,00

2,00

3,00

3,50

3,00

4,50

11,00

0,00

1,00

1,00

2,00

11,00

17,50

21,50

50,00

Gjithsej

25,00

33,00

42,00

100,00
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Tabela 7.1c: Burimet e financimit për masat e përkrahjes së drejtpërdrejt dhe masave të zhvillimit
rural në vitet 2011-2013
Burimet e fondeve

2011

2012

2013

Total

Pjesëmarrja e MBPZHR-së

8,00

9,00

13,00

Pjesëmarrja e komunave

1,00

2,00

2,00

Komisioni Evropian

7,00

7,00

11,00

Banka Botërore

5,00

7,00

8,00

Donatorët tjerë bilateral

2,00

3,00

5,00

Privatë

1,00

2,00

2,00

Tjerë përfshirë OJQ-të

1,00

3,00

1,00

25,00

33,00

42,00

Gjithsej burime

30,00
5,00
25,00
20,00
10,00
5,00
5,00
100,00

KAPITULLI 8
Administrimi dhe kushtet e zbatimit
Autoriteti menaxhues për implementimin e PZHRB 2010-13 është MBPZHR e Kosovës.
Kjo është emëruar me 08 maj 2009 dhe kryesohet nga Drejtoresha e Departamentit të
Politikave Zhvillimore të MBPZHR-së.
Zbatimi i masave të përzgjedhura mund t’i delegohet organeve të tjera përgjegjëse nga
Bordi i Drejtorëve të MBPZHR -së, i udhëhequr nga Sekretari i Përhershëm.
8.1 AUTORITETI MENAXHUES
Autoriteti Menaxhues është përgjegjës për menaxhimin e Programit PZHRB në mënyrë
efikase, efektive dhe të saktë. Autoriteti Menaxhues mban përgjegjësinë për
programimin, përfshirë përgatitjen e plotësim/ndryshimeve të Programit, monitorimin,
vlerësimin (evaluimin), raportimin, menaxhimin financiar, informimin dhe publicitetin
si dhe për koordinimin e përgjithshëm të Programit. Gjithashtu është përgjegjës për
dorëzimin e dokumenteve për të siguruar proper audit trail. Lidhur me këtë, kryen
detyrat në vijim:
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•

Programimi: hartimi i programit dhe përgatitja e plotësim/ndryshimeve të
programit – edhe lidhure me caktimin e fondeve mes masave. Hartimi i
rregulloreve shtetërore për zbatim.

•

Monitorimi: themelimi i një sistemi funksional për monitorim, i cili do të
mundësojë monitorimin e hollësishëm të efektivitetit dhe cilësisë së zbatimit të
Programit me një varg treguesish relevant fizik, mjedisor dhe financiar.
Autoriteti Menaxhues gjithashtu përkujdeset që të përzgjidhen operacionet për
financim në pajtim me kriteret dhe mekanizmin e aplikueshëm për programin
dhe përputhjen me rregullat relevante shtetërore.

•

Vlerësimi (Evaluimi): themelimi i sistemit për vlerësim të vazhdueshëm të
Programit. Vlerësimet duhet kryer brenda afatit të caktuar kohor nga vlerësues të
pavarur. Autoriteti Menaxhues duhet tu sigurojë vlerësuesve resurset përkatëse
dhe të dhënat e kërkuara për të siguruar kryerjen e vlerësimeve në mënyrën më
efektive. Krahas Këshillit (Komitetit) Monitorues, Autoriteti Menaxhues vlerëson
cilësinë e vlerësimit. Rezultatet e vlerësimit duhet të merren parasysh në ciklin e
programimit dhe zbatimit.

•

Raportimi: Autoriteti Menaxhues harton raportet vjetore dhe raportin
përfundimtar mbi zbatimin e Programit. Raportet do të mbulojnë vitin
kalendarik dhe përfshijnë të dhënat kumulative financiare dhe të monitorimit për
tërë periudhën e zbatimit të Programit. Raportet përfundimtare mbi zbatimin e
Programit do të mbulojnë tërë periudhën e zbatimit.

•

Menaxhimi Financiar: Autoriteti Menaxhues është një nga akterët kryesor
krahas autoriteteve tjera financiare nën përgjegjësinë e MBPZHR-së (Agjencia e
Pagesave, Divizioni për Buxhet dhe Financa) për procedurën e planifikimit
buxhetor për pagesat dhe zotimet, gjë që është me rëndësi në rastin e
programeve shumëvjeçare (siç do të jetë rasti në IPARD).

•

Informimi dhe publiciteti: Autoriteti Menaxhues siguron për publikun e
përgjithshëm të gjitha informatat mbi Programin sidomos për asistencën që
ofrohet në kuadër të Programit. Veç kësaj, informon përfituesit potencial dhe
përfituesit përfundimtar mbi kontributin e ofruar nga Programi, mbi procedurat
administrative që duhet shqyrtuar, sistemin për shqyrtimin e aplikacioneve, mbi
kriteret e aplikuara në procedurën e përzgjedhjes dhe mekanizmat e vlerësimit si
dhe informon përfituesit potencial për pikat kontaktuese në nivel kombëtar,
rajonal ose lokal të cilët mund të shpjegojnë funksionimin e programeve të
ndihmave dhe kriteret për fitimin e ndihmave.
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•

Koordinimi i përgjithshëm: Autoriteti Menaxhues vepron si koordinator mes
akterëve të ndryshëm të angazhuar në menaxhimin dhe zbatimin e Programit.
Në veçanti, objektivi i këtij funksioni është që të udhëzojë dhe monitorojë punën
e Këshillit (Komitetit) Monitores, posaçërisht duke siguruar dokumentet e
nevojshme për monitorimin e cilësisë së zbatimit të programit.

•

Menaxhimi i dokumentacionit (audit trail): Appropriate audit trail duhet
siguruar për të zbatuar të gjitha procedurat për kryerjen e detyrave të AM-së.

Departamenti përgjegjës për përgatitjen, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e
Programit për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural dhe plotësim/ndryshimet e tij është
Departamenti i Politikave Zhvillimore . Si i tillë, është i caktuar për të kryer funksionin e
Autoritetit Menaxhues për tërë PZHRB-në i cili përbëhet nga politika bujqësore dhe
politika e zhvillimit rural. Drejtori i Departamentit të Zhvillimit të Politikave Rurale
vepron si Drejtues i Autoritetit Menaxhues.
Detyrat afatshkurtra (gjatë viteve 2010-13)
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Përgatitja e projekt masave për secilin nga veprimet specifike nën 8 masat e
PZHRB 2010-13, duke u bazuar në Udhëzimet e KE/programi IPARD;
Përgatitja e programit kohor për implementimin e secilit veprim/aktivitet
specifik nën secilën prej tetë masave;
Krijimi i komponentit të monitorimit dhe vlerësimit të PZHRB 2010-13 (duke
përfshirë treguesit e detajuar të ndikimit për secilin veprim specifik);
Ndërmarrja e fushatave të vetëdijesimit rreth PZHRB 2010-13 dhe implementimit
të tij brenda në MBPZHR, në zyrat rajonale të MBPZHR, komunave, ministrive të
tjera relevante të së njëjtës linjë dhe palëve relevante me interes në sektorin agrorural;
Tërheqja e fondeve të donatorëve për implementimin e PZHRB 2010-13 (në baza
projekt pas projekti);
Koordinimi i projekteve të implementuara nën PZHRB 2010-13 në bashkëpunim
me të gjitha palët e tjera me interes;
Azhurnimi i të dhënave sektoriale të përfshira në Kapitullin 1 dhe Anekset
relevante të PZHRB 2007-13;
Të kërkohet nga Fondi Ndërkombëtar i Zhvillimit Bujqësor (FNZHB) që të
ndërmarrë një mision me fushë të gjerë për të implementuar në Kosovë një
Program për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Zonat Malore Rurale të ngjashëm
me atë për Shqipërinë39;
Ndërmarrja e një shqyrtimi mjedisor të PZHRB 2010-13;

39
Programi për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Zonat Malore Rurale për Shqipërinë, Raporti i Vlerësimit, IFAD (Tetor 2005). Një
vizitë studimore e punëtorëve të MBZHR-së në MADA dhe MAFF u zhvillua në vitin 2009.
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•
•

Përcaktimi i kritereve të mundshme për alokimin e financimit në formë grantesh
nga BK për përfituesit rural në 2010 dhe
Mbështes krijimi i Agjencionit Kombëtare të Pagesave (rreth vitit 2011-13) pra se
fondet e Instrumentit te Para Anëtarësimit për zhvillim Rural (nën IPARD) do të
jenë në dispozicion për Kosovën si vend kandidat 40.

Detyrat afat-mesme (vjetore gjatë periudhës 2011-13)
• Menaxhimi i implementimit te PBZHR 2014-20 ë bashkëpunim me të gjitha palët
me interes, përfshirë donatorët;
• Vazhdimi i aktiviteteve për përhapjen e informacionit (p.sh. përhapja e
rezultateve të projektit, si dhe inkurajimi i rrjetëzimit dhe bashkëpunimit
ndërkufitar);
• Përgatitja vjetore e planit të aktiviteteve dhe buxhetit (duke përfshirë projektet e
financuara nga donatorët);
• Azhurnimi i PZHRB 2010-13 deri 2012-13;
• Kërkesa për vlerësimin afatmesëm të PZHRB 2007-13 (rreth vitit 2011) për të
rishikuar performancën krahas synimeve të vendosura fillimisht në vitin 2007
dhe
• Përgatitja e PZHRB 2014-20 (gjatë vitit 2012-13).
Detyrat afatgjata (2014 e më pas)
• Menaxhimi i implementimit te PBZHR 2014-20 ë bashkëpunim me të gjitha palët
me interes, përfshirë donatorët;
• Vazhdimi i koordinimit të zbatimit të planit nën
PZHRB 2010-13 në
bashkëpunim me të gjitha palët me interes, përfshirë donatorët;
• Vazhdimi i aktiviteteve për përhapjen e informacionit (p.sh. përhapja e
rezultateve të projektit, si dhe inkurajimi i rrjetëzimit dhe bashkëpunimit
ndërkufitar);
• Përgatitja vjetore e planit të aktiviteteve dhe buxhetit (duke përfshirë projektet e
financuara nga donatorët);
• Ndërmarrja e një hulumtimi në fillim të vitit 2014 që të caktohet përparimi i
arritur në secilën prej tetë masave të zbatuara nën PZHRB 2010-13, duke
krahasuar rezultatet me standardet e vendosura në 2010 dhe
• Të kërkohet një vlerësim ex-post (i mëpasëm) i PZHRB 2007-13 (2014).
Një aspekt kritik i PZHRB 2010-13 është që MBPZHR-ja të nis zbatimin e Kapitullit 11 të
Acquis. Hollësitë e përmbledhura që kanë të bëjnë me parashtrimin e programit të
zbatimit për këtë aktivitet janë dhënë në Aneksin 11. MBPZHR do të përkrahet gjithnjë
40
Gjatë takimit të qershorit 2009 të MPS, KE ka theksuar që MBPZHR-ja nuk duhet të themeloj një AKP që të ndaj fondet e BE-së,
pasi që është shumë herët për këtë. Por, ka theksuar që MBPZHR-ja mund të krijoj një Agjenci të tillë si prioritet vendor për të ndarë
fondet kombëtare.
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e më shumë në këtë detyrë nga përdorimi i TAIEX. Përmbledhja e programit të 2009-10,
që i është dorëzuar TAIEX nga MBPZHR-ja në gusht 2009, është dhënë në Aneksin 12.
8.2

NJËSIA E PAGESAVE NË KUADËR TË MBPZHR

Njësia e Pagesave (NP) është themeluar me udhëzimin administrativ Nr. 17/2010 mbi
themelimin dhe funksionimin e Njësisë së Pagesave. NP është njësi ekzekutive e cila
vepron në kuadër të Departamentit të Zhvillimit Rural dhe Shërbime Këshillimore
(DZHRSHK) në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Është caktuar si
autoritet kompetent për zbatimin e:
Pagesave të drejtpërdrejta dhe pagesave për bujqësi dhe zhvillim rural që do të
financohen nga buxheti i Kosovës dhe donatorë tjerë;
• Krijimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave dhe sistemit informativ;
• Kontrolli i brendshëm financiar;
• Përgatitja dhe përhapja e udhëzuesve, formularëve dhe doracakëve për aplikim;
• Informimi i fermerëve, përfituesve dhe akterëve tjerë;
• Pranimi i aplikacioneve, kontrolleve administrative, miratimet, rishikimi i
ankesave dhe refuzimi;
• Autorizimi i pagesave korrigjuese;
• Kontabiliteti dhe auditimi i brendshëm;
• Inspektimi i fermerëve dhe enteve që kanë aplikuar ose përfituar nga përkrahja e
programeve për bujqësi dhe zhvillim rural;
• Zhvillimi i veprimeve tjera sipas legjislacionit të tanishëm
Në funksionet e tij për zbatimin e masave të politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural,
NP merr përsipër detyrat e kryera nga Këshilli për Menaxhimin e Granteve (KMG).

137

 Plani për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2010-13
Shtator 2010

KAPITULLI 9
Monitorimi dhe vlerësimi
9.1

KOMITETI PËR MONITORIM

Komiteti për monitorim është formuar nga Ministri i Bujqësisë me 12 qershor 2009, për
të monitoruar zbatimin e PZHRB 2010-13. KM përbehet nga përfaqësues të Qeveria,
autoritet lokale, OJQ-të, partnerët socio-ekonomikë dhe përfituesit e sektorit dhe zonave
rurale 41. Numri i anëtarëve jo-qeveritarë do të jetë së paku i barabartë me numrin e
anëtarëve nga organet dhe autoritetet qeveritare
Anëtarët me kapacitet vendimmarrës:
Ministritë dhe organet tjera shtetërore:
1. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)
2. Ministria e Ekonomisë dhe Financave
3. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
4. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
5. Ministria e Shëndetësisë
6. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
7. Ministria e Arsimit
8. Ministria e Kulturës
9. Ministria për Integrim me BE-në
10. Agjencia për Ushqim dhe Siguri
Organizatat joqeveritare (OJQ-të):
1. Shoqata e Ekologëve të Kosovës
2. Përfaqësuesi i Grupeve Lokale të Veprimit në nivel Komunal
3. Përfaqësuesi i Shoqërisë Civile (përfshirë çështjet mjedisore, gjinore, rinore dhe
etnike)
Organizatat e prodhuesve:
1. Shoqata e prodhuesve të qumështit
2. Shoqata e përpunuesve të mishit
3. Shoqata e prodhuesve të rrushit
4. Shoqata e prodhuesve të grurit
5. Shoqata e prodhuesve të pemëve
41

Pas Rregullores së Këshillit (EC) 1698/2005 të datës 20 shtator 2005. Anëtarët e Këshillit Monitorues përfaqësojnë të gjitha grupet
private dhe publike relevante për zbatimin e PBZHR 2010-13.
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6. Shoqata e shfrytëzuesve të ujit
7. Shoqata e konsumatorëve
Përfaqësim i interesave:
8. Fakulteti i Bujqësisë
9. Oda Ekonomike
Anëtarët në vijim do të marrin pjesë si vëzhgues gjatë takimeve:
10. Përfaqësuesi i ECLO-së
11. Përfaqësuesi i USAID-it
12. Përfaqësuesi i ZKM-së
13. Përfaqësuesi i Bankës Botërore
Komiteti monitorues ka për detyrë:
• monitorimin e efektivitetit, efikasitetit dhe cilësisë së zbatimit të PZHRB 2010-13;
• konfirmimin ose ndryshimin e PZHRB 2010-13, përfshirë edhe treguesit fizikë dhe
financiar;
• rishikimin dhe miratimin e kriterit për përzgjedhjen e operacioneve të financuara
nën secilën masë, brenda gjashtë muajve të miratimit të asistencës;
• rishikimin periodik të përparimit të bërë drejt arritjes së objektivave specifike të
asistencës;
• kontrollimin e rezultateve të zbatimit, në veçanti arritjen e synimeve të paraqitura
për secilën masë të ndryshme;
• shqyrtimin dhe miratimin e raporteve vjetore dhe përfundimtare të zbatimit, para
se ato t’u dërgohen donatorëve;
• marrjen në konsideratë dhe miratimin e propozimeve për ndryshimin e
përmbajtjes së asistencës së KE-së dhe donatorëve tjerë dhe
• përcjelljen e treguesit të përzgjedhur fizik, financiar dhe të ndikimit për veprimet
me prioritet nën secilën nga 8 masat e PZHRB 2010-13.
Komiteti Monitorues në punën e tij do të përkrahet nga MBPZHR-ja si Autoritet
Menaxhues.
9.2

VLERËSIMI

Vlerësimi i PZHRB 2010-13 do të kryhet duke përdorur një metodologji të përshtatshme
(bazuar në përvojën e fituar në shqyrtime afat-mesme të SAPARD-it). Ai do të përbëhet
nga një vlerësim i ndërmjetëm, afatmesëm të ndërmarr në vitin 2011, rekomandimet e të
cilit do të zbatohet gjatë vitit 2012-13. Një vlerësim i plotë i PZHRB 2010-13 (dhe për
pasojë, të PZHRB 2007-13) do të ndërmerren në fillim të 2014.
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Vlerësimi do të trajtojë aspektet e mëposhtme (duke pasur lidhje me çështjet dhe të
dhënat që përbëjnë analiza social-ekonomik):
• vlefshmërinë origjinale dhe relevancën e vazhdueshme të arsyetimit të PZHRB
2010-13;
• shkallën në të cilën janë arritur objektivat në lidhje me kohën e vlerësimit dhe
arritjeve të pritshme përfundimtare;
• progresin e bërë nga përfituesit e përzgjedhur për ndihmë në përmbushjen e
standardeve të BE-së;
• menaxhimi dhe çështjet administrative;
• një vlerësim të përfitimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore në terma neto (ku të
jetë e mundur) dhe qëndrueshmërinë e tyre;
• shpenzimeve publike/kostoja e burimeve dhe
• konkluzionet e përgjithshme dhe rekomandimet lidhur me shpenzimet në lidhje
me përfitimet neto, cilësore dhe sasiore: gjithashtu, çdo veprim i nevojshëm për të
përmirësuar vlerën për para apo menaxhim dhe nëse ka ose jo nevojë të
vazhdueshme për ndërhyrje të mëtejshme.
Gjatë vlerësimit të PZHRB 2010-13, një vlerësim do të bëhet për përfitimet e
drejtpërdrejta/indirekte dhe ndikim ekonomik, shpenzimet bruto dhe neto për punë të
asistuar, prova e “peshë së vdekur”, zëvendësuesshmëria dhe zhvendosja dhe
ndryshimet në vlerën e shtuar që rezultojnë nga PZHRB 2009-13.
Draft treguesit e monitorimit për 2010-13 janë dhënë në Aneksin 14, së bashku me një
kornizë mostër për vlerësim.
DEFINICIONI PËR KRITERIN E VLERËSIMIT TË PZHRB 2010-13
Komiteti Monitorues do të monitoroj zbatimin e PZHRB 2010-13. Ky komitet në mes të
tjerash do të jetë përgjegjës për vlerësimin e PZHRB, duke përdorur metodologjinë e
duhur të bazuar në përvojën e marrë nga rikonsiderimet afatmesme të SAPARD-it në
vendet e sapo kandiduara në BE-së, ku kriteri i vlerësimit ka mbuluar: rëndësinë dhe
koherencën; efektivitetin; efektet; kostot efektive; efikasitetin dhe dobinë; si dhe
qëndrueshmërinë. Qasja e aplikueshme metodologjike, është dhënë në formë të
përmbledhur më poshtë.

Kriteret e
vlerësimit

Burimet e të
dhënave

Të rëndësishme
dhe koherente

Analiza e
kontekstit

Lloji i të dhënave
Zhvillimi i Planit
Rural, statistikat
dytësore
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Kriteret e
vlerësimit

Burimet e të
dhënave

Lloji i të dhënave

Mundësia për të
adresuar çështjet e
vlerësimit

Mungesat kryesore
standardet EU

Efektiviteti

Monitorimi i
tabelave, intervista
me palët e
interesuara

Indikatorët fizik, të
dhënat financiare,
të dhënat shtesë

E pjesshme
(mungesa e të
dhënave eksp. bazuar
në rezultate)

Mungesa e
indikatorëve fizikë
me përjashtim nga
numri i projekteve

Efekte (+efekti i
masës së vdekur,
Shtimi, efekti i
influencuar, efekti
i zhvendosur
Kost-efektiviteti,
efikasiteti dhe
dobia

Të dhënat parësore
(anketat e
përfituesve,
studimet e rastit ,
analizat jo faktike)

Detalet e investimit,
performanca
ekonomik, të
dhënat shtesë

E pjesshme (projekti
dhe shkalla e masës)

Mungesë e të
dhënave nga tabelat
monitoruese

Tabelat
monitoruese

Indikatorët fizikë,
të dhënat financiare

E pjesshme (projekti
dhe shkalla e masës)

Mungesë e të
dhënave për efektin e
projektit

Qëndrueshmëria

Studimet e të
dhënave
primare(studimet e
rastit, intervista me
palët e interesit )
analiza e
mëparshme e
situatës

Shkalla e projektit –
opinionet e bazuara
në parashikime;
shkalla e
programitparashikimet
sektoriale dhe
makroekonomike

E pjesshme (jo e
sigurt)

Kohëzgjatja e
pamjaftueshme
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Definicionet për kriteret që do të përdoren në vlerësimin e PZHRB 2010-13 janë të
përmbledhura më poshtë.
Kriteret e
vlerësimit
Rëndësia dhe
koherenca
Efektiviteti

Efektet

Kost-efektiviteti
Efikasiteti dhe
dobishmëria
Qëndrueshmëria

Definimi
Ky vlerësim përfshin dy aspekte: vlerësimin e rëndësisë së objektivave të projektit
në raport me nevojat dhe problemet e përfituesve (rëndësia e brendshme) dhe
vlerësimi i projektit në raport me objektivat e masave dhe Programit.
Kjo përfshin vlerësimin e realizimit të objektivave të projektit. A janë prodhimet e
pritura të prodhuara apo të shitura në pajtim me aplikimin e projektit.
Kjo përfshin vlerësimin sasior dhe cilësor të rezultateve dhe ndikimet e prodhimeve
të projektit.
Efekti i masës së vdekur është kur aktiviteti i projektit mund të jetë i implementuar,
po ashtu pa përkrahje.
Efekti shtesë është kur aktiviteti i projektit do të realizohet vetëm nëse ka përkrahje.
Efekti i influencës është kur përkrahja e projektit lëviz investimet përmes tërheqjes
së burimeve tjera financiare.
Efekti i zhvendosjes është kur aktiviteti i projektit krijon punë të reja , që është
pozitive, por edhe në të njëjtën kohë mund të zhvendos punën ekzistuese në një
regjion tjetër.
Ky është një vlerësim i prodhimeve që rezultojnë në raport me shpenzimet e
prodhimit. A është prodhimi mjaft i shtrenjtë krahasuar me projektet e ngjashme,
apo ndoshta mos është fituar pak duke marrë parasysh vlerën e investimeve?
Kjo përfshin vlerësimin e vlerës dhe dobitë e rezultateve, si dhe ndikimet e
krahasuara me investimet.
Ky është një vlerësim i sigurisë së prodhimeve të projektit, rezultateve dhe
ndikimeve të përfituesve. A do të zgjasin, po ashtu në periudhë të gjatë kohore
prodhimet, rezultatet dhe ndikimet, apo do të shkatërrohen për shkak të arsyeve të
ndryshme?
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KAPITULLI 10
Kushtet e përgjithshme
10.1 KONKLUZIONET E KONSULTIMEVE
EKONOMIK DHE TË MJEDISIT

ME

PARTNERËT

SOCIAL,

MBPZHR ka marrë rolin udhëheqës në koordinimin e hartimit të PZHRB 2010-13.
Analiza e situatës fillestare për PZHRB 2007-13 filloi në shkurt 2005. Atëherë, rreth 250
komuna dhe përfaqësues të tjerë palët e interesuara nga pesë rajone (Prishtinë, Prizren,
Pejë, Gjilan dhe Mitrovice), vlerësuar përparësitë dhe dobësitë e rajoneve të tyre të
veçanta për sa i përket bujqësisë dhe zhvillimit rural.
PZHRB 2010-13 ka marrë parasysh rezultatet e këtyre konsultimeve, si dhe diskutimet e
mëvonshme me institucionet qeveritare, duke përfshirë: Zyrën e Kryeministrit,
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Ministrinë së Pushtetit Lokal, Ministrinë e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor; Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe
Ministrinë e Transportit dhe Postë telekuminikacionit .
Përveç kësaj, konsultime janë mbajtur në nivel kombëtar dhe rajonal me organizatat e
palëve të interesuara që përfaqësojnë fermerët, banorët e zonave rurale, përpunuesit,
konsumatorët, të shoqërisë civile dhe akademisë.
PZHRB 2010-13 u parashtrua në një punishte Kombëtare për Politikat Bujqësore të
mbajtur në Prishtinë më 15 janar 2009. Kjo u hap nga Kryeministri, e ndjekur nga
përafërsisht 200 palë të interesuara 42.
Në bazë të gjitha konsultimeve dhe shpërndarjes së informacionit, tetë masat prioritare të
identifikuara dhe të aprovuar nga MBPZHR-ja në vitin 2007, mbeten të njëjta dhe janë
përfshirë si në prioritetet e Partneritetit Evropian 43.
10.2 LIDHJET ME POLITIKËN E PËRBASHKËT BUJQËSORE, STRATEGJINË E BESË PËR ZHVILLIM RURAL DHE PARTNERITETIN EVROPIAN
Secila nga masat e zgjedhur në PZHRB 2010-13 kontribuon në përmbushjen e së paku një
objektiv i reformës së PPB, si dhe përmbushjen e strategjisë së fundit për zhvillimit rural
42
43

Me 29 korrik 2009 u mbajt në Prishtinë një Punishte Kombëtare mbi Politikat Bujqësore, që u ndjek nga gati 100 palë të interesuara.
I gjithë ky proces ka përcjell synimet e Rregullores së Këshillit (KE) 1698/2005 të 20 shtatorit 2005.
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në BE (shih kapitullin 1). Masat e përkrahjes së drejtpërdrejt do të kontribuojnë në të
ardhurat e fermerëve lidhur me nivelet e shtuara dhe stabilitetin. Duke synuar masat e
përkrahjes së drejtpërdrejt në prodhimet e caktuara bujqësore do të shtohet edhe
produktiviteti. Masa 2 ZHR "Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural" dhe
Masa 4 ZHR "Përmirësimi i përpunimit dhe marketingut të prodhimeve bujqësore"
adresojnë mangësitë kryesore të bujqësisë së Kosovës dhe për sektorin e përpunimit të
ushqimit: efikasiteti i ulët, cilësia dhe siguria e dobët e produktit dhe prodhimit, si edhe
si jo-pajtueshmërisë me kërkesat e mjedisit. Kështu, këto dy masa janë të synuara në
objektivat e PPB arritjen e një sektori konkurrues bujqësor. Përveç kësaj, të dy këto masa
do të ndikojnë pozitivisht në higjienë, sigurinë ushqimore dhe mirëqenien e kafshëve.
Gjithashtu, këto dy masa adresojnë plotësisht kërkesat për përmirësimin e sektorëve
veterinar dhe fitosanitar (p.sh. trajtimin e mbeturinave të kafshëve dhe zbatimin e
sistemeve të kontrollit të cilësisë, si dhe modernizimin e kontrollit të mbetjeve të mishit
dhe qumështit).
Problemet mjedisore do të adresohen në veçanti nga Masa 5 ZHR "Përmirësimi i
menaxhimit të burimeve natyrore".
Me qëllim të krijimit të kushteve të ndershme të jetesës dhe të punës për banorët e zonave
rurale, të gjitha masat e zgjedhur do të kontribuojë në shkallë të ndryshme për të
përmbushur objektivin për komunitetet vibrante, rurale të afta për gjenerimin e
punësimit dhe mundësive, duke përfshirë Masën 1 ZHR "Zhvillimi i trajnimeve
profesionale për të përmbushur nevojat rurale ", Masa 3 ZHR:" Menaxhimi i burimeve
ujore për bujqësinë ", Masa 6 ZHR "Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative në
zonat rurale ", Masa 7 ZHR "Përmirësimi i infrastrukturës rurale dhe mirëmbajtja e
trashëgimisë rurale" dhe Masa 8 ZHR " Përkrahje për strategjitë lokale për zhvillimin e
komunitetit".
Prioritetet afat shkurtër dhe të mesme të përfshira në Partneritetin Evropian reflektojnë
rëndësinë e zbatimit të PZHRB 2010-13 dhe të tetë masat e saj, si vijon:
Prioritetet afatshkurtra
• Dizajnimi dhe fillimin e zbatimit të një politike të bujqësisë dhe zhvillimit rural;
• Përgatitja e PZHRB 2010-13 në bazë të strategjive të zhvillimit nën-sektoriale;
Identifikimi i legjislacionit kombëtar që mundëson zbatimin PZHRB 2010-13 dhe
siguron se është në përputhje me Acquis Communautaire;
• Zbatimi i PZHRB 2010-13 përmes përdorimit të masave të zgjedhura;
• Identifikimi i projekteve të financuara nga donatorët që do të sigurojnë zbatimin e
tetë masave kyçe në afat të mesëm;
• Identifikimi i Programit Kombëtar të shpenzimeve afat-mesme në përputhje me
kërkesat e BE dhe të financimit publik në dispozicion;
• Identifikimi i aranzhimeve për menaxhimin dhe monitorimin e zbatimit të PZHRB
2010-13;
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•
•

Vazhdimi i linjëzimit të legjislacionit me Acquis të BE-së për veterinë dhe fitosanitet dhe
Linjëzimin e sistemit të identifikimit të kafshëve dhe regjistrimin e gjedheve me
kërkesat e BE.

Prioritetet afatmesme
• Zhvillimi i një kornize politike dhe rregullative për të përkrahur reformat praktike
të tokës;
• Mbështetje për mbrojtjen e tokës bujqësore ndaj zhvillimit të paplanifikuar urban;
• Fillimi i veprimit për identifikimin e deleve dhe dhive dhe regjistrimin e lëvizjeve
të tyre;
• Përgatitja e një programi për avancimin e qendrave për përpunimin e ushqimit dhe
• Fillimi i veprimit për kontroll efikase të prodhimit të bimëve vendore, në veçanti
për produktet me kërkesa specifike të BE-së.
10.3 PAJTUESHMËRIA E PZHRB 2010-13 ME STRATEGJINË PËR ZHVILLIMIN E
KOSOVËS
PZHRB 2010-13 është pjesë e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Kosovës në atë se ajo
mbështet kohezionin social-ekonomik midis sektorëve të ndryshëm të vendit dhe
grupeve etnike, si dhe midis rajoneve të saj. Asistenca nën PZHRB 2010-13 është fokusuar
në sigurimin e mbështetjes për ndërmarrjet bujqësore, agro-ushqimore dhe ndërmarrjet e
vogla e të mesme të bizneseve rurale, si dhe mbulon nevojat e drejtpërdrejtë të fermerëve
në drejtim të ofrimit të këshillave teknike dhe trajnimit profesional. Në të njëjtën kohë,
PZHRB 2010-13 mbështet nevojat për grupet shoqërore të pafavorizuara, minoritetet
etnike, duke përfshirë gratë dhe shoqatat rinore, si dhe marrjen e masave për të mbrojtur
mjedisin.
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