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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 
Komuna e Prizrenit është e përkushtuar që të zbatojë Planin Zhvillimor Komunal duke u bazuar 

në principet kyçe të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim 

Rural, në këtë kuadër, në vazhdimësi zbaton politikat sektoriale sipas strategjive zhvillimore, me 

theks të veçantë në realizimin e projekteve kapitale investuese dhe përkrahjen profesionale të 

fermerëve nëpërmjet këshillimeve, trajnimeve, seminareve, praktikave dhe metodave të 

avancuara në lëmine e bujqësisë. Në kuadër të investimeve të përgjithshme për vitin 2016 

është planifikuar “Hartimi i Strategjisë Komunale për Bujqësi dhe Plani i veprimit”. 

Bazuar në prioritetet e Komunës së Prizrenit për zhvillim të përgjithshëm ekonomik në nivel 

lokal si dhe interesimit të madh të fermerëve për t’u marrë me veprimtari bujqësore prodhuese 

dhe përpunuese, me buxhetin e këtij viti (2016) është planifikuar “Hartimi i Strategjisë 

komunale për Bujqësi dhe Plani i Veprimit”, si dokument bazë për të arritur objektivat e Planit 

Zhvillimor Komunal. Me këtë Strategji dhe plan veprimi,janë identifikuar prioritetet strategjike 

dhe aktivitetet së bashku me projektet e veçanta me ndikim maksimal, jo vetëm për sektorin 

bujqësor dhe rural por edhe për sektorët e tjerë për të asistuar zhvillimin e gjithëmbarshëm të 

komunës në harmoni me strategjitë tjera lokale dhe qendrore.  

Ky dokument strategjik është hartuar nga kompania konsulente D&D Business Support Center, 

respektivisht ekspertët e saj, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët e Drejtorisë për Bujqësi 

dhe Zhvillim Rural si dhe në  konsultime intensive me fermerët, shoqatat e fermerëve, 

kompanitë agro-përpunuese, ekspert të jashtëm dhe palë të tjera të interesit. 

Strategjia analizon gjendjen aktuale të bujqësisë dhe zhvillimit rural sipas rajoneve ekzistuese të 

Planit Zhvillimor Komunal, trendin lokal dhe më gjerë, disa praktika dhe skenarë të zhvillimit të 

sektorit, duke përcaktuar objektivat strategjike brenda një periudhe kohore të caktuar dhe 

masat përkatëse si mjete për arritjen e objektivave. Analizat e gjithanshme të gjendjes dhe 

vlerësimi i planeve tjera strategjike në nivel vendi dhe në nivel komunal, e bëjnë të 

domosdoshme realizimin e prioriteteve strategjike për zhvillimin e bujqësisë në Komunën e 

Prizrenit:  

 Prioriteti 1: Shtimi i sipërfaqeve të punueshme të tokës dhe vreshtave; 

 Prioriteti 2: Shtimi i numrit të fermave dhe ekonomive familjare; 

 Prioriteti 3: Rritja e parcelave bujqësore dhe e fermave; 

 Prioriteti 4: Ngritja e kapaciteteve profesionale për sektorin e bujqësisë.  

 
Realizimi i prioriteteve do të bëhet përmes aktiviteteve të veçanta të parapara në vite. Faza 

tjetër e dokumentit strategjik është implementimi dhe monitorimi i performancës. Bazuar në 

vlerësimet e performancës, dokumenti do të rishikohet periodikisht në baza vjetore dhe do të 

bëhen përshtatjet dhe përditësimet e nevojshme dhe identifikimi i masave të reja për realizimin 

e objektivave të përcaktuara. 

1.  VIZIONI 
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1.1 Vizioni i Sektorit të Bujqësisë 
 

“Zhvillimi i bujqësisë së qëndrueshme që nënkupton bujqësinë,e cila nga ana ekonomike dhe sociale 

është e qëndrueshme dhe si e tillë për një periudhë të gjatë kohore nuk e degradon mjedisin”. 

  

Siç është përcaktuar në ligjin e Kosovës për bujqësinë dhe zhvillimin rural, Nr. 03/L-098, koncepti i 

bujqësisë së qëndrueshme, është i bazuar në parimin e shumë-funksionalitetit, duke nënkuptuar që 

bujqësia krahas produkteve fitimprurëse – ekonomike prodhon edhe të mira publike që lidhen me 

mjedisin, sigurimin e ushqimit, sigurinë ushqimore dhe ndërlidhjen rajonale dhe sociale.(Kuvendi i 

Kosovës 2009).  

 

Vizioni i bujqësisë lokale është pjesë dhe derivon nga vizioni për të ardhmen e Kosovës, shprehur në 

Planin Hapësinor të Kosovës 2010 - 2020, i cili në aspektin e zhvillimit ekonomik synon “…zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik, i balancuar, i bazuar në resurse natyrore, njerëzore,teknologji moderne, 

konkurrencën e tregut dhe përmbushjes së standardeve për 

mbrojtjen e mjedisit…”. Në këtë kuadër, vizioni i Prizrenit është: “Zonë e zhvilluar kulturore e turistike, 

agro-industriale dhe tregtare, ku Prizreni zhvillohet në rrënjët e traditës së lashtë, si qendër ekonomike 

moderne me qeveri lokale të përgjegjshme, aktivitete afariste private dhe zhvillim ekonomik lokal 

përmes shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe njerëzore”. Më tej thuhet “Krijimi i një mjedisi tërheqës 

për zhvillimin e aktiviteteve afariste private dhe inkurajimin 

për shfrytëzimin më të mirë të potencialit ekonomik lokal dhe resurseve natyrore dhe 

njerëzore, posaçërisht në veprimtaritë e turizmit dhe bujqësisë”. 

 

Objektivat e përgjithshme: 

 

 Krijimi i vendeve të mjaftueshme të punës; 

 Avancimi i teknologjisë prodhuese; 

 Ngritja e prodhimtarisë bujqësore dhe industriale; 

 Krijimi i kushteve për konkurrencë në tregun rajonal; 

 Arsimimi i vazhdueshëm i kuadrit profesional;  

 Krijimi i mjedisit atraktiv për investitorë. (Qeveria e Kosovës 2010).  
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1.2   Rezultatet përfundimtare të synuara 
 
Me zbatimin e kësaj strategjie synohet zhvillimi i bujqësisë intensive të qëndrueshme, e 

orientuar nga tregu dhe konkurrenca e lirë. Qëllimi i përgjithshëm për sektorin synohet të 

arrihet përmes rezultateve të synuara, si:  

 
 Shtimi i sipërfaqeve të punueshme të tokës për 8 – 10%; 

 Shtimi i sipërfaqeve të vreshtave për 8 - 10%; 

 Rritja graduale e madhësisë mesatare të parcelave të tokës së punueshme 

 Rritja e madhësisë mesatare të fermave të diversifikuara në komunën e Prizrenit për 5 – 10%; 

 Shtimi i ekonomive bujqësore dhe i prodhimit bujqësor për 8 – 10%; 

 Shtimi i përfituesve të cilët marrin këshilla profesionale për 10%; 

 Shtim i punësimit në zonat rurale dhe në sektorët ndërlidhës për 8 - 10%.  
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2. METODOLOGJIA 
 
Pjesa dërmuese e popullsisë së Prizrenit banon në zonat rurale të komunës dhe aktiviteti primar 

ekonomik i tyre është bujqësia. Prizreni ka parakushte gjeografike, klimatike dhe të strukturës së tokës 

për të ushtruar këtë veprimtari me sukses. Bujqësia ka qenë vazhdimisht sektor i rëndësishëm për 

ekonominë lokale. Dikur funksiononte në kuadër të ndërmarrjeve shoqërore dhe fermave private 

familjare, ndërsa në periudhën e viteve të fundit, sektori ka qasje të orientuar nga tregu dhe po synon 

afarizëm komercial bujqësor.  

 

Komuna e Prizrenit ka vlerësuar rëndësinë e zhvillimit të mëtejmë të sektorit të bujqësisë dhe ka 

themeluar institucione përkatëse në kuadër të Komunës për të zbatuar politika dhe programe të veçanta 

mbështetëse teknike dhe financiare. Në vazhdimësi, një qasje sistematike dhe e planifikuar për periudhë 

afatmesme dhe afatgjatë,është e domosdoshme për sektorin. Për këtë qëllim, departamenti përkatës 

për bujqësi në kuadër të Komunës ka iniciuar hartimin e strategjisë për bujqësi për vitet 2017 – 2019/20. 

Strategjia do të shërbejë si një dokument, përmes të cilit do të për qendroren përpjekjet dhe resurset 

zhvillimore në mënyrë të koordinuar dhe sistematike, për të mundësuar avancimin dhe rritjen e 

mëtejme të sektorit të bujqësisë.  

 

Për hartimin e kësaj strategjie janë bërë shqyrtime të thella të legjislacionit dhe të politikave qeveritare 

për sektorin e bujqësisë, si dhe janë analizuar publikime e statistika relevante. Ky shqyrtim ka 

mundësuar identifikimin e objektivave të përcaktuara dhe prioritetet me masat për vitet e ardhshme. Ky 

shqyrtim paraprak gjithashtu është përcjellur edhe me konsultime të drejtpërdrejta me akterët e 

procesit, përfshirë institucionet komunale në Prizren si dhe përfaqësuesit e nën-sektorëve të bujqësisë 

dhe me fermerë. Janë organizuar sesione të veçanta konsultimi në të cilat kanë marrë pjesë numër i 

konsiderueshëm fermerësh dhe përfaqësues të shoqatave bujqësore që operojnë në Komunën e 

Prizrenit. Kjo qasje ka mundësuar gërshetimin e planeve dhe politikave të sektorit me nevojën për 

adresimin e kërkesave të akterëve të drejtpërdrejtë në sektor. Si rezultat i këtyre konsultimeve është 

kryer analizë e gjithëmbarshme e sektorit të bujqësisë në Prizren, është kryer një analizë SËOT për 

sektorin, si dhe janë përcaktuar objektivat prioritare dhe aktivitetet konkrete, si përgjigje ndaj sfidave 

aktuale të zhvillimit. Strategjia ka të hartuar edhe planin e veprimit, si mekanizëm implementues të saj.  

 

Struktura e strategjisë është ndërtuar në masë të madhe bazuar në udhëzimet përkatëse qeveritare për 

hartimin e strategjive nën-sektoriale. Gjatë zbatimit dhe monitorimit të vazhdueshëm të strategjisë, 

departamenti për bujqësi, si implementues, do të vlerësojë arritjen e objektivave në periudha të 

caktuara kohore, si dhe do të bëjë vlerësimet për përshtatjen e duhur me rrethanat e reja të krijuara. 

Strategjia mbulon periudhën tre vjeçare, 2017 – 2019, me një mundësi të përshtatjes dhe rishikimit të 

saj, edhe për vitin 2020. Në këtë mënyrë, Komuna e Prizrenit do të jetë në koherencë me strategjinë 

bujqësore nacionale 2020 dhe do të koordinojë aktivitetet dhe resurset në mënyrë efikase.   
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3. PASYRA E SEKTORIT TË BUJQËSISË NË KOSOVË 
 
Bujqësia tradicionalisht ka qenë ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së Kosovës. Përmes 

këtij sektori sigurohen prodhimi i ushqimit për njerëz, kafshë, bimë industriale, bio-karburante, si dhe 

produkte të tjera me origjinë bimore dhe shtazore. Rolin e bujqësisë në ekonominë e përgjithshme të 

vendit e ka përcaktuar e kaluara historike dhe niveli i ulët i gjithëmbarshëm i zhvillimit të sektorëve tjerë 

të vendit. Vendi i bujqësisë në ekonominë e përgjithshme Kosovare shprehet dhe përcaktohet përmes 

pjesëmarrjes me rreth 12% në Produktin e Përgjithshëm Bruto.(MF 2016). Kjo pjesëmarrje ka qenë deri 

në 25% në vitet 1980 – 90. (MBPZHR 2014). Punësimi në bujqësi vlerësohet me mbi 25% nga punësimi i 

përgjithshëm në vend.  

 

Ekonomia e Kosovës, përfshirë sektorin e bujqësisë ballafaqohet me bilanc të lartë negativ tregtar. Me 

eksport të përgjithshëm prej € 325,2 milion dhe importe prej € 2,634,6 milion, mbulueshmëria e 

importit me eksporte në fund-vitin 2015 ishte vetëm 12.3%.(ASK 2015). Në vitin 2011 pjesëmarrja e 

bujqësisë në eksportin e përgjithshëm ishte 15%. Që nga viti 2006, vlera e eksportit pothuaj është 

dyfishuar, ndërsa vlera e importit është rritur për 45% deri në vitin 2010. Importin më të rëndësishëm 

sipas vlerës,e përbëjnë artikujt e ushqimit të përpunuar, pijeve, duhanit, mishit, prodhimeve të 

qumështit dhe sheqerit,ndonëse vlera e eksportit të prodhimeve bujqësore prej € 25.8 milion në vitin 

2011 ishte mjaft e ulët, krahasuar me vlerën e importit të prodhimeve bujqësore prej € 560.1 milion. 

(MBPZHR 2014).  

 

Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, realizuar në vitin 2011, Kosova kishte mbi 1.8 milion banorë 

ndërsa rreth 61% e popullsisë së Kosovës jeton në zonat rurale. (ASK 2016). Ndërsa, paraqitur në Tabela 

1, nga regjistrimi i bujqësisë,i realizuar në vitin 2014, rezulton se në Kosovë janë gjithsej 130,775 

Ekonomi Bujqësore, të cilat kultivojnë 413,635 ha të sipërfaqes së tokës bujqësore dhe rrisin 261,689 

krerë gjedhe, 183,584 dele dhe 28,430 dhi. Subjektet juridike kanë kontribuar me më pak se 0.2% në 

numrin e Ekonomive Bujqësore, ndërsa 2% në sipërfaqen e shfrytëzuar të tokës bujqësore, 4% në 

Njësitë Blegtorale (NjB) dhe 2.8% në Njësitë e Punës Vjetore (NjPV).Si rrjedhojë, ekonomitë familjare 

bujqësore dominojnë në strukturën e sektorit.  

 

Tabela 1. Numri i ekonomive bujqësore, sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore, njësia blegtorale dhe njësia 
e punës vjetore, sipas statusit ligjor të ekonomive, Kosovë, 2014 
 

                                                                               Statusi ligjor i Ekonomive Bujqësore 

  
Ekonomitë Familjare 

Bujqësore dhe Bizneset 
Individuale 

Subjektet 
Juridike 

 Gjithsej Numri Numri 

Ekonomi Bujqësore 
Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës 
bujqësore (ha) 
Njësia Blegtorale 
Njësia e Punës Vjetore 

130,775 
413,635 

 
281,747 

86,620 

130,436 
405,429 

 
270,668 

84,221 

339 
8,206 

 
11,078 

2,399 

Burimi: (ASK 2014).  
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Në gjithsej sipërfaqen e shfrytëzuar të tokës bujqësore, sipërfaqja më e madhe i përket livadheve dhe 

kullosave (54%). Nga gjithsej sipërfaqja e livadheve dhe kullosave, 77% e tokës bujqësore është kullotë. 

Veçori e rëndësishme në Kosovë është shfrytëzimi i tokës së përbashkët, e cila mbulon 66% të livadheve 

dhe kullotave. Sa i përket tokës së punueshme – arave, kultura që zë pjesën më të madhe të tokës së 

punueshme është gruri (50%). Ndërsa, në sipërfaqen e tokës së kultivuar me perime, specat zënë rreth 

38% të sipërfaqes së tokës me perime. Nga gjithsej sipërfaqja e tokës së kultivuar me vreshta, 58.6% e 

sipërfaqes është e kultivuar me rrush për prodhimin e verës. Një sipërfaqe e konsiderueshme e tokës së 

kultivuar me vreshta, kultivohet nga subjektet juridike (25%). Pjesa më e madhe e sipërfaqes së 

plantacioneve me pemishte është e kultivuar me molla (56.1%) dhe me kumbulla (19.9%). mollët dhe 

kumbullat janë po ashtu llojet më të rëndësishme të pemëve në pemishtet ekstensive (molla 34.3% dhe 

kumbulla 24.8%). Harta 1 pasqyron sipërfaqen e shfrytëzuar të tokës.  

 

Siç vërehet, përkundër vështirësive, ndonëse një pjesë e konsiderueshme e konsumit plotësohet nga 

importi, bujqësia vendore po shënon trend të rritjes në plotësimin e nevojave të konsumit vendor me 

një gamë produktesh si dhe po realizon sasi të konsiderueshme të eksporteve në vendet tjera.   

 

Harta 1. Pjesëmarrja e sipërfaqes së shfrytëzuar të tokës bujqësore në gjithsej sipërfaqen e komunës,  

Kosovë, 2014 
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3.1  Politikat e Sektorit dhe planifikimi i deritashëm strategjik 
 
Politikat publike për sektorin e bujqësisë deri më tani janë hartuar dhe zbatuar në nivele të ndryshme të 

administratës, përmes një sërë dokumentesh. Në vijim do të shkëpusim një përmbledhje të këtyre 

dokumenteve më të rëndësishme dhe përmbajtjen e tyre, sa i takon sektorit të bujqësisë, nga pjesë e 

tyre që rregullojnë edhe aspekte tjera dhe të përgjithshme të politikave shtetërore.  

 

Politikat qendrore të sektorit 

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH) 2016 – 2021 – është dokumenti i prioriteteve më të larta të 

politikave të vendit. Ky dokument synon që përmes përcaktimit të politikave prioritare të bëjë edhe 

koordinimin e politikave sektoriale të vendit dhe të shmangë pengesat në zbatim të këtyre politikave 

nga mos koordinimi i tyre i duhur. Dokumenti ka përcaktuar katër prioritete të zhvillimit, përfshirë 

kapitalin njerëzor; qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit; industritë konkurruese dhe infrastrukturën. 

Në kuadër të zhvillimit të industrive konkurruese, është përcaktuar edhe rregullimi dhe zhvillimi i tokave 

bujqësore.   

 

SKZH vë në pah jo-konkurrueshmërinë dhe bazën e ulët të prodhimit bujqësor të vendit, si dhe shkaqet e 

këtij niveli të zhvillimit, e që janë fragmentimi dhe ekzistimi i parcelave të vogla të tokës, si parakusht 

kufizues i zhvillimit të ekonomisë bujqësore të shkallës. Si rrjedhojë, strategjia përcakton zgjidhjen e 

kësaj gjendje me synim rritjen e parcelave të tokës, duke bërë grupimin e parcelave të tokës me synim 

rritjen e madhësisë mesatare të tyre, nga 0.3 ha aktualisht, si dhe rritjen e madhësisë mesatare të 

fermave. Për këtë qëllim janë propozuar aktivitete konkrete të masës, sinë vijim: 

 

1. Përgatitja dhe financimi i projektit të rregullimit të tokës dhe integrimi në projektet e zhvillimit 

rural; 

2. Ndërmarrja e reformave strukturore (me theks në masa ligjore dhe institucionale) me qëllim të 

krijimit të kushteve më të mira për rritjen e prodhimtarisë bujqësore; 

3. Krijimi i ngastrave në formë sa më të rregullt gjeometrike, të përshtatshme për përdorim të 

lehtë të mekanizmit bujqësor, si dhe realizimi i projektit të Sistemit të Identifikimit të Parcelave 

(LPIS); 

4. Formimi i rrjetit të rrugëve fushore, që mundësojnë qasje të drejtpërdrejtë në parcela, si dhe 

eliminimi i servitutit sezonal (qasja në pronë përmes pronës së dikujt tjetër).  

 

Zbatimi i këtyre masave do të ndihmojë në: 

 Rritjen e madhësisë mesatare të fermave dhe sipërfaqes mesatare të parcelave,  

 Në rritjen e prodhimtarisë bujqësore;  

 Rritjen e konkurrueshmërisë;  

 Zhvillimin e tregut të tokës, si parakusht i rëndësishëm për ekonominë e tregut të lirë;  

 Krijimin e mundësive për investime afatgjata në këto prona;  

 Zbatimin e Planeve Zhvillimore Komunale;  

 Shpërndarjen e drejtë të projekteve investuese të zhvillimit rural dhe subvencioneve nga 

buxheti i shtetit për pronarët dhe shfrytëzimin e këtyre pronave.  
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E gjithë kjo do të ndihmojë në rritjen e prodhimit bujqësor dhe normave më të larta të rritjes ekonomike 

dhe punësimit në vend. 

 

Programi për bujqësisë dhe zhvillim rural 2014 – 20201: është strategjia nacionale e zhvillimit të sektorit 

të bujqësisë, hartuar nga Ministria përkatëse e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Ky 

program përcakton objektivat strategjike të zhvillimit bujqësor në nivel vendi si dhe masat dhe 

aktivitetet mbështetëse për nën-sektorët bujqësorë. Strategjia zbatohet nga MBPZHR në mbështetje 

nga komunat dhe donatorët si dhe akterët tjerë të sektorit. Sipas kësaj strategjie, vërtetohet një 

përkushtim i shtuar i institucioneve qeveritare për investime dhe mbështetje profesionale për sektorin e 

bujqësisë. Me këtë program janë paraparë masa konkrete dhe investime në projekte nëpër të gjitha 

komunat e Kosovës. Programi bazohet në synimet afatgjata të integrimit të Kosovës në Unionin Evropian 

dhe objektivat e bujqësisë si dhe është në përputhje me objektivat e Instrumentit të Para Anëtarësimit 

(IPA).   

 

Strategjia e shërbimeve këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural 2012 – 2016: me këtë strategji, është 

themeluar rrjeti i shërbimeve këshilluese kombëtare në mënyrë të drejtë dhe sa më funksionale në tërë 

territorin e Republikës së Kosovës, në identifikimin e kërkesave të shërbimeve këshilluese për bujqësi 

dhe zhvillim rural, si dhe zgjedhjen e tyre ndërmjet këshilltarëve të rrjetit të shërbimeve këshilluese. 

Strategjia ka përcaktuar objektivat, prioritetet, resurset dhe përfituesit për këshillime profesionale dhe 

teknike në bujqësi.  

 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2017 – 2019: gjithashtu përcakton orientimin për zgjidhjen e 

çështjes së tokave bujqësore të fragmentuara apo rregullimin e tokave bujqësore, që do të rezultojë me 

rritjen e madhësisë mesatare të fermave dhe sipërfaqes së parcelave, si dhe rritjen e prodhimtarisë 

bujqësore, për shkak të ekonomisë së shkallës. KASH 2017 – 2019 është vazhdimësi e KASH 2016 – 2018, 

dokument i politikave trevjeçare dhe i përcaktimit të prioriteteve dhe projekteve, si dhe i burimeve të 

financimit nga fondet publike. Në lidhje me sektorin e bujqësisë, KASH 2016 – 2018, përcaktonte 

përkushtimin vijues: “Duke synuar vazhdimin e reformave dhe përkrahjes së sektorit të bujqësisë, 

Qeveria e Kosovës, në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm zhvillimor, do të angazhohet fuqishëm për 

promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor, te përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me 

produkte bujqësore si dhe masa nxitëse kreditore dhe subvencionuese dhe përmirësimin e infrastrukturës 

publike. Qeveria do të vazhdojë përkrahjen e sektorit të bujqësisë dhe blegtorinë, me prioritet në ato 

produkte me përparësi krahasuese konkurruese. Ndër politikat e tjera, do të punohet në zbatimin e Planit 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-20, ku parashihet rritje graduale e fondit për subvencione dhe 

grante; bashkëpunimi me partnerët zhvillimor për zhvillimin e sektorit të bujqësisë (përfitimi përmes IPA 

II 2014-20, ku parashihen 79.7 milionë euro asistencë financiare për këtë sektorë; si dhe zbatimi i AGRO – 

projektit të financuar nga USAID 12 milionë dollarë)”.  

Plani Hapësinor i Kosovës 2010 – 2020+: në mënyrë të përgjithësuar, përcakton vizionin e Kosovës dhe 

prioritetet strategjike të zhvillimit, ndër to edhe ngritja e prodhimtarisë bujqësore dhe industriale; 

krijimi i vendeve të mjaftueshme të punës; mbrojtja e mjedisit.   

                                                
1Dokumenti i Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014 – 2020 është hartuar nga MBPZHR dhe ndonëse është 
prezentuar për palët e interesit, ende nuk është aprovuar për të marrë formën zyrtare.   
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3.2  Objektivat e politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural 
 

Politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural sendërtohen mbi synimet e realizimit të objektivave për 

sektorin bujqësorë dhe zhvillimin rural, të përcaktuara në ligjin për bujqësi. Këto objektiva janë: 

 

 Konkurrenca në prodhimtarinë bujqësore dhe atë rurale, e cila rritë aftësinë e saj konkurruese si 

për tregun brenda, ashtu edhe për atë jashtë vendit, e cila mundësohet nëpërmjet rritjes së 

produktivitetit dhe të efikasitetit të veprimtarive ekonomike në zonat rurale;  

 Rritja e të ardhurave për popullsinë rurale, duke ngritur mirëqenien e saj nëpërmjet 

përmirësimit të kushteve të punës dhe të jetesës, si dhe duke krijuar mundësi të barabarta për 

të gjitha grupet e margjinalizuara;  

 Stabiliteti ekonomik, duke garantuar që prodhimi bujqësor të jetë i qëndrueshëm;  

 Cilësia e prodhimeve të ushqimit, duke garantuar që zinxhiri ushqimor të jetë i një cilësie të 

qëndrueshme dhe që i plotëson standardet e përcaktuara;  

 Mbrojtja e qëndrueshme e mjedisit;  

 Ndërlidhja, e cila synon zvogëlimin e dallimeve ndërmjet niveleve të zhvillimit të rajoneve të 

ndryshme, duke zhvilluar aktivitete alternative dhe plotësuese që gjenerojnë punësim me qëllim 

të nxitjes për të jetuar në zonat rurale, duke fuqizuar biznesin e vogël dhe atë , të mesëm;  

 Sigurimi i ushqimit që nuk shkakton efekte të dëmshme në shëndetin e njeriut, nëse përgatitet 

dhe konsumohet sipas standardeve dhe kushteve të prodhimit. (Kuvendi i Kosovës 2009).  

 

Për realizimin e objektivave të mësipërme, Ministria e Bujqësisë, ka hartuar Planin Kombëtar për Bujqësi 

dhe zhvillim Rural (PZHRB) 2007 – 2013, e reviduar me planin 2010 – 2013; dhe së fundi ka hartuar 

planin për periudhën 2014 - 2020. Krahas planeve, Ministria ka hartuar programin për bujqësi 2013, me 

masat përkatëse në mbështetje të sektorit bujqësor dhe blegtoral. Rol domethënës në politikat 

bujqësore kanë luajtur mbështetjet financiare dhe teknike që Ministria ka ofruar për sektorin. Sipas të 

dhënave të Ministrisë, si rezultat i kësaj përkrahje, është arritur rritje e konsiderueshme në sektorin e 

drithërave, prej 102,000ha sa kishte në vitin 2007, në 160,000ha në vitin 2011. Gjithashtu, në sektorin e 

blegtorisë ka pasur rritje të prodhimtarisë së qumështit dhe rritje të fondit të përgjithshëm të bagëtisë 

përreth 20% në nivel vendi. Në atë të hortikulturës, 191 serra të reja, 221 ngastra me pemishte dhe 471 

ngastra me vreshta të reja, të cilat janë ngritur me përkrahjen financiare buxhetore, si dhe përmes 

investimeve kapitale, nën ujitje janë përfshirë edhe 18,773 ha të rinj të sipërfaqeve bujqësore, efektet e 

drejtpërdrejta të të cilave kanë qenë rritja e rendimenteve prej 40 – 60% në prodhimtari. Ndërsa, sipas 

vlerësimeve që kanë bërë ekspertët e Bashkimit Evropian, me investimet e deritanishme në këtë sektor 

janë krijuar 2,175 vende të reja të punës, si dhe rreth 10 mijë vende ekzistuese mbështeten çdo vit 

përmes pagesave direkte te fermerët. (MBPZHR 2013).  

 

Në aspektin e politikave fiskale, në shtator 2013 Qeveria ka vendosur heqjen e TVSH-së prej 16% sa ishte 

për prodhimet primare bujqësore të prodhuara në Kosovë. Me këtë lehtësim tatimor, vlerësohen 

fillimisht të kenë përfituar rreth 20.000 qumështore dhe fermerë të tjerë në të gjithë Kosovën.  

 

Qeveria e Kosovës ka përdorur edhe mënyra të tjera për të mbështetur bujqësinë. Këtu përfshihen: 
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 Krijimi i tri qendrave për të mbledhur, ruajtur, renditur, klasifikuar, dhe paketuar produktet 

bujqësore, në Prizren, Pejë dhe Gjilan; 

 Investimi në projekte të ujitjes (kryesisht në rajonet e Pejës dhe të Prizrenit); 

 Krijimi i Fondit të Garantimit të Kredive Bujqësore; 

 Puna në zbatueshmërinë e sigurimit bujqësor. (EFSE 2013).  

 

Në Programin për Bujqësi dhe zhvillim rural 2014 – 2020 janë përcaktuar objektivat strategjike të 

sektorit, të cilat përfshijnë: 

 

1. Nxitja e transferimit të njohurive inovative në bujqësi, pylltari dhe zonat rurale; 

2. Rritja e aftësisë konkurruese në të gjithë sektorët e Bujqësisë dhe për të rritur  

qëndrueshmërinë  e fermave; 

3. Promovimi i organizimit të zinxhirit ushqimor dhe menaxhimi i rrezikut në bujqësi; 

4. Rimëkëmbja, ruajtja dhe përmirësimi i ekosistemeve të varura nga bujqësia dhe pylltaria; 

5. Promovimi i shfrytëzimit efikas të burimeve dhe mbështetja e kalimit drejt një ekonomie me 

karbon të ulët dhe klime elastike në sektorët e Bujqësisë, ushqimit dhe pylltarisë; 

6. Promovimi i përfshirjes sociale, reduktimi i varfërisë dhe zhvillimin ekonomik në zonat rurale.  

 

Krahas objektivave strategjike, janë përcaktuar edhe prioritetet dhe masat përkatëse për realizimin e 

tyre, të cilat përfshijnë: 

 

 Prioriteti 1: Përmirësimi i qëndrueshmërisë së fermës dhe aftësisë konkurruese i të gjithë 

sektorëve të bujqësisë dhe të përpunimeve bujqësore, derisa gjithnjë e më shumë të radhiten 

me standardet e BE-së; 

 Prioriteti 2: Rimëkëmbja, ruajtja dhe përmirësimi i ekosistemit, që varet nga bujqësia dhe 

pylltaria; 

 Prioriteti 3: Promovimi i përfshirjes socio-ekonomike, reduktimi i varfërisë dhe zhvillimi i 

balancuar territorial në zonat rurale; 

 Prioriteti 4: Transferimi i inovacioneve dhe njohurive në bujqësi, pylltari dhe zona rurale, si dhe 

përforcimi i kapacitetit të administratës publike në zbatimin e programeve për zhvillim rural. 

(MBPZHR 2014).  

 

Në Tabelën në vijim prezantohen prioritetet nacionale të bujqësisë dhe masat, krahas buxhetit të 

planifikuar për realizimin e tyre. 
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Tabela 2. Prioritet, masat dhe plani buxhetor 2014 – 2020 

 
PRIORITETI 

2014-2020 

Kontributi 
Nacional * 

Niveli i 
Përkrahjes 

Kontributi Privat 
Investimi 

total 

Ndarja e 
buxhetit  për 

masa 

1 2 3 4 5 6=(2+4) 7 = 2 in % 

Prioriteti 1: Rritja e 
qëndrueshmërisë dhe 
konkurueshmërisë në fermë  

71,242,574     55,637,058     126,879,632  79% 

101  Investimi në asetet fizike  
bujqësore (ferma)  

46,816,549  60%  31,211,032  
40
% 

 78,027,581  66% 

103  Investime në asetet  fizike  
për përpunim dhe marketing   

 24,426,025  50%  24,426,025  
50
% 

 48,852,051  34% 

Prioriteti 2: Ristrukturimi, ruajtja 
dhe përmirësimi i ekosistemit  

 1,245,664     -     1,245,664  1% 

201 Masat agromjedisore dhe 
bujqësia organike 

 495,664  100%  -  0%  495,664  40% 

202 Mirëmbajtja dhe mbrojtja e 
pyjeve 

 750,000  100%  -  0%  750,000  60% 

Prioriteti 3: Nxitje në zhvillimin 
social dhe ekonomik  

15,027,318     4,946,708     19,974,026  17% 

302  Diversifikimi në fermë dhe 
zhvillimi i biznesit  

 9,186,744  65%  4,946,708  
35
% 

 14,133,452  61% 

303  Përgatitje për zbatimin e 
Strategjive Lokale për Zhvillim 

 5,840,574  100%  -  0%  5,840,574  39% 

Prioriteti 4: Transferi i njohurive 
dhe inovacioneve  

 2,855,000     -     2,855,000  3% 

401  Përmirësimi i trajnimeve  1,200,000 100%  - 0%  1,200,000 42% 

402  Shërbime këshillimore  875,000  100%  -  0%  875,000  31% 

501  Përkrahje teknike  780,000  100%  -  0%  780,000  27% 

TOTAL:  90,370,556    60,583,766   150,954,322 100%  

Burimi: (MBPZHR 2014).  

 
Në tabelën e mësipërme evidentohet një përkushtim buxhetor prej mbi € 150 milion për sektorin e 

bujqësisë deri në vitin 2020. Pjesa më e madhe e fondeve ndahen nga buxheti i shtetit.  Masat nga 

prioritetet e mësipërme, përveç atyre që kanë të bëjnë me pylltarinë e të cilat do të implementohen 

sipas planeve dhe udhëzimeve për pyllëzim, të tjerat do të gjejnë aplikim në të gjithë vendin, sipas 

ndarjeve administrative komunale.  
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3.3  Bujqësia në Prizren 
 
Komuna e Prizrenit shtrihet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës. Kufizohet me Shqipërinë në 

perëndim, me ish-RJ të Maqedonisë në jug - lindje, ndërsa përbrenda kufizohet me komunën e Gjakovës 

në veri-perëndim, me Rahovecin në veri, me Suharekën në veri-lindje, me Shtërpcën në lindje dhe me 

Dragashin në jug. Komuna ka një sipërfaqe prej 640 km2 (5.94 % të territorit të Kosovës) dhe përbëhet 

nga 75 zona kadastrale. Lartësia mesatare mbidetare është 412 – 500m, ndërsa në viset malore (majat e 

Sharrit) kalon 2,000 m. Me një klimë kontinentale me ndikim mesdhetar dhe konfiguracioni,ofrojnë 

parakushte për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, e në veçanti kultivimin e kulturave bujqësore, 

blegtorisë, industrisë ushqimore e të turizmit rural. 

 

Komuna e Prizrenit ka sipërfaqe të përgjithshme tokësore prej 63,474 ha, nga e cila 52.8% është 

sipërfaqe bujqësore, 39.1% sipërfaqe pyjore dhe 8.1% sipërfaqe të tjera. Në pronësi private janë 95 % e 

tokave bujqësore kultivuese. Prodhimi lavërtar i plotëson nevojat për drithëra me rreth 65%, ndërsa me 

rreth 95 % me foragjere. Prodhimtaria e perimeve paraqet disproporcion të theksuar për periudha të 

ndryshme të vitit. Derisa gjatë verës, fundi i qershorit e deri kah fundi i muajit tetor, arrihet 

hiperprodhim, pjesën tjetër të vitit ka mungesë të prodhimeve vendore.  

 

Shtrirja fizike e territorit mund të klasifikohet në tri pjesë kryesore: 

 

1. Lugina e Drinit të Bardhë, Lumëbardhit dhe Toplluhës me lartësi mbidetare nga 350 - 500 m, 

ofron kushte të përshtatshme për zhvillimin intensiv të lavërtarisë, pemëtarisë, vreshtarisë dhe 

blegtorisë; 

2. Pjesa kodrinore me një lartësi mbidetare nga 500 – 800m, ofron kushte të mira për zhvillimin e 

vreshtarisë, pemëtarisë dhe blegtorisë; 

3. Pjesa malore ka kushte shumë të mira për zhvillimin e blegtorisë dhe turizmit rural. 

 

Nga sipërfaqja e përgjithshme, mbi 24,000 ha janë male, mbi 14,000 ha kullosa, rreth 12,000 ha ara, gati 

7,000 ha livadhe dhe të tjerat pemishte, vreshta dhe një pjesë prej rreth 5,000 ha tokë jopjellore (Tabela 

3).   

 
Tabela 3. Shfrytëzimi i tokës sipas kulturave në ha 

Ara Pemishte Vreshta Livadhe Kullosa Male Jo pjellore Gjithsej 

12,081 350 230 6,738 14,096 24,799 5,180 63,474 

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2015).  

 

Më tutje, Komuna e Prizrenit ka gjithsej 1,400 ferma të regjistruara në sistemin unik të regjistrit të 

fermerëve, e që janë përfitues të mbështetjes financiare nga MBPZHR me pagesa të drejtpërdrejta dhe 

grante:  

 170 ferma me lopë qumështore, me kapacitet 5 – 50 krerë; 

 110 ferma të deleve, me kapacitet 30 – 500 krerë; 

 15 ferma të dhive, me kapacitet 20 – 150 krerë; 
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 85 bletar, me kapacitet 30 – 150 koshere; 

 8 ferma pula vojëse, me kapacitet 1.200 - 8.000 copë; 

 239 fermer prodhues gruri, me kapacitet 2 – 65 ha; 

 56 fermer prodhues misri, me kapacitet 1 – 30 ha; 

 310 fermer me vreshta, me kapacitet 0.10 – 20 ha. 

 
Në Tabelën 4 paraqitet numri i krerëve sipas llojit: 

 
Tabela 4. Numri i krerëve sipas llojit 

Gjedhe Dele Dhi Derra Kuaj Shpezë 

12,400 18,530 2,160 1,020 3,350 55.000 

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2015).  
 

3.3.1 Ndarja regjionale sipas mundësive të zhvillimit 
 
Komuna e Prizrenit mund të ndahet në disa regjione, duke u bazuar në potencialin zhvillimor sipas 

parakushteve të strukturës fizike (lokacioni, infrastruktura e disponueshme etj), mjedisin natyror, 

strukturën socio-ekonomike (popullata dhe përkatësia etnike, objektet urbane) dhe strukturën 

ekonomike. Sipas këtyre parakushteve, në hartën 2 janë paraqitur shtatë regjione.  
 

Harta 2. Regjionet e Prizrenit sipas potencialit të zhvillimit 

 
 

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2009). 

 

Ndërsa në tabelën vijuese paraqiten regjionet e mësipërme sipas veçorive dhe potencialit që 

përfaqësojnë: 
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Tabela 5. Regjionet sipas veçorive dhe potencialit zhvillimor 

Regjioni Veçoritë dhe potenciali zhvillimor 

 

Regjioni i Prizrenit 

Është pjesa qendrore e Komunës së Prizrenit që ndodhet në fushën e Prizrenit e rrethuar 

me qytetin e Prizrenit dhe numëron gjithsej 9 fshatra me rreth 10,000 banorë që jetojnë 

në pjesën rurale. Në të gjitha fshatrat e regjionit ka aktivitete bujqësore dhe blegtorale.    

 

Regjioni i Vrrinit 

Ndodhet në jug të Prizrenit përgjatë Komunës së Dragashit dhe ka rreth 12,000 banorë në 

8 fshatra. Në këtë regjion vërehet prodhimtaria bujqësore. Një pjesë e vogël e popullatës 

merret me blegtori. Mirëpo për mungesë të tregut, prodhimtaria është vetëm për nevoja 

personale. Bletaria është një aktivitet i rëndësishëm në Lubeqevë. Një sektor tjetër i 

rëndësishëm i këtij regjioni është edhe pylltaria. Mirëpo, për shkak të prerjes ilegale të 

drunjve, shihet një rrezik serioz i humbjes së pyjeve. Regjioni ka potencial për zhvillimin e 

serrave. 

 

Regjioni i Hasit 

Është regjion malor në perëndim të Prizrenit me rreth 25,000 banorë me gjithsej 16 

fshatra. Regjioni i Hasit është i njohur me mjeshtërinë e tyre në furrtari. Aktivitetet tjera 

ekonomike që vlen të përmenden për këtë regjion janë bujqësia dhe blegtoria. Mirëpo, 

prodhimtaria është e kufizuar në vetë-prodhim për shkak të mungesës së sistemit të 

ujitjes. Edhe ky regjion, përkundër disa investimeve, ende ballafaqohet me mungesa të 

theksuara infrastrukturore.    

 

Regjioni i Podrimës 

I ndodhur në veri të Prizrenit përgjatë rrafshinës së Prizrenit, regjioni ka rreth 15,000 

banorë. Toka e regjionit të Podrimës është e plleshme sa që burimet kryesore të hyrave 

vijnë nga vreshtaria dhe kultivimi i bimëve shumë vjeçare. Potencialet për zhvillim rural 

ekzistojnë, por mungon infrastruktura, sistemi i ujitjes dhe investimet në prodhimtari. 

Është e zhvilluar prodhimtaria e verës dhe rakisë, edhe pse e kufizuar për nevojat e 

amvisërive. Regjionit gjithashtu i mungojnë objektet urbane.  

 

Regjioni i Kabashit  

Me rreth 13,000 banorë, ndodhet në lindje të Prizrenit. Potencialet gjeografike të maleve, 

këtë regjion e bëjnë të përshtatshëm dhe me potencial të lartë për blegtori, prodhimin e 

produkteve ushqimore dhe pijeve dhe turizëm. Edhe ky regjion ka kufizimet 

infrastrukturore dhe të ujit, si pengesë e zhvillimit të potencialeve të që disponon.   

 

Regjioni i Lumës 

Me shtatë fshatra me rreth 15,000 banorë, Luma ndodhet në jugperëndim të Prizrenit, 

përderisa Drini i Bardhe paraqet kufirin verior të regjionit. Topografia e regjionit të Lumës 

është e rrafshët dhe e pasur me burime të ujit. Bujqësia, blegtoria, peshkataria dhe 

akvakultura kanë qenë aktivitetet kryesore tradicionale industrialë në këtë regjion, 

mirëpo, prej viteve 70-ta, prodhimi është limituar në prodhimtarinë shtëpiake. Toka e 

pëlleshme dhe burimet e pasura ujore paraqesin potencial të madh për zhvillimin e 

bujqësisë, sidomos për kultivimin e pemëve. Edhe kapaciteti për blegtori dhe peshkatari 

është i madh, por mungon zhvillimi i organizuar në këta sektorë. Ndonëse afër burimeve 

të ujit, regjionit i mungon uji për ujitje e që paraqet pengesë në zhvillimin e bujqësisë.  

Regjioni i Zhupës I ndodhur në pjesën Juglindore të Prizrenit përgjatë lumit Lumbardhi, përbëhet nga 13 

fshatra me rreth 10,000 banorë. Ekonomia e regjionit është kryesisht e bazuar në blegtori, 

kultivimi i gjedhëve, deleve dhe dhive si dhe bletaria. Turizmi është sektor sekondar dhe kjo 

kryesisht bëhet në Malet e Sharrit. Toka është shumë e pëlleshme dhe mund të rriten 

shumë lloje të frutave dhe perimeve. Zhupa ka potencial për zhvillimin e mëtejmë të 

blegtorisë dhe pylltarisë, por mungojnë infrastruktura dhe investimet për prodhimtari. 

Pengesë tjetër paraqet mungesa e ujit dhe kanalizimit dhe trajtimit të ujërave të zeza.   

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2009).   
 



 

 

 
KOMUNA E PRIZRENIT-STRATEGJIA KOMUNALE PËR BUJQËSI 2017-2019/20               Page 20 of 54 
 

3.3.2 Politikat lokale të sektorit 
 
Komuna e Prizrenit nuk ka pasur ndonjë strategji të veçantë për bujqësinë deri më tani. Çështjet që 

lidhen me zhvillimin e këtij sektori, politikat dhe resurset, janë udhëhequr sipas planeve dhe strategjive 

qeveritare. Aspekte të caktuara janë përcaktuar edhe me dokumente integrale strategjike komunale, e 

posaçërisht me dokumentin e Planit zhvillimor komunal 2025,si dhe me Strategjinë zhvillimore lokale të 

vitit 2009, e cila krahas qasjes gjithëpërfshirëse të zhvillimit rural, në masë të konsiderueshme i 

dedikohej bujqësisë. Në vijim paraqiten aspekte të këtyre dokumenteve që kanë të bëjnë me bujqësinë.   

 
Plani Zhvillimor Komunal i Prizrenit (PZHKP) 2025 - është plan që ofron një kornizë të gjerë multi-

sektoriale dhe paraqet udhëzimet për zhvillimin afatgjatë të Komunës, me qëllim udhëheqjen strategjike 

të zhvillimit të Komunës së Prizrenit; prezantimin e një qasje të integruar; sigurimin e pjesëmarrjes dhe 

të lehtësojë monitorimin dhe rishqyrtimin. PZHKP 2025 në veçanti synon të ndërlidhë zhvillimin e 

ardhshëm me planet e nivelit të lartë - strategjitë e zhvillimit ekonomik: 

 

 Të ofrojë një mjet konsiderues për përpjekjet lokale të planifikimit; 

 Të ofrojë menaxhim të balancuar të shfrytëzimit të tokës me tendencat e ardhshme të rritjes; 

 Të inkurajojë angazhimin e njerëzve dhe të shfrytëzuesve në definimin dhe përfshirjen në 

procesin e ndryshimit; 

 Të ndikojë ne lokacionin e investimeve; 

 Të lehtësojë shfrytëzimin e sistemit GIS dhe të ndihmojë në monitorimin e ndikimit të planit. 

 
Qëllimet e përgjithshme për Prizrenin në plan janë përcaktuar: 

 

 Zhvillimi dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike; 

 Qeverisja dhe administrata efikase që mbështet qëllimet zhvillimore; 

 Programi për zhvillimin lokal ekonomik përmes promovimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme; 

 Zhvillimi i kultivimit të frutave, vreshtarisë dhe bujqësisë; 

 Zhvillimi i turizmit malor dhe atij kulturor, mbrojtja e trashëgimisë kulturore, historike dhe 

natyrore.(Komuna e Prizrenit 2010).  

 
Plani Zhvillimor Komunal, gjithashtu përcakton qëllimet afatgjata të zhvillimit të Prizrenit, mbështetur në 

pesë parime. Parimi katër përcakton vitalitetin ekonomik, me qëllim të sigurimit të zhvillimit të 

balancuar dhe të menaxhuar rural; mbështetja e prodhimtarisë bujqësore; organizimin e aktiviteteve 

prodhuese; vitalizmin e aktiviteteve komerciale dhe financiare dhe zhvillimin dhe përmirësimin i 

aktiviteteve turistike.  

 

Strategjia zhvillimore lokale 2009+:  ky dokument përcakton vizionin e komunës me synim zhvillimin e 

zonave rurale me bujqësi dhe infrastrukturë të zhvilluar, ekoturizëm të bazuar në vlera kulturo-historike 

dhe pasuri natyrore, me pesë synime strategjike si:  
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1. Mbrojtja dhe kultivimi i vlerave mjedisore;  

2. Mbrojtja dhe rritja e mirëqenies së popullsisë rurale;  

3. Promovimi i produkteve autentike të viseve rurale (prodhimet bujqësore dhe artizanatet);  

4. Zhvillimi ekonomik i viseve rurale dhe  

5. Zhvillimi i ekoturizmit, si perspektivë për krijimin e të ardhurave për banorët e viseve rurale. 

 

Sipas këtij dokumenti, në kuadër të matricës së zhvillimit lokal, janë përcaktuar pesë nivele, me ç’rast 

niveli i parë (1) ka të bëjë me temat kryesore, përkatësisht me bujqësinë, prodhimtarinë dhe 

infrastrukturën, pastaj me pasuritë tjera natyrore, politikat shtetërore për zhvillim, infrastruktura rurale, 

mjedisi, menaxhimi i tokës, menaxhimi i resurseve njerëzore, çështjet shoqërore, trashëgimia dhe 

kultura, shërbimet në viset rurale, diversifikimi i të ardhurave në ekonominë rurale dhe bashkëpunimi. 

Në këtë kuadër, bujqësisë i është dhënë prioriteti i parë, përfshirë menaxhimin e tokës dhe politikat 

shtetërore për zhvillim:  

 Zhvillimi i bujqësisë bashkëkohore, nga prodhimi deri te përpunimi dhe tregtimi përkrahur nga 

një politikë e fortë shtetërore për bujqësinë; 

 Përmirësimi i skemave dhe infrastrukturës së ujitjes; 

 Përmirësimi i menaxhimit të tokës si parakusht për bujqësi efikase. 

 

Strategjia gjithashtu përmban një listë prej më shumë se 100 projekt-ideve në sektorë të 

ndryshëm.(Komuna e Prizrenit 2009).  

 

3.4  Financimi i deritashëm i sektorit dhe përvojat 
 

Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural ka përcaktuar burimet e financimit të bujqësisë me fonde publike 

dhe jopublike. Sipas ligjit, financimi për politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural bëhet nga këto burime: 

1. buxheti i Republikës së Kosovës; 2. donacionet; dhe 3. burimet tjera në përputhje me ligjet në fuqi.  

Financimet nga mjetet publike buxhetore, i realizon Ministria e Bujqësisë përmes mekanizmave qendror 

dhe politikave shtetërore për bujqësi, si dhe financimet nga buxheti komunal, të cilat realizohen në bazë 

të planeve lokale dhe institucioneve komunale. Përveç këtyre burimeve, bujqësia në Prizren ka realizuar 

edhe programe dhe investime tjera me pjesëmarrje të fermerëve dhe me mjetet e donatorëve. Tabelat 

në vijim, 6 – 10, pasqyrojnë destinimin dhe nivelin e investimeve publike në bujqësi në komunën e 

Prizrenit në tri vitet e fundit, nga fonde buxhetore qendrore dhe lokale. 

 
Tabela 6. Financimi për bujqësi në Prizren sipas burimeve 

Burimet e financimit Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

Financimi Komunal 354,887 € 486.583 € - 

Financimi Qendror 769,408 € 708.367 € - 

Gjithsej 1,124,295 € 1.194,951 € - 

Burimi: (DBZHR, 2014, 2015). 
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Me këtë financim janë realizuar projektet në vijim:   
Tabela 7. Projektet e realizuara me mjete komunale në vitin 2015 

Nr. Projekti  Shuma (€) 

1 Ngritja e 30 serrave me participim 88.697 

2 Ndërtimi i pendës në Grazhdanik dhe kullimi i tokave në Dedaj 35.005 

3 Furnizimi me 20 makina mjelëse për lopë qumështore 9.300 

4 Dezinfektimi, dezinfektimi dhe deratizimi 30,000 

5 Subvencionimi i fermerëve me farë misri 45.000 

6 Vaksinimi i qenve endacak 7.000 

7 Ndërtimi i kanalit betonik “Arat e Gurrës” 38.206 

8 Riparimi i rrugëve fushore 20.000 

9 Trajtimi i qenëve endacak 40.000 

10 Rehabilitimi i rrugëve fushore (me rishikim të buxhetit) 25.000 

11 Pjelloria e tokës dhe rekomandimi për plehërim 25.000 

12 Subvencionimi me farë gruri 73.100 

13 Rehabilitimi i burimit të ujit në Korishë 6.787 

14 Ngritja e 15 serrave me nga 240 m² me participim (me rishikim të buxhetit) 43.486 

Gjithsej 486.583 

Burimi: (DBZHR, 2015).  
Tabela 8. Projektet e realizuara me buxhetin qeveritar – MBPZHR në vitin 2015 

Nr. Projekti Shuma (€) 

1 Pagesa direkte për lopë qumështore (164 fermerë me 1.598 krerë) 111,860 

2 Pagesa direkte për dele dhe dhi (110 fermerë me 14.278 krerë) 214,170 

3 Pagesa direkte për dosa (1 fermerë me 3 krerë) 60 

4 Pagesa direket për misër dhe grurë (165 fermer me 472 ha) 70,864 

5 Pagesa direkte për perime (43 fermerë me 55 ha) 16,686 

6 Pagesa direkte për bletë (76 bletarë me 4.705 koshere) 47,050 

7 Pagesa direkte për pemishte (36 fermerë me 35.93 ha) 14.372 

8 Pagesa direkte për vreshta (307 vreshtar me 225 ha) 225,000 

9 Pagesa për qumësht 8,305 

Gjithsej 708.367 

Burimi: (DBZHR, 2015).  
Tabela 9. Projektet e realizuara me mjete komunale në vitin 2014 

Nr. Projekti Shuma (€) 

1 Subvencionimi i fermerëve me farë misri 75,000 

2 Ekspozita e prodhimeve agro ushqimore 9,850 

3 Furnizimi me 20 makina mjelëse për lopë qumështore 9,500 

4 Ndërtimi i shtëpizës për roje pylli “Koritnik 1” 9,339 

5 Vaksinimi i qenëve kundër tërbimit 7,000 

6 Ngritja e 25 serrave me participim 74,100 

7 Dezinfektimi, dezinfektimi dhe deratizimi 30,000 

8 Furnizimi me 100 makina për qethjen e deleve 30,000 

9 Riparimi i rrugëve fushore 31,929 
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10 Eliminimi i qenëve endacak 39,933 

11 Rrallimi parakomercial i pyjeve 10,000 

12 Riparimi i pendave ujitëse dhe kullimi i tokave 35,236 

Gjithsej 354,887 

Burimi: (DBZHR, 2014). 
 

Tabela 10. Projektet e realizuara me buxhetin qeveritar – MBPZHR në vitin 2014 

Nr. Projekti Shuma (€) 

1 Pagesa direkte për lopë qumështore (166 fermerë me 1.583 krerë) 79,150 

2 Pagesa direkte për dele dhe dhi (147 fermerë me 16.917 krerë) 169.187 

3 Pagesa direkte për dosa (1 fermerë me 3 krerë) 60 

4 Pagesa direkte për misër dhe grurë (243 fermer me 1385 ha) 173,125 

5 Pagesa direkte për perime (55 fermerë me 84.36 ha) 25,308 

6 Pagesa direkte për bletë (62 bletarë me 4.003 koshere) 40,030 

7 Pagesa direkte për vreshta (316 vreshtar me 234.29 ha) 234,290 

8 Pagesa direkte për pula- prodhim vezësh (8 ferma- 45.900 pula) 22,950 

Gjithsej 769,408 

Burimi: (DBZHR, 2014).  

 
Përveç financimit të drejtpërdrejtë në bujqësi, ky sektor ka përfituar edhe përmes programeve 

këshilluese dhe trajnuese tjera, të realizuara nga donatorë dhe institucione vendore.  

Një hulumtim rreth aspekteve të financimit të bujqësisë, i realizuar në vitin 2013, nxjerrë në pah çështje 

të rëndësishme, të cilat kërkojnë zgjidhje me qëllim të rritjes dhe zgjerimit të investimeve në sektor. 

Hulumtimi konstaton se kërkesa për financimin e bujqësisë është e lartë. Përkundër kërkesës së lartë, 

deri në vitin 2012 ishte një institucion i vetëm financiar që ka dominuar financimet në sektor me rreth 

50%. Institucionet Mikro Financiare, gjithashtu janë investitor të mëdhenj të sektorit, meqë veprimtaria 

e tyre është përqendruar në zonat rurale. Mungesa e të dhënave dhe mos hulumtimi i duhur i sektorit 

në vitet e pasluftës, kanë qenë pengesa në sigurimin e financimit adekuat komercial,ngase sektori është 

karakterizuar me rrezik të lartë të financimit dhe rrjedhimisht edhe me kosto të lartë të kreditimit. Në 

anën tjetër, edhe disponueshmëria e granteve nga institucionet qeveritare dhe organizata tjera kanë 

pamundësuar zhvillimin e financimit mbi bazën e kreditimit. Përkundër sfidave, në vitin 2012-13 është 

shënuar trend pozitiv sa i përket financimit komercial të bujqësisë, duke zhvilluar produkte të reja, të 

cilat plotësojnë më mirë nevojat dhe specifikat e prodhuesve bujqësorë. Këto ndryshime përfshijnë 

futjen e kredive me orare fleksibile të pagesës, periudha pauze të fillimit të pagesave, kërkesat më 

fleksibile për kolateral, afatet e zgjatura, dhe anulimin e shpenzimeve administrative për procesimin e 

kredisë. (EFSE 2013).  
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3.5  Potenciali dhe sfidat e zhvillimit të bujqësisë 
 

Përkundër përparimeve të dukshme në zhvillimin e sektorit, ende mbetet potencial i konsiderueshëm 

pashfrytëzuar në bujqësi. Përvoja praktike dhe hulumtimet e realizuara në sektor nga akterë të 

ndryshëm pasqyrojnë këtë potencial dhe sfidat e shfrytëzimit të tij. Një hulumtim i realizuar nga RECURA 

dhe Universiteti Hazhi Zeka në Pejë në vitin 2014, paraqet bujqësinë dhe nënsektorët e saj të 

agrobiznesit si potencial mjaft të madh për punësimin e të rinjve, numri i të cilëve është më i larti në 

grup-moshat e të papunëve në Kosovë. Tabela 11 në vijim pasqyron të dhënat e hulumtimit: 

 
Tabela 11. Vlerësimet e punësimit në sektorin e agrobiznesit 

 

 

Nën-sektorët 

Vlerësimet aktuale të 

punësimit (vende pune  

me orar të plotë) 

Potenciale për vende të 
reja të punës (me orar 
të plotë) 

Totali i vendeve  
potenciale të punës  
për sektorë në pesë 
vjet 

Qumështi 20,000 10,000 30,000 

Mishi 4,000 2,000 6,000 

Akuakulturë 500 500 1,000 

Vezë 500 500 1,000 

Bletari 500 500 1,000 

Pemë dhe perime 50,000 50,000 100,000 

Produkte pyjore jo-drusore 5,500 5,000 9,500 

Drithëra 26,000 5,000 31,000 

Verë 6,000 3,000 9,000 

Gjithsej 113,000 76,500 189,500 

Burimi: (RECURA 2014).  
 

Në  tabelën e mësipërme, poshtë  janë  paraqitur vlerësime konsensuale, të  cilat janë  përpiluar nga 

autorët e hulumtimit, duke përfshirë punësimin aktual, vendet e reja potenciale të  punës, si dhe 

kapacitetet e përgjithshme  potenciale të punësimit në agrobiznes në Kosovë, për pesë vitet e 

ardhshme, ndërsa vlerësimet janë bazuar në një projeksion mesatar të rritjes ekonomike prej 4% në vit. 

(RECURA 2014).  

 

Përkundër potencialit, sektori përballet me sfida dhe pengesa zhvillimore, një pjesë e të cilave janë 

përmendur tashmë në këtë dokument. Barrierat mund të grupohen në produktivitetin e ulët; çmimet e 

ulëta dhe kosto të larta. Trendi i humbjes së tokës bujqësore, madhësia e kufizuar e parcelave të tokës 

se punueshme, papunësia dhe varfëria e lartë, zhvillimi i pabarabartë ekonomik (Qeveria e Kosovës 

2010), si dhe mungesa e shkathtësive profesionale në shfrytëzimin e makinerisë dhe teknologjisë 

bujqësore paraqet një pengesë kryesore në zhvillimin e bujqësisë. Gjithashtu, edhe blegtoria 

ballafaqohet me kufizime zhvillimore për tu përballur me kushtet dhe konkurrencën e tregut, për shkak 

të ekzistimit të fermave të vogla. Me madhësinë e fermës ndërlidhet shumë edhe mundësia e 

shfrytëzimit të teknologjive të reja, implementimi i teknikave dhe të arriturave të reja shkencore, faktorë 

që ndikojnë drejtpërdrejtë në zvogëlimin e kostos dhe në shtimin e prodhimit bujqësor. (MBPZHR 2015).  
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Një aspekt tejet kufizues i bujqësisë është mungesa e shkathtësive profesionale në përgatitjen dhe 

zbatimin e politikave dhe projekteve në sektor. Për këtë qëllim, Ministria e Bujqësisë ka hartuar 

strategjinë për këshillime 2012 – 2016, që koordinon ofrimin e këshillave me institucione dhe akterë në 

nivel vendi. Strategjia këshilluese ka synuar rritjen e numrit të fermerëve dhe palëve tjera me interes që 

marrin këshilla për bujqësi dhe zhvillim rural; përshtatjen e shërbimeve këshilluese sipas nevojave dhe 

kërkesave të fermerëve dhe palëve tjera me interes si dhe promovimin, zbatimin e politikave zhvillimore 

kombëtare dhe programeve kombëtare dhe ndërkombëtare për përkrahjen e bujqësisë dhe zhvillimit 

rural. (MBPZHR 2012). Nevoja për këshillime dhe përkrahje teknike është e vazhdueshme.  

 

Kjo gjendje e përgjithshme për pasojë ka produktivitetin e ulët meqë nuk ka parakushte për aplikimin e 

teknologjive të avancuara në sektor: 

 

 Sistemet e ujitjes dhe kullimit janë të vjetërsuara dhe nuk arrijnë të sigurojnë kontroll përkatës 

të ujit; 

 Zhvillimi pengohet nga qasja e dobët në tregje; 

 Mungesa e magazinimit dhe ftohjes shtynë prodhuesit vendorë të shesin prodhimet e tyre gjatë, 

apo menjëherë pas vjeljes me çmime të ulëta; 

 Përveç inputeve të shtrenjta, shkalla e vogël e operacioneve shkakton kosto të larta prodhimi; 

 Sektori i bujqësisë nuk është rentabil sa duhet në mënyrë që të financojë rritjen e ardhshme 

përbrenda dhe ka qasje të kufizuar në fonde të jashtme. (EFSE 2013).  

 Kamata të larta - kreditë komerciale dhe mikrofinanciare nuk mund të përballohen financiarisht; 

 Struktura dhe  infrastruktura e  dobët e fermës, që  si pasojë karakterizohet me humbje të 

tregjeve për prodhime dhe pamjaftueshmëri të resurseve financiare të ndara për përkrahjen e 

bujqësisë;  

 Shfrytëzimi jo adekuat i tokës dhe mungesa e konsolidimit; 

 Përdorimi i kufizuar i analizave të tokës; 

 Numri i kufizuar i  shoqatave të prodhuesve dhe mungesa e rregulloreve;  

 Cilësia e ulët e prodhimeve bujqësore;  

 Të hyrave të ulëta në dispozicion të ekonomive shtëpiake;  

 Niveli i ulët i edukimit të fermerëve ndërmjet moshës madhore të fermerëve dhe popullatës që 

jetojnë në viset rurale;  

 Standardi i ulët i jetesës në zonat rurale, për sa i përket infrastrukturës fizike dhe 

sociale.(MBPZHR 2012).  

 

Qeveria e Kosovës përmes planit hapësinor të Kosovës 2010 – 2020 ka identifikuar disa nga përparësitë, 

mangësitë dhe mundësitë e përgjithshme të zhvillimit të Prizrenit, të cilat janë paraqitur në Tabela 10 

dhe që ende vlerësohen të jenë aktuale.   
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Tabela 12. Përparësitë, mangësitë dhe mundësitë e zhvillimit të Prizrenit 

Përparësitë dhe mundësitë Mangësitë 

- Hapësirë e pasur me resurse natyrore dhe njerëzore 

me traditë në aktivitete bujqësore,prodhim të ushqimit 

dhe artizanat 

- Qytet tërheqës historik e kulturor për vizitorë dhe 

investitorë potencial 

- Trashëgimi kulturore e historike, potenciale për 

zhvillimin e turizmit 

- Lidhjet e mira rrugore me tregjet kosovare dhe me 

shtetet fqinje, kyçja në portet detare të Adriatikut 

- Popullatë e arsimuar dhe e trajnuar (shkolla e lartë 

teknike dhe Universitetit në Prizren) 

- Vetëdijesim i Qeverisë Lokale për ZHEL – nëpërmes 

përkrahjes së NVM-ve 

- Përfshirja e diasporës në përpjekjet për ZHEL 

- Burime të mjaftueshme uji (pije, sistem të ujitjes, 

hidroenergji) 

 

- Mungesë e planifikimit urban 

- Ndërtim ilegal me shfrytëzim të pakontrolluar të 

resurseve 

- Mos koordinim ndërmjet qeverisë lokale dhe 

komunitetit të biznesit, me komunat fqinje  

- Administrim i dobët lokal  

- Shkalla e lartë e papunësisë 

- Prezenca e ekonomisë joformale 

- Humbja e tokës bujqësore 

 

Burimi: (Qeveria e Kosovës 2010).  

 

3.6 Konsultimet me fermerë 
 
Shqyrtimi i mësipërm i politikave nacionale për sektorin e bujqësisë dhe për të qenë në harmoni me 

objektivat e përcaktuara, mundëson përcaktimin e prioriteteve për sektorin në nivel lokal. Megjithatë, 

vlerësimi i situatës në teren dhe realizimi i konsultimeve me fermerë e plotëson në mënyrë të duhur 

informacionin dhe ndihmon në përzgjedhjen e prioriteteve të cilat do të kenë efekt pozitiv të shtuar për 

zhvillim të sektorit. Konsultimet me fermerë janë realizuar në dy faza, në fazën para fillimit të draft 

strategjisë si dhe në fazën e hartimit të draftit të pare me ç’rast janë prezantuar prioritetet. Në punëtori 

kishte pjesëmarrje nga përfaqësues të disa nën-sektorëve: blegtori; bletari; pemëtari; perimtari. Lista 

me pjesëmarrësit në konsultime është dhënë në Shtojca 7. Nga këto konsultime ka rezultuar sinë vijim: 

 

Blegtoria 

Plasmani i qumështit të lopës: kishte kërkesa për konsideratë më të lartë të grumbulluesve/ 

përpunuesve të qumështit ndaj fermerëve nga Komuna e Prizrenit ngase një pjesë relativisht e madhe e 

qumështit grumbullohet nga fermerët e komunave tjera, gjë që vështirëson plasmanin e qumështit të 

prodhuar nga ana e fermerëve të Komunës së Prizrenit. Në anën tjetër, përpunuesit e qumështit kanë 

mundësi për të grumbulluar, mirëpo janë evidentuar probleme sa i takon cilësisë së qumështit. 

Përpunuesit përkrahin favorizimin e prodhuesve primarë, mirëpo kërkojnë përmirësimin e mekanizmave 

për kontrollin e cilësisë, pasi që cilësia e produktit të përpunuar varet në masë të madhe nga cilësia e 

prodhimit primar. Problem i shfaqur është edhe konkurrenca jolojale dhe mungesa e mbrojtjes së 

produkteve vendore. 
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Plasmani i qumështit të dhisë: është konstatuar plasman jashtëzakonisht i ulët dhe mungesë 

bashkëpunimi me qendrat grumbulluese dhe përpunuesit e qumështit. Në shumë raste,qumështi i 

prodhuar hedhet pa pasur mundësi përpunimi. Për shkak të sasive të pamjaftueshme për kapacitetet 

ekzistuese të përpunuesve, nuk kanë arsyeshmëri ekonomike që ta përpunojnë qumështin e dhisë. 

 

Rekomandim: Pasi që është evident mosbashkëpunimi midis fermerëve që merren me rritjen e dhive, si 

zgjidhje e mundshme për rritjen e plasmanit dhe mundësisë së përpunimit të qumështit të dhisë, është: 

 

 organizimi i fermerëve përmes një shoqate, e cila do të përfaqësonte interesat e tyre, dhe  

 investimi i përbashkët në një qendër grumbulluese/përpunuese fillimisht me kapacitete të 

vogla, ose sigurimi i sasive të mjaftueshme të qumështit për kapacitetet e një përpunuesi 

ekzistues. 

 

Bletaria 

Ankesat e bletarëve përfshijnë kryesisht kujdesin mbi shëndetin e bletëve. Vitin e kaluar, bletët në 

Komunën e Prizrenit kanë pësuar sëmundje, e cila ka rezultuar me vdekjen e shoqërive. Kjo, për shkak të 

mos kontrollit të transportimit të bletëve dhe sjelljes së tyre të pakontrolluar nga rajonet tjera. Tregu 

për shitjen e mjaltit është i gjerë dhe aspak problematik. Por, kërkesa e bletarëve karshi organeve 

përkatëse komunale, është që kullosat në Komunën e Prizrenit të kontrollohen dhe transportimi i 

bletëve nga rajonet tjera të bëhet me leje speciale nga Komuna e Prizrenit. 

 

Pemëtaria 

Komuna e Prizrenit ka kushte të mira për kultivimin e pemëve të imta, si mjedër dhe dredhëz. Mjedrat e 

prodhuara kanë qenë të cilësisë së mirë dhe mënyra e grumbullimit të tyre poashtu ka qenë efikase, gjë 

që i motivon fermerët për t’u kyçur në këtë lloj veprimtarie. Problem mbeten subvencionet e ulëta. 

Lidhur me kultivimin e rrushit, ekzistojnë kontestime rreth standardeve për spërkatjen e tyre, pasi që me 

normat ekzistuese, prodhimet i kap sëmundja. Për shkak të kushteve klimatike specifike, fermerët 

kërkojnë nivel më të lartë të spërkatjes së vreshtave, për të pasur prodhim më cilësor. 

 

Perimtaria 

Çështjet kryesore të ngritura kanë qenë kryesisht lidhur me mos organizimin e fermerëve, shoqatave 

dhe kooperativave. Poashtu, fermerët konsiderojnë se në aspektin e grumbullimit të prodhimeve të 

tyre, fermerët e Komunës së Prizrenit janë të anashkaluar, pasi që qendrat grumbulluese/ përpunuese 

për shkak të çmimit më të volitshëm, si dhe sezonës, importojnë nga vendet e rajonit, derisa pabarazia 

vjen si shkas i mungesës së subvencioneve në Kosovë dhe komunën e Prizrenit, derisa prodhuesit nga 

vendet e rajonit janë të favorizuar në këtë aspekt.  

 

Edhe pse statistikisht, prodhimet e fermerëve lokalë grumbullohen nga përpunuesit, fermerët 

konsiderojnë së ato nuk janë të sakta dhe se në realitet përpunuesit marrin shumë më pak se saqë 

deklarojnë, derisa zbrazëtinë e plotësojnë nga importi. Fermerët kanë kërkesa për mbrojtjen e 

produkteve dhe tregut të tyre. 
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Një nga rekomandimet lidhur me ngritjen e cilësisë së prodhimeve dhe organizimit më të mirë ishte që 

të rritet numri i inxhinierëve të bujqësisë në terren dhe përmes këshillave direkte të ndikohet në cilësi 

dhe menaxhim më të mirë të fermave. Kërkesë tjetër e fermerëve ishte që Komuna të rritë 

bashkëpunimin me donatorë, posaçërisht në rastet kur Komuna duhet të participojë në projektet e 

propozuara nga donatorët. 

 

Sugjerimet tjera për përfshirje në Strategji 

 

 Shfrytëzimi i bjeshkëve 
Një ndër sugjerimet e pjesëmarrësve ka qenë lidhur me shfrytëzimin e efektshëm të 

bjeshkëve, në të cilat ka mjaft kullosa, me ç’rast ato do të mund të shfrytëzoheshin për 

kullotjen e bagëtive përgjatë rreth 5 – 6 muajve. Kjo e parasheh edhe rregullimin e 

infrastrukturës në përgjithësi.   

 

 Pyllëzimi  
Shkatërrimi i pyjeve është bërë një dukuri e papëlqyeshme që ka ndikim negativ edhe në 

mjedis. Pyllëzimi shihet si një domosdoshmëri dhe do të kishte një influencë në raportin 

kompleks midis mjedisit në përgjithësi dhe vegjetacionit pyjor.   

 

 Polenizimi 
Të krijohen kushte për një polenizim të organizuar të pemishteve në rajon, duke inkorporuar 

bletarët dhe duke siguruar transportimin e bletëve të tyre në pemishtet përkatëse. Kjo do të 

mund të organizohej përmes një projekti të veçantë. 

 

 Menaxhimi i tokave të papunuara 
Në Komunën e Prizrenit ka shumë sipërfaqe të tokës së pashfrytëzuar dhe një nga 

sugjerimet është që të vendosen kritere të veçanta rreth përdorimit të tokës bujqësore, apo 

shfrytëzimit ose mosshfrytëzimit të saj, duke aplikuar masat që aplikohen në Evropë, 

përmes niveleve të tatimimit për tokat që punohen dhe ato që nuk punohen.   

 

 Kooperativat 
Të ndërmerren aktivitete të shtuara mbi vetëdijesimin e fermerëve rreth benefiteve nga 

inkuadrimi në kooperativa. Fermerët i konsiderojnë kooperativat si produkte të epokës së 

komunizmit, mirëpo organizimi në kooperativat moderne, mund të ketë efekt pozitiv për 

secilin fermer. Bashkimi dhe organzimi i fermerëve në kooperativë mund të jetë esencial në 

rritjen e rendimenteve dhe zhvillimin e bujqësisë në përgjithësi. 

 

 Djathi i Sharrit 
Djathi i Sharrit është një produkt autokton që prodhohet vetëm në rajonin e Prizrenit. Është 

një produkt shumë cilësor dhe i shijshëm. Trajtimi i këtij produkti në mënyrë të veçantë, 

përmes një projekti të veçantë, do të bënte që blegtorët si dhe përpunuesit ta rrisin 

produktivitetin e tyre. 
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 Të tjera/ të përgjithshme 

 Kontrolli i cilësisë së produkteve të importuara siç janë: plehu, fidanet, farërat, etj; 

 Ashpërsimi i masave rreth importit të produkteve në fazën e intensifikimit të prodhimit 

vendor. 

 Ngritja e kapaciteteve të inxhinierëve të bujqësisë, në mënyrë që këshillat në terren të 

jenë më efikase; 

3.6.1 Konkluzionet nga konsultimet 

 

Konsultimet me fermerë janë vlerësuar tejet të dobishme në hartimin e objektivave strategjike dhe 

prioriteteve. Siç vërehet, natyra e pengesave është e disa llojeve: financiare; teknike/këshilluese dhe të 

politikave. Komuna do të vlerësojë me kujdes dhe nevojat e natyrës financiare dhe të mbështetjes me 

këshillime të përpiqet ti plotësojë vazhdimisht. Në aspektin e politik bërjes lokale dhe vendosjes së 

barrierave karshi konkurrencës, komuna do të udhëheqë politikë të përcaktuar të tregut të lirë, sipas 

legjislacionit në fuqi, duke synuar standardet dhe kriteret e cilësisë. Një listë konkrete e projekteve është 

dhënë me këtë strategji në të cilën janë përfshi rekomandimet e dala në konsultimet me fermerë dhe 

bujq.   

 

3.7  Prioritetet e sektorit për periudhën e ardhshme 
 
Bazuar në rrethanat e identifikuara më lart të sektorit të bujqësisë që kanë të bëjnë me potencialin dhe 

me barrierat e zhvillimit të sektorit, si dhe në orientimet e politikave nga institucionet qendrore të 

politikë-bërjes, Komuna e Prizrenit përcakton prioritetet në vijim për sektorin, për tri vitet e ardhshme 

dhe në vazhdim: 

 

Prioriteti 1: Shtimi i sipërfaqeve të punueshme të tokës dhe vreshtave 

Aktivitetet:  

 Mbrojtja ligjore e tokës kualitative bujqësore të kategorisë 1-4 dhe kategoritë tjera të tokës të cilat janë 

nën sistem të ujitjes; 

 Lirimi i hapësirave të tokës së punueshme nga ndërtimet e pa autorizuara; 

 Të sigurohet korniza për administrimin e tokës bazuar në parimet e drejtës së këmbimit të pronës dhe 

praktikës së mirë për të përkrahur zhvillim të qëndrueshëm dhe ekonomik;  

 Do të përgatiten udhëzime për menaxhimin e tokave bujqësore, ujitjes e kullimit, prodhimit bujqësor dhe 

të kafshëve, pyjeve dhe pjesëmarrje në aktivitet e mbrojtjes së tokës bujqësore nga ndotësit e çfarëdo 

natyre; 

 Zonimi i tokave kualitative bujqësore 1-4, me qëllim kufizimin e shfrytëzimit të tokave të tilla vetëm për 

prodhimtari bujqësore, që ndikon në rritjen e rendimentit të prodhimeve bujqësore për njësi të 

sipërfaqes; 

 Alokimi i fondeve dhe mbështetje financiare me projekte për ripërtëritjen e tokës bujqësore, për të rritur 

sipërfaqen e tokës bujqësore për kokë të banorit në komunë; 

 Krijimi i një fondi komunal nga të gjitha tokat bujqësore të cilave ju ka ndryshuar destinimi dhe pagesave 

të taksave për ndërrim destinimi; 

 Konsolidimi dhe matjet e reja të tokës bujqësore; 

 Formësimi i ngastrave më mënyrë të rregullt gjeometrike; 
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 Rregullimi i marrëdhënieve pronësore-juridike dhe qartësimi i titullarëve të pronës bujqësore në komunë; 

 Qasje në rrugë, shfrytëzim më të mirë të mekanizimit bujqësor dhe rritje të rendimentit të prodhimtarisë 

bujqësore për njësi të sipërfaqes; 

 Zgjerimi i hapësirave nën sistemin e ujitjes. 

 

Prioriteti 2: Shtimi i numrit të fermave dhe ekonomive familjare 
 

Aktivitetet:  

 Krijimi i komplekseve të fermave të reja, me ç’rast ndërtimi i objekteve dhe infrastruktura blegtorale do të 

bëhet në harmoni më dispozitat ligjore të ligjeve përkatëse për planifikim hapësinor; 

 Shtimi i prodhimtarisë së ushqimit përmes mbështetjes financiare dhe këshillimeve; 

 Avancimi në krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve blegtorale, sipas kritereve të 

ekonomisë së tregut; 

 Krijimi i mekanizmave të nevojshëm për zbatimin e ligjit dhe mbështetjen e fermerëve; 

 Mbështetja e fermerëve komercialë përmes aranzhimeve dhe kredive preferenciale; 

 Shtimi i punësimit të banorëve lokal në sektorin e bujqësisë. 

 

Prioriteti 3: Rritja e parcelave bujqësore dhe e fermave 

Aktivitetet: 

 Krijimi i komplekseve të fermave më të mëdha me ndërtim të objekteve dhe infrastrukturë blegtorale 

në harmoni më dispozitat ligjore të ligjeve përkatëse për planifikim hapësinor; 

 Mbështetje për sigurimin e plasmanit për produkte bujqësore dhe blegtorale; 

 Nxitjen e themelimit të kooperativave bujqësore sipas ligjit përkatës për kooperativat; 

 Subvencionim direkt të fermerëve, të cilët synojnë themelimin e kooperativave dhe bashkimin e 

parcelave me qëllim zgjerimin e bazës prodhuese; 

 Sigurimin e financimeve nga projekte të donatorëve me prioritet për bujqësinë komerciale; 

 Zgjerimi i hapësirave nën sistemin e ujitjes. 

 

Prioriteti 4: Ngritja e kapaciteteve profesionale për sektorin e bujqësisë 

Aktivitetet:  

 Promovimi i aktiviteteve bujqësore në Komunën e Prizrenit; 

 Promovimi i potencialit të bujqësisë për investitorët e mundshëm; 

 Përgatitja e materialeve promovuese dhe këshilluese për investime në bujqësi; 

 Organizimi i vizitave në teren për investitorët e mundshëm; 

 Ofrimi i këshillave të përgjithshme për fermerë dhe bujqit actual, me qëllim ruajtjen e shëndetit të 

bimëve dhe shtazëve; 

 Mbështetja në plotësimin e dokumentacionit dhe të formularëve për aplikime në projekte për financim 

komercial dhe grante; 

 Koordinimi me mekanizma këshillues qendror qeveritar dhe joqeveritar në sektorin e bujqësisë; 

 Mbështetje në themelimin e shoqatave për nën-sektorë të caktuar; 
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3.8  Ndërlidhja e strategjisë me politikat tjera 
 
Përcaktimi i objektivave dhe i prioriteteve të deklaruara në këtë dokument strategjik nga ana e Komunës 

së Prizrenit, është i bazuar në nevojat aktuale të sektorit të bujqësisë të vlerësuara nga institucionet 

komunale dhe përfaqësuesit e buqëve. Në anë tjera, prioritetet janë të ndërlidhura ngushtë me politikën 

qeveritare të sektorit, të deklaruar në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit 2016 – 2021, si dhe në Planin 

Zhvillimor të Bujqësisë 2014 – 2020, hartuar nga Ministria e Bujqësisë. Strategjia është poashtu në 

përputhje të plotë me planin zhvillimor komunal 2025, i cili ka shërbyer si udhërrëfyes i hartimit. Figura 

1 pasqyron në mënyrë skematike ndërlidhjen e politikave me vizionin e vendit.  

 

Harmonizimi i objektivave dhe prioriteteve me akterët e sektorit dhe me politikat e tjera shtetërore, 

shton shanset e realizimit me lehtësi të pritjeve të përcaktuara në mënyrë të koordinuar dhe me 

përkrahjen e duhur të akterëve të sektorit.  

 
 

Figura 1. Skema e ndërlidhjes së strategjive 

Vizioni për Zhvillim Kombëtar 

 

Vizioni për Zhvillim të Sektorit 

 

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016 - 2020 

 

Programi Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014 - 2020 

 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2017 - 2019 

 

Plani Hapësinor i Kosovës 

 

Plani Zhvillimor Komunal 2025 

 

Strategjia Zhvillimore Lokale 2009+ 

 

Strategjia Komunale për Bujqësi 2017 – 2019/20 

 
Burimi: (Qeveria e Republikës së Kosovës 2013). 



 

 

 
KOMUNA E PRIZRENIT-STRATEGJIA KOMUNALE PËR BUJQËSI 2017-2019/20               Page 32 of 54 
 

4. LEGJISLACIONI DHE STRUKTURA QEVERISËSE E SEKTORIT TË 

BUJQËSISË 

Bujqësia qeveriset sipas një strukture komplekse me autorizime dhe akterë të nivelit qendrorë dhe lokal, 

si dhe me pjesëmarrje të akterëve jopublikë dhe donatorëve të jashtëm. Në këtë pjesë do të pasqyrohen 

ligjet relevante për sektorin si dhe institucionet kryesore dhe përgjegjësitë e tyre, në të dyja nivelet e 

administratës, atë qendrore dhe lokale.  

 

Ligje të rëndësishme që rregullojnë aspekte të veçanta të sektorit të bujqësisë janë: 

 

 Ligji Nr. 03/L-098 - Për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, dt. 1 korrik 2009;  

 Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, dt. 15 qershor 2008;  

 Ligji Nr. 03/L-016- Për Ushqim, dt. 6 mars 2009;  

 Ligji Nr. 02/L-111 - Për Bletarinë, dt. 8 shkurt 2008;  

 Ligji Nr. 2005/47 - Për Verërat, dt. 14 tetor 2005;  

 Ligji Nr. 2004/21 - Për Veterinarinë, dt. 30 korrik 2004;  

 Ligji Nr. 04/L-191 - Për Blegtorinë, dt. 14 tetor 2004;  

 Ligji Nr. 2003/3 - Për Pyjet e Kosovës, dt. 20 mars 2003;  

 Ligji Nr. 03/L-025 - Për Mbrojtjen e Mjedisit, dt. 19 mars 2009;  

 Ligji Nr. 04/L-074 - Për Shërbimet Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, dt. 19 mars 2012.  

  

4.1 Niveli qendror - Ministritë, Agjencitë 
  
Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural e përcakton strukturën institucionale dhe përgjegjësitë për hartimin e 

politikave të bujqësisë. Sipas ligjit, themelohet Komiteti ndërministror për bujqësi dhe zhvillim rural, si 

organ këshillëdhënës i qeverisë. Komiteti ndërministror për bujqësinë dhe zhvillim rural përveç detyrave 

të tjera, jep mendime dhe propozime për vendimet me të rëndësishme të Qeverisë në fushën e 

bujqësisë dhe të zhvillimit rural, lidhur me: propozimet për Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural; mbikëqyrjen dhe zbatimin e Planin Kombëtar të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; propozimet për 

aktet nënligjore në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural; marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e 

bujqësisë dhe të zhvillimit rural; vendimet e tjera në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural. (Kuvendi i 

Kosovës 2009).  

 

Institucioni primar për hartimin e politikave dhe legjislacionit për sektorin e bujqësisë, në kuadër të 

institucioneve ekzekutive, është Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Krahas 

agjencionit për bujqësi dhe atij të pyjeve, në kuadër të Ministrisë janë themeluar departamente të 

veçanta që merren me aspekte të politikave bujqësore, zhvillim rural, shërbime teknike, vreshtari dhe 

verari, si dhe departamenti për analiza ekonomike dhe statistika bujqësore. (MBPZHR 2016).  



 

 

 
KOMUNA E PRIZRENIT-STRATEGJIA KOMUNALE PËR BUJQËSI 2017-2019/20               Page 33 of 54 
 

 

Një institucion tjetër i rëndësishëm sa i përket standarteve dhe sigurisë së prodhimeve ushqimore me 

bazë bimore dhe shtazore është Agjencia e ushqimit dhe veterinës (AUV), si institucion i pavarur në 

kuadër të Qeverisë. (AUV 2016).   

 

4.2 Niveli lokal 
 
Niveli lokal i administratës përfaqësohet nga institucionet komunale. Komuna e Prizrenit udhëhiqet 

përmes asamblesë komunale si organi më i lartë vendim-marrës si dhe nga departamentet e veçanta, të 

përfaqësuara në bordin e drejtorëve, përgjegjës për sektorë dhe politika të caktuara, nën udhëheqjen e 

Kryetarit të Komunës. Sa i përket sektorit të bujqësisë, në kuadër të komunës është themeluar 

Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural.  Siç pasqyrohet në Figura 1, ky departament në strukturën e 

vet ka tre sektorë, atë të bujqësisë, zhvillimit rural dhe sektorin e pyjeve.  

 
Figura 2. Organogrami i departamentit të Bujqësisë dhe zhvillimit rural 

 

 
Burimi: (DBZHR, 2015). 

 
Departamenti udhëhiqet nga drejtori dhe punëson gjithsej 18 zyrtarë me punësim të përhershëm, sipas 

profesioneve në vijim: 
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Tabela 13. Zyrtarët e departamentit të bujqësisë dhe zhvillimit rural 

Përgatitja profesionale Numri 

Agronom 3 

Veteriner 1 

Inxhinier i pyjeve 1 

Shkolla e mesme 13 

Gjithsej 18 

Burimi: (DBZHR, 2015).  

 

4.3 Partnerët tjerë të sektorit 
 
Në realizimin e kësaj strategjie Komuna do të vazhdojë partneritetin me akterët vendor dhe me 

organizatat ndërkombëtare që operojnë në Kosovë dhe në Komunën e Prizrenit. Në kuadër të akterëve 

vendor, Komuna ka të identifikuara shoqatat e buqëve me të cilët ka zhvilluar bashkëpunim të ngushtë 

në implementimin e politikave dhe të projekteve bujqësore. Ndërsa organizatat ndërkombëtare që 

operojnë në Prizren vijnë nga shtet si SHBA, Gjermania, Zvicra, Turqia etj, me të cilat do të zhvillohet 

bashkëpunim i ngushtë me synim sigurimin e mbështetjes dhe tërheqjen e fondeve dhe të përvojës 

përkatëse bujqësore.  

 

5. NËNSEKTORËT 
 
Sipas vjetarit statistikor dhe regjistrimit të bujqësisë të vitit 2014, nga agjencia e statistikave të Kosovës, 

veprimtaria bujqësore nënkupton: kultivimin e kulturave bujqësore (drithëra, patate, bishtajore të thata 

me kokërr, duhan, bimë foragjere, perime, lule, bimë dekorative, farëra, fidane, pemë, rrush, kërpudha, 

etj.); rritjen e bagëtisë, shpezëve dhe kafshëve të tjera për mbarështim dhe produktet e tyre, (gjedhe, 

derra, dele, dhi, njëthundrakë (kuaj, gomarë, mushka), pula, bletë, lepuj, etj.); dhe prodhimin e verës 

nga rrushi i prodhuar në ekonominë bujqësore. (ASK 2014).  

 

5.1  Nënsektorët prioritarë 
 
Nënsektorët e bujqësisë për qëllimet e kësaj strategjie janë të kategorizuar sipas Programit për Bujqësi 

dhe Zhvillim Rural. Në këtë listë të nënsektorëve hyjnë: 

 

 Sektori i bimëve - drithërat (gruri, misri, elbi, tërshëra, thekra…); 

 Kulturat foragjere dhe vajore (luledielli, kullosat dhe livadhet); 

 Pemët, perimet dhe patatet; 

 Vreshtaria (rrushi i tryezës, vera); 

 Blegtoria (qumështi, mishi…); 

 Shpezëtaria; 

 Akuakultura (peshku…); 

 Bletaria; 

 Pylltaria (drusore dhe jodrusore).  
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Siç është pasqyruar në Shtojca 1 të këtij dokumenti, të dhënat nga regjistrimi i bujqësisë në nivel vendi 

dëshmojnë për potencial të pashfrytëzuar të sektorit edhe në komunën e Prizrenit. Nga gjithsej 

sipërfaqja e punueshme e tokës prej mbi 25,000 ha, ka një sipërfaqe prej rreth 5,000 hektarësh që nuk 

punohet për arsye nga më të ndryshmet. Potencial i tillë vërehet edhe në vreshtari, pemëtari e 

nënsektorë tjerë. Nëse i shtojmë kësaj edhe nivelin e produkteve bujqësore të importuara, si dhe 

nevojën për rritjen e punësimit e të prodhimit vendor, masat e planifikuara bujqësore duhet të japin 

efektin e tyre ekonomiko-social për vendin dhe komunën e Prizrenit. Resurset qeveritare dhe komunale 

do të orientohen në mbështetjen e nën- sektorëve bujqësorë me masat dhe mekanizmat e 

disponueshëm.  

 

Në Figura 3 janë paraqitur nën-sektorët kryesorë bujqësorë sipas qëllimeve dhe synimet për të arriturat 

deri në vitin 2019.  

 

Figura 3. Nënsektorët kryesorë sipas qëllimeve dhe synimeve 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një listë e përzgjedhur e projekteve sipas nënsektorëve, prioriteteve dhe dinamikës së realizimit 

prezantohet në pjesën 6.2 në vijim. 

Qëllimi 

 
Shtimi i 

sipërfaqeve 
kualitative 

 

Qëllimi 
 

Shtimi i 
sipërfaqeve 
të mbjella 

Qëllimi 

 
Shtimi i 

sipërfaqeve 
të mbjella 

Qëllimi 

 
Rritje e 

njësive dhe e 
prodhimtarisë 

     

Qëllimi 

 
Shtimi i 

krerëve dhe i 
prodhimtarisë 

Nënsektori 
Pemët, 

perimet, 
patatet 

Nënsektori 
Fermat, 

mishi dhe 

qumështi 

Nënsektori 
Drithërat 

Nënsektori 
Vreshtat 

dhe rrushi  
 

Nënsektori 
Shpezët 

dhe vezët 
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6. KALENDARI KOHOR I PRIORITETEVE DHE AKTIVITETEVE 

6.1 Plani i veprimit 
 

Plani I veprimit, i prezantuar në vijim është i hartuar për vitin 2017. i njëjti, me një përshtatje të vogël mund të vazhdohet edhe në vitet e ardhshme përgjatë shtrirjes kohore të strategjisë.  

Tabela 14. Plani i veprimit për vitin 2017 për zbatimin e strategjisë 

Objektivi 
prioritar Aktivitetet/Masat Indikatorët 

Periudha 
Kohore 

Buxheti/ 
burimi 

Palët e 
përfshira 

Prioriteti 1:  
 
Shtimi i 
sipërfaqeve 
të 
punueshme 
të tokës dhe 
vreshtave 

Mbrojtja me ligj e tokës kualitative bujqësore të kategorisë 1-4 dhe kategoritë tjera të tokës të cilat janë nën 
sistem të ujitjes 

Rastet e ndërhyrjes K1 – K4 

Komuna e 
Prizrenit 
/DBZHR 

DBZHR 

Lirimi i hapësirave të tokës së punueshme nga ndërtimet e pa autorizuara Hapësirat e liruara në ha K1 – K4 DBZHR 

Të sigurohet korniza për administrimin e tokës bazuar në parimet e të drejtës së këmbimit të pronës dhe praktikës 
së mirë për të përkrahur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 

Rregullat për këmbim të tokës K1 – K4 DBZHR 

Do të përgatiten udhëzime për menaxhimin e tokave bujqësore, ujitjes e kullimit, prodhimit bujqësor dhe të 
kafshëve, pyjeve dhe pjesëmarrje në aktivitetet e mbrojtjes së tokës bujqësore nga ndotësit e çfarëdo natyre 

Hartimi i rregulloreve dhe zbatimi sipas rasteve K1 – K4 DBZHR 

 Zonimi i tokave kualitative bujqësore 1-4, me qëllim kufizimin e shfrytëzimit të tokave të tilla vetëm për 
prodhimtari bujqësore, që ndikon në rritjen e rendimentit të prodhimeve bujqësore për njësi të sipërfaqes 

Numri i zonave dhe hapësira në ha K1 – K4 Mjedisi/ 

 Alokimi i fondeve dhe mbështetje financiare me projekte për ripërtëritjen e tokës bujqësore, për të rritur 
sipërfaqen e tokës bujqësore për kokë të banorit në komunë. Krijimi i një fondi komunal nga të gjitha tokat 
bujqësore të cilave ju ka ndryshuar destinimi dhe pagesave të taksave për ndërrim destinimi 

Shuma e mjeteve të grumbulluara K1 – K4 DBZHR 

Konsolidimi, matjet e reja të tokës bujqësore dhe formësimi i ngastrave më mënyrë të rregullt gjeometrike Hapësira në ha K1 – K4 
Urbanizmi dhe 
planifikimi/ 
Mjedisi 

Rregullimi i marrëdhënieve pronësore-juridike dhe qartësimi i titullarëve të pronës bujqësore në komunë Rastet e trajtuara dhe sipërfaqja ha K1 – K4 DBZHR 

Qasje në rrugë, shfrytëzim më të mirë të mekanizimit bujqësor dhe rritje të rendimentit të prodhimtarisë 
bujqësore për njësi të sipërfaqes 

Rritja e rendimentit  K2 – K3 DBZHR 

Zgjerimi i hapësirave nën sistemin e ujitjes Hapësirat në ha K1 – K4 
Kadastri/Urba
nizmi 

Prioriteti 2:  
 
Shtimi i 
numrit të 
fermave dhe 
ekonomive 
familjare 

Shtimi i prodhimtarisë së ushqimit përmes mbështetjes financiare dhe këshillimeve Sasitë e prodhuara dhe numri i këshillimeve të ofruara K2 – K4 

Komuna e 
Prizrenit 
/DBZHR 

DBZHR 

Avancimi në krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve blegtorale sipas kritereve të 
ekonomisë së tregut  

Performanca e përgjithshme e sektorit K2 – K4 DBZHR 

 Krijimi i mekanizmave të nevojshëm për zbatimin e ligjit dhe mbështetjen e fermerëve  Struktura e qëndrueshme e departamentit komunal K2 – K4 DBZHR 

 Mbështetja e fermerëve komercialë përmes aranzhimeve dhe kredive preferenciale Numri i rasteve të mbështetura K1 – K4 DBZHR 

Shtimi i punësimit të banorëve lokal në sektorin e bujqësisë Numri i të punësuarve K1 – K4 DBZHR 

Prioriteti 3:  
 
Rritja e 
parcelave 
bujqësore 
dhe e 
fermave 
 

 Krijimi i komplekseve të fermave më të mëdha me ndërtim të objekteve dhe infrastrukturë blegtorale në harmoni 
më dispozitat ligjore të ligjeve përkatëse për planifikim hapësinor 

Numri i objekteve të ndërtuara dhe infrastruktura K2 – K4 

Komuna e  
Prizrenit 
/DBZHR 

DBZHR 

 Mbështetje për sigurimin e plasmanit për produkte bujqësore dhe blegtorale Numri i aranzhmaneve të realizuara  K1 – K4 DBZHR 

Nxitjen e themelimit të kooperativave bujqësore sipas ligjit përkatës për kooperativat  Numri i kooperativave të themeluara K2 – K4 DBZHR 

 Subvencionim direkt të fermerëve të cilët synojnë themelimin e kooperativave dhe bashkimin e parcelave me 
qëllim zgjerimin e bazës prodhuese 

Shumat e përkrahjes direkte K2 – K4 DBZHR 

Sigurimin e financimeve nga projekte të donatorëve me prioritet për bujqësinë komerciale.  Numri i projekteve dhe shumat e financimit K1 – K4 DBZHR 

Prioriteti 4: 
 
Ngritja e 
kapaciteteve 
profesionale 
për sektorin e 
bujqësisë 
 

 Promovimi i aktiviteteve bujqësore dhe i potencialit të bujqësisë në Komunën e Prizrenit Numri i sesioneve promovuese K1 – K3 

Komuna e  
Prizrenit 
/DBZHR 

DBZHR 

Përgatitja e materialeve promovuese dhe këshilluese për investime në bujqësi - K1 – K2 DBZHR 

Organizimi i vizitave në teren për investitorët e mundshëm; Rastet e shoqëruara K1 – K4 DBZHR 

Ofrimi i këshillave të përgjithshme për fermerë dhe bujqit aktual me qëllim ruajtjen e shëndetit të bimëve dhe 
shtazëve 

Rastet e trajtuara dhe sesionet e mbajtura K1 – K3 DBZHR 

Mbështetja në plotësimin e dokumentacionit dhe të formularëve për aplikime në projekte për financim komercial 
dhe gratente  

Numri i aplikantëve të përkrahur K2 – K4 DBZHR 

Koordinimi me mekanizma këshillues qëndror qeveritar dhe joqeveritar në sektorin e bujqësisë - K1 – K4 DBZHR 

 Mbështetje në themelimin e shoqatave për nën sektorë të caktuar Numri i shoqatave të themeluara K2 – K3  DBZHR 
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6.2   Dinamika e realizimit të projekteve 
 
Tabela 15. Plani dinamik i realizimit të projekteve për vitin 2017 

PROJEKTET SIPAS PRIORITETEVE STRATEGJIKE Buxheti Financuesi 

PRIORITETI 1– Shtimi i sipërfaqes së punueshme të tokës dhe vreshtave   

Shtrimi i rrugëve fushore dhe riparimi 30,000 KK 

Pjelloria e tokës dhe plehërimi 35,000 KK 

Furnizimi me farë misri 35,000 KK 

Furnizimi me farë gruri 160,000 KK 

Rehabilitimi i kanaleve te ujitjes dhe pastrimi 60,000 KK 

Ngritja e 3 ha me pemë arrore  me participim 30,000 KK 

PRIORITETI 2– Shtimi i numrit të fermave dhe ekonomive familjare   

Ngritja e 45 serrave me participim 200,000 KK 

Ngritja e 8 ha me pemë të imta (mjedra, dredhëza boronice,aroni) me participim 136,000 KK 

Ngritja e 10 stallave për lopë qumështorë  me participim  (5-10 krerë) 75,000 KK 

Furnizimi i fermerëve me foli plastike- perime fushë  e hapur agrofoli serrë 35,000 KK 

Furnizimi me multikultivator dhe mjete të imëta bujqësore me participim 80,000 KK 

PRIORITETI 3 – Rritja e parcelave bujqësore dhe fermave   

Bashkëfinancim i projekteve me MBPZHR dhe me donatorë 50,000 KK 

PRIORITETI 4– Ngritja e kapaciteteve profesionale në bujqësi   

Ekspozita e prodhimeve  agro-ushqimore 9,870 KK 
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Tabela 16. Lista e projekteve të rekomanduara sipas prioriteteve për vitet 2018/2019 

PRIORITETI 1 – Shtimi i sipërfaqes së punueshme të tokës dhe vreshtave 

 Investimi në asete fizike  në ekonomitë bujqësore (ferma); 

 Ndërtimi i minipendave dhe sistemeve të ujitjes; 

 Masa Kombëtare : Ujitja e Tokave Bujqësore; 

 Spërkatja e pemëve dhe e vreshtave; 

 Investime për parandalimin e vërshimeve përgjatë Landovicës. 

PRIORITETI 2 – Shtimi i numrit të fermave dhe ekonomive familjare 

 Ngritja e pemishteve të reja me participim; 

 Mirëmbajtja dhe mbrojtja e pyjeve dhe shfrytëzimi i bjeshkëve për blegtori; 

 Pyllëzimi dhe polenizimi; 

 Ngritja e sipërfaqeve me pemë farore dhe bërthamore; 

 Ngritja e stallave me bagëti të imët; 

 Furnizimi me vaisje dhe makineri te imët bujqësore; 

 Ngritja e pikës grumbulluese për qumështin e dhive (apo zgjerimi i pikave ekzistuese). 

PRIORITETI 3 – Rritja e parcelave bujqësore dhe fermave 

 Diversifikimi në fermë dhe zhvillimi i biznesit; 

 Shtimi i krerëve të lopëve qumështore në shtallat ekzistuese; 

 Furnizimi me koshere bletarët ekzistues; 

 Furnizimi i shtallave me lopë qumështore; 

 Promovimi dhe investimi ne projektin e Djathit te Sharrit; 

 Subvencionimi direkt i buqëve me parcela të mëdha. 

PRIORITETI 4 – Ngritja e kapaciteteve profesionale në bujqësi  

 Përmirësimi i trajnimeve për fermerë; 

 Shërbime këshillimore; 

 Përkrahje teknike në themelimin e shoqatave; 

 Vizitat e shtuara në terrenet e perimeve dhe përkujdesja këshilluese me inxhinierë të kualifikuar; 

 Mbështetja në themelimin e kooperativave bujqësore; 

 Shtimi i kontrolleve të cilësisë së qumështit; 

 Kontrollet e shtuara të kullosave dhe monitorimi i transportimit të bletëve. 
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7. FINANCIMI 
 

7.1 Burimet e financimit 
 

Financimi i zbatimit të kësaj strategjie do të bazohet në një model të kombinuar. Siç e përcakton ligji për 

bujqësi, financimi do të mbështetet në fonde publike buxhetore, në fonde të donatorëve dhe 

partnerëve tjerë në sektor, por edhe me fonde private. Gjithashtu, institucionet komunale do të 

promovojnë modelet e partneritetit publik privat dhe financimin komercial nga institucione financiare.  

 
7.1.1 Burimet buxhetore qendrore 

 
Në implementimin e strategjisë për bujqësi, Komuna do të mbështetet edhe më tutje në financimin që 

dedikohet nga institucionet qendrore qeveritare, institucioni kyç qendror, Ministria e Bujqësisë, por nuk 

përjashtohet edhe ndonjë ministri tjetër e linjës, e cila me investime sektoriale, çoftë infrastrukturore 

apo ambientale, të ndikojë në përmirësimin e parakushteve për zhvillim e mëtejmë të bujqësisë në 

Komunën e Prizrenit.  

 

Në vitet e fundit është vërejtur një përqendrimi shtuar i institucioneve qendrore në sektorin e bujqësisë. 

Kjo është evidentuar me shtimin e ndarjeve buxhetore për sektorin. Ky angazhim planifikohet të 

vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Projeksionet buxhetore paraqesin një ndarje fillestare buxhetore 

për sektorin në mbi € 53 milion në vit për tri vitet e ardhshme. Siç është paraqitur në Tabela 12, nga kjo 

shumë, pjesa dominante me mbi € 47 milion, janë vendosur në kategorinë e subvencioneve dhe 

transfereve. Nga kjo kategori pritet të përfitojë edhe sektori dhe nënsektorët bujqësorë në Komunën e 

Prizrenit, në bazë të projekteve që do të paraqiten nga institucionet komunale dhe nga bujqit e regjionit.     

 

Tabela 17. Trendët e financimit 2015- 2016 dhe vlerësimet 2017-2019 (Sektori i Bujqësisë) 

Organizata 

Buxhetore 

 

Buxheti 2015 

 

Buxheti 2016 

2017 2018 2019 

Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Total 53,858,720 57,236,274 53,493,566 53,482,532 53,491,498 

Nr. i punëtorëve 311 354 354 354 354 

Pagat dhe 

Mëditjet 
1,949,390 2,069,235 2,139,195 2,148,161 2,157,127 

Mallrat dhe 

Shërbimet 
3,473,235 2,981,681 2,981,681 2,981,681 2,981,681 

Shpenzimet 

Komunale 
98,207 118,768 118,768 118,768 118,768 

Subvencionet dhe 

Transferet 
47,615,504 47,383,922 47,383,922 47,383,922 47,383,922 

Shpenzimet 

Kapitale 
722,383 4,682,668 870,000 850,000 850,000 

Burimet e 

Financimit 
53,858,720 57,236,274 53,493,566 53,482,532 53,491,498 
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Grantet 

qeveritare 
52,424,453 54,026,760 50,899,400 53,299,017 53,307,983 

Të hyrat vetanake 227,756 183,514 183,514 183,515 183,515 

Financimet nga 

huamarrjet 
1,206,512 3,026,000 2,410,651 - - 

Grantet nga 

donatorët* 
3,443,289 - - - - 

Burimi: (MF 2016).  
 

7.1.2 Burimet buxhetore komunale 

 
Burimet financiare nga ndarjet buxhetore komunale do të jenë mjetet tjera në mbështetje të sektorit të 

bujqësisë dhe në zbatimin e strategjive të aprovuara. Komuna e Prizrenit do të ketë mbi € 38 milion 

buxhet në tri vitet e ardhshme të ndara në kategoritë sinë Tabela 18. Përveç shpenzimeve operative dhe 

rrjedhëse të Komunës, një shumë prej gati € 15 milion janë ndarë në investime kapitale në vitin 2017, 

ndërsa në kategorinë subvencione dhe transfere është ndarë një shumë prej gati € 0.5 milion nëpër vite.  

 
Tabela 18. Buxheti i komunës së Prizrenit 2016 

Kategoria 2017 2018 2019 

Paga dhe mëditje 18,874,056 18,874,056 18,874,056 

Mallra dhe shërbime 3,311,386 3,351,386 3,391,386 

Shpenzime komunale 1,081,200 1,123,089 1,164,954 

Subvencione dhe transfere 477,615 477,615 477,615 

Shpenzime kapitale 14,912,402 15,810,374 16,573,476 

Gjithsej 38,656,659 39,636,520 40,481,487 

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2016).  

 
Në tabelën 19, në kuadër të buxhetit komunal 2016 dhe planifikimet për dy vitet e tjera, është paraqitur 

buxheti i planifikuar për bujqësi. Në mesatare sektori do të ketë rreth € 1.45 milion në vitet e ardhshme. 

Prej tyre, rreth 1.3 milion do të jenë investime kapitale me të cilat do të mundësohet zbatimi i 

projekteve infrastrukturore dhe mbështetëse për sektorin.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
KOMUNA E PRIZRENIT-STRATEGJIA KOMUNALE PËR BUJQËSI 2017-2019/20               Page 41 of 54 
 

Tabela 19 Buxheti i DBZHR në Prizren 

Kategoria 2017 2018 2019 

Paga dhe mëditje 95,764 95,764 95,764 

Mallra dhe shërbime 8,700 8,700 8,700 

Shpenzime komunale 1,200 1,200 1,200 

Subvencione dhe transfere 0 0 0 

Shpenzime kapitale 1,020,470 1,363,300 1,403,500 

Gjithsej 1,126,134 1,468,964 1,509,164 

Burimi: (Komuna e Prizrenit 2016).  
 

7.1.3 Burimet jobuxhetore dhe aranzhimet financiare 

 
Në zbatimin e politikave bujqësore lokale, komuna do të bashkëpunojë ngushtë me akterët e 
sektorit dhe me përfaqësuesit e grupeve të interesit, përfshirë bujqit, fermerët, shoqatat e 
ndryshme. Poashtu një fokus i veçantë do t’i kushtohet akterëve financiar në sektorin bujqësor. 
Këtu bëjnë pjesë organizatat e ndryshme ndërkombëtare me karakter ndërkombëtar zhvillimor 
apo institucionet financiare tjera vendore.  
 
Sa i përket institucioneve ndërkombëtare, do të vazhdohet bashkëpunimi me USAID-in 
Amerikan, TIKA-n Turke, Komisionin Evropian etj. Këta mekanizma ndërkombëtarë edhe në të 
kaluarën kanë luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të bujqësisë në Prizren dhe në 
tërë Kosovën. Mbështetja e këtyre institucioneve do të jetë e natyrës financiare dhe 
jofinanciare e teknike për sektorin.  
 
Një pjesë e konsiderueshme e mjeteve investive në bujqësi do të vijnë nga vet sektori dhe 
fermerët. Fermerët edhe në të kaluarën kanë marrë pjesë në investime përmes pjesëmarrjes 
me fonde vetanake dhe rezultatet kanë qenë pozitive në suksesin e investimeve. Kjo praktikë 
do të vazhdojë të aplikohet edhe në të ardhmen. Në anën tjetër, me zhvillimin e sektorit të 
bujqësisë dhe qëndrueshmërinë e tij, burim i qëndrueshëm i financimit do të jenë edhe 
institucionet financiare agro-bujqësore dhe bankat vendore. Disa prej tyre tashmë kanë 
programuar kushte të veçanta financimi për sektorin e bujqësisë dhe projektet individuale të 
qëndrueshme do të mund të financohen në tregun komercial financiar. Në këtë rrafsh të 
bashkëpunimit, Komuna do të promovojë dhe nxisë edhe format e partneritetit publik privat, 
qoftë përmes garantimit të kredive, subvencionimit të kostove huazuese apo në forma të tjera 
të investimeve infrastrukturore për sektorin.   
 
Sipas asaj që u elaborua më lartë, financimi i zbatimit të strategjisë do të bëhet nga disa 
burime. Pjesa më e madhe e financimit do të vijë nga buxheti publik, përkatësisht komunal 
ndërsa do të ketë edhe mbështetje financiare nga niveli qendror, donatorët dhe pjesëmarrja e 
fermerëve.    
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8. ZBATIMI, MONITORIMI DHE RISHIKIMI I STRATEGJISË 
 

Institucionet komunale, përkatësisht Departamenti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (DBZHR) do të jetë 

bartëse e zbatimit të strategjisë. Departamenti do të bëjë koordinimin e resurseve dhe të akterëve në 

zbatimin e strategjisë dhe të projekteve.  

 

8.1 Rolet dhe përgjegjësitë për menaxhimin e strategjisë 
 

Në kuadër të DBZHR do të themelohet ekipi monitorues i zbatimit të strategjisë. Bartës i procesit do të 

jetë Drejtori i Departamentit, ndërsa shefat e sektorëve, si ai për bujqësi, zhvillim rural dhe pylltari do të 

kenë detyra që lidhen me aspekte të veçanta të tyre. Ekipi zbatues dhe monitorues do të mbështet në 

aspektin teknik dhe profesional nga zyrtarët tjerë të Departamentit dhe të komunës.  

 

8.1.1 Zyrtarët 

 

Drejtori i departamentit: Përgjegjës për mbarëvajtjen e zbatimit të gjithëmbarshëm të strategjisë, 

krahas alokimit të resurseve të përcaktuara. Drejtori koordinon aktivitetet e ekipit monitorues dhe 

akterët e procesit të zbatimit të strategjisë. Drejtori, karshi detyrave të përcaktuara të vendit të punës, 

është përgjegjës për zbatimin e politikave bujqësore në komunë dhe si rrjedhojë edhe i realizimit të 

objektivave që dalin nga strategjia. Në mënyrë të veçantë, Drejtori do të jetë përgjegjës për realizimin e 

prioritetit 1 dhe 5 që kanë të bëjnë me shtimin e sipërfaqeve të punueshme të tokës dhe me ofrimin e 

këshillave dhe ngritjen profesionale të akterëve implementues të projekteve.  

 

Udhëheqësi i sektorit të bujqësisë: krahas detyrave të punës, do të jetë përgjegjës për realizimin e 

prioriteteve dhe veprimeve që dalin nga prioritetet 2; 3 dhe 4 që kanë të bëjnë me shtimin e sipërfaqeve 

të vreshatve, shtimin e numrit të fermave dhe ekonomive familjare, rritja e parcelave bujqësore dhe e 

fermave. 

 

Udhëheqësi i sektorit të zhvillimit rural: do të jetë përgjegjës për koordinimin dhe realizimin e 

aktiviteteve që lidhen me ofrimin dhe përmirësimin e infrastrukturës bujqësore.   

 

Udhëheqësi i sektorit të pyjeve: sipas detyrave të punës.  

 

8.1.2 Partnerët zhvillimorë 

 

Partnerët zhvillimor në sektorin e bujqësisë mund të marrin rol te caktuar në faza të ndryshme të 

zbatimit të strategjisë, qoftë në aspektin e ofrimit të mbështetjes financiare, por edhe me mbështetje 

teknike për departamentin dhe zyrtarët komunal, poashtu edhe për akterët përfitues të projekteve. 

Mbështetja e partnerëve është e pa kushtëzuar dhe sipas nevojave dhe rrethanave do të vlerësohet nga 

Drejtori dhe ekipi i zbatimit të strategjisë.  

 



 

 

 
KOMUNA E PRIZRENIT-STRATEGJIA KOMUNALE PËR BUJQËSI 2017-2019/20               Page 43 of 54 
 

9. VLERËSIMI PARAPRAK I RREZIQEVE 
 

Zbatimi i strategjisë, sikurse i çfarëdo politike apo projekti, bartë me vete edhe aspekte të rreziqeve, të 

cilat në forma të ndryshme të manifestimit, mund të ngadalësojnë, vështirësojnë apo edhe të 

pamundësojnë realizimin e objektivave dhe të aktiviteteve të parapara. Me qëllim të shtimit të shanseve 

për zbatim me sukses të projeksioneve dhe objektiva, është me rëndësi të veçantë identifikimi sa më 

hershëm i rreziqeve të mundshme dhe përgatitja e planeve për minimizimin apo tejkalimin e tyre dhe të 

pengesave që mund të shfaqen.  

 

Vlerësimi dhe ri-vlerësimi i rreziqeve është proces dinamik, i cili përsëritet gjatë gjithë kohës së 

implementimit të strategjisë dhe lista e rreziqeve mund të pësojë ndryshime në implementim e sipër. Në 

këtë fazë është e domosdoshme identifikimi i rreziqeve të zakonshme, të cilat mund të ndodhin. Në këtë 

rrafsh, po i paraqesim disa rreziqe të përgjithshme të natyrës financiare dhe të natyrës jofinanciare si 

dhe klasifikimin e gjasave të ndodhjes bashkë me masat lehtësuese të propozuara. Një plan më i 

detajizuar i rreziqeve në realizimin e prioriteteve dhe masave do të hartohet në fazën e mëvonshme.    

 

9.1 Rreziqet financiare 
 
Tabela 20. Matrica e vlerësimit të rrezikut financiar 

Rreziku 
Probabiliteti 

(L-M-U) 

Ndikimi (L-M-

U) 
Masat lehtësues të propozuara 

Buxheti i propozuar nuk është 

zotuar 
M L 

Informimi dhe argumentimi me kohë 

nga ana e departamentit për 

domosdoshmërinë e zbatimit të 

strategjisë 

Buxheti i propozuar i 

pamjaftueshëm për arritjen e 

objektivave 

M M 
Ngritja e efikasitetit të menaxhimit të 

projekteve dhe ulja e kostove të tepërta 

Vonesa në sigurimin e 

zotimeve financiare nga niveli 

qendror apo komunal 

M M 
Kryerja e përgatitjeve të nevojshme për 

të kompensuar kohën e humbur 
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9.2 Rreziqet jofinanciare 
 
Tabela 21. Matrica e vlerësimit të rrezikut jofinanciare 

Rreziku Probabiliteti (L-M-U) 
Ndikimi 

(L-M-U) 
Masat lehtësues të propozuara 

Kushtet atmosferike kanë 

vështirësuar arritjen e rezultateve 

të projekteve 

M M 

Përshtatja e aktiviteteve apo 

shtyerja e zbatimit për periudha 

të mëvonshme 

Mungesa e kapaciteteve 

implementuese në Komunë 
M M 

Përgatitja dhe trajnimi i stafit në 

monitorim të zbatimit të 

strategjive dhe të projekteve. 

Angazhimi i ekspertëve të 

jashtëm për zbatim të 

strategjisë dhe të projekteve të 

veçanta 

Largimi i zyrtarëve të ngarkuar me 

detyra për zbatim të strategjisë 
U M 

Përgatitja e një ekipi më të gjerë 

për zbatimin e strategjisë në 

kuadër të departamentit për 

bujqësi 

Mungesa e kapaciteteve në 

zbatim të projekteve nga ana e 

perfituesve të përkrahjes 

M M 

Mbështetja e vazhdueshme me 

këshillime nga komuna dhe 

ekspertë te jashtëm 

Ndryshim të politikave dhe 

rivendosje e resurseve të 

nevojshme nga niveli qëndror dhe 

lokal 

U M 

Hulumtimi i burimeve dhe 

resurseve jashtëbuxhetore dhe 

ngritja e efikasitetit në zbatim.  

Moskryerja e zotimeve dhe 

detyrave nga akterët tjerë 
M M 

Përkushtim i shtuar në informim 

të duhur dhe koordinim me 

akterët e procesit.  
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SHTOJCAT 
Shtojca 1. Gjithsej sipërfaqja e tokës për shfrytëzim dhe sipërfaqja e tokës së shfrytëzuar nga Ekonomitë 
Bujqësore, sipas komunave, Kosovë, 2014 

 

KATEGORITË BUJQËSORE 
Kosovë Prizren 

Pjesëmarrja e 

Prizrenit në nivel vendi 

Sipërfaqja e tokës - gjithsej 

Numri i ekonomive bujqësore 130,662.00 6,570.00 5.03% 

Sipërfaqja (ha) 512,000.29 25,181.48 4.92% 

Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore 

Numri i ekonomive bujqësore 129,884.00 6,521.00 5.02% 

Sipërfaqja (ha) 413,635.16 21,777.10 5.26% 

Toka e punueshme - arat 

Numri i ekonomive bujqësore 113,231.00 4,836.00 4.27% 

Sipërfaqja (ha) 180,381.11 5,704.71 3.16% 

Kopshte 

Numri i ekonomive bujqësore 46,458.00 2,095.00 4.51% 

Sipërfaqja (ha) 1,054.99 46.28 4.39% 

Livadhet dhe kullotat (përfshirë tokën e përbashkët) 

Numri i ekonomive bujqësore 79,761.00 4,780.00 5.99% 

Sipërfaqja (ha) 224,410.83 15,677.14 6.99% 

Kulturat shumëvjeçare 

Numri i ekonomive bujqësore 24,909.00 1,394.00 1.40% 

Sipërfaqja (ha) 7,788.23 348.97 4.48% 

Pemët 

Numri i ekonomive bujqësore 19,619.00 797.00 4.06% 

Sipërfaqja (ha) 4,390.24 151.84 3.46% 

Vreshtat 

Numri i ekonomive bujqësore 6,242.00 728.00 11.66% 

Sipërfaqja (ha) 3,215.26 193.76 6.03% 

Fidanishtet 

Numri i ekonomive bujqësore 698.00 29.00 4.15% 

Sipërfaqja (ha) 182.73 8.68 4.75% 

Toka bujqësore e papërdorur 

Numri i ekonomive bujqësore 18,317.00 915.00 5.00% 

Sipërfaqja (ha) 17,142.35 1,433.11 8.36% 

Toka pyjore 

Numri i ekonomive bujqësore 58,874.00 3,858.00 6.55% 

Sipërfaqja (ha) 66,558.23 3,970.24 5.97% 

Toka jobujqësore 

Numri i ekonomive bujqësore 125,515.00 6,924.00 5.52% 

Sipërfaqja (ha) 14,664.55 676.82 4.62% 
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Shtojca 2. Ekonomitë Bujqësore sipas madhësisë së sipërfaqes së shfrytëzuar të tokësbujqësore, sipas 

komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE Kosovë  Prizren  
Pjesëmarrja e Prizrenit në nivel 

vendi 

Madhësia e klasëve të sipërfaqes së shfrytëzuar të tokës bujqësore 

Sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore - gjithsej  

Numri i ekonomive bujqësore   129,884.00         6,521.00  5.02% 

Sipërfaqja (ha)    413,635.16       21,777.10  5.26% 

Më shumë se 0 dhe më pak se 0.5  

Numri i ekonomive bujqësore      29,496.00         1,510.00  5.12% 

Sipërfaqja (ha)         7,831.23             411.35  5.25% 

Nga 0,5 deri në më pak se 1  

Numri i ekonomive bujqësore      23,855.00         1,079.00  4.52% 

Sipërfaqja (ha)       16,824.88             754.90  4.49% 

Nga 1 deri në më pak se 2  

Numri i ekonomive bujqësore      28,760.00         1,407.00  4.89% 

Sipërfaqja (ha)       40,515.57         2,126.01  5.25% 

Nga 2 deri në më pak se 5  

Numri i ekonomive bujqësore      30,233.00         1,805.00  5.97% 

Sipërfaqja (ha)       93,600.29         5,330.56  5.70% 

Nga 5 deri në më pak se 10  

Numri i ekonomive bujqësore      10,752.00             431.00  4.01% 

Sipërfaqja (ha)       73,672.43         2,909.33  3.95% 

Nga 10 deri në më pak se 20  

Numri i ekonomive bujqësore        4,139.00             146.00  3.53% 

Sipërfaqja (ha)       56,141.67         2,028.10  3.61% 

Nga 20 deri në më pak se 30  

Numri i ekonomive bujqësore        1,193.00               48.00  4.02% 

Sipërfaqja (ha)       28,740.32         1,119.98  3.90% 

30 e më shumë  

Numri i ekonomive bujqësore        1,456.00               95.00  6.52% 

Sipërfaqja (ha)       96,308.77         7,096.87  7.37% 
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Shtojca 3. Ekonomitë Bujqësore sipas sipërfaqes së tokës së punueshme - arat, sipas komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE  Kosovë   Prizren  
Pjesëmarrja e Prizrenit në nivel 

vendi 

Toka e punueshme - arat - gjithsej  

Numri i ekonomive bujqësore   113,231.00         4,836.00  4.27% 

Sipërfaqja (ha)    180,381.11         5,704.71  3.16% 

Më shumë së 0 dhe më pak se 0.5  

Numri i ekonomive bujqësore      39,939.00         2,272.00  5.69% 

Sipërfaqja (ha)         9,142.17             496.31  5.43% 

Nga 0.5 deri në më pak se 1  

Numri i ekonomive bujqësore      24,562.00         1,045.00  4.25% 

Sipërfaqja (ha)       16,702.92             702.28  4.20% 

Nga 1 deri në më pak se 2  

Numri i ekonomive bujqësore      23,827.00             780.00  3.27% 

Sipërfaqja (ha)       31,905.03         1,041.73  3.27% 

Nga 2 deri në më pak se 5 

Numri i ekonomive bujqësore      18,726.00             547.00  2.92% 

Sipërfaqja (ha)       55,256.73         1,613.78  2.92% 

Nga 5 deri në më pak se 10 

Numri i ekonomive bujqësore        4,493.00             146.00  3.25% 

Sipërfaqja (ha)       29,517.52             958.47  3.25% 

Nga 10 deri në ma pak se 20 

Numri i ekonomive bujqësore        1,203.00               27.00  2.24% 

Sipërfaqja (ha)       15,755.13             353.75  2.25% 

Nga 20 deri në pak se 30  

Numri i ekonomive bujqësore            228.00               14.00  6.14% 

Sipërfaqja (ha)         5,303.44             333.39  6.29% 

30 e më shumë  

Numri i ekonomive bujqësore            253.00                  5.00  1.98% 

Sipërfaqja (ha)       16,798.17             205.00  1.22% 
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Shtojca 4. Ekonomitë Bujqësore sipas sipërfaqes së drithërave, sipas komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE  Kosovë   Prizren  
Pjesëmarrja e Prizrenit në nivel 

vendi 

Madhësia e klasave të drithërave 

Drithërat - gjithsej       

Numri i ekonomive bujqësore      97,026.00         3,945.00  4.07% 

Sipërfaqja (ha)    131,949.39         3,843.09  2.91% 

Më shumë së 0 dhe më pak se 0.5       

Numri i ekonomive bujqësore      37,713.00         1,948.00  5.17% 

Sipërfaqja (ha)         8,321.36             424.15  5.10% 

Nga 0.5 deri në më pak se 1       

Numri i ekonomive bujqësore      22,467.00             928.00  4.13% 

Sipërfaqja (ha)       15,081.26             608.82  4.04% 

Nga 1 deri në më pak se 2       

Numri i ekonomive bujqësore      19,216.00             623.00  3.24% 

Sipërfaqja (ha)       25,069.52             808.75  3.23% 

Nga 2 deri në më pak se 5       

Numri i ekonomive bujqësore      13,699.00             347.00  2.53% 

Sipërfaqja (ha)       39,244.44             987.87  2.52% 

Nga 5 deri në më pak se 10       

Numri i ekonomive bujqësore        2,810.00               70.00  2.49% 

Sipërfaqja (ha)       18,202.48             450.65  2.48% 

Nga 10 deri në ma pak se 20       

Numri i ekonomive bujqësore            776.00               15.00  1.93% 

Sipërfaqja (ha)         9,998.46             203.34  2.03% 

Nga 20 e më shumë       

Numri i ekonomive bujqësore            345.00               14.00  4.06% 

Sipërfaqja (ha)       16,031.87             359.50  2.24% 
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Shtojca 5. Perimet në tokë të punueshme - ara, sipërfaqja kryesore, sipas komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE  Kosovë   Prizren  
Pjesëmarrja e Prizrenit në 

nivel vendi 

Perimet - gjithsej  

Numri i ekonomive bujqësore  34,827.00       2,209.00  6.34% 

Sipërfaqja (ha)          6,689.15              419.85  6.28% 

Speca  

Numri i ekonomive bujqësore     30,533.00         1,820.00  5.96% 

Sipërfaqja (ha)        2,553.01              83.27  3.26% 

Domate  

Numri i ekonomive bujqësore     22,089.00         1,667.00  7.55% 

Sipërfaqja (ha)             558.06               36.92  6.62% 

Tranguj  

Numri i ekonomive bujqësore        7,586.00            563.00  7.42% 

Sipërfaqja (ha)             192.60              13.20  6.85% 

Qepë  

Numri i ekonomive bujqësore      21,689.00         1,474.00  6.80% 

Sipërfaqja (ha)         1,041.08               39.47  3.79% 

Hudhër  

Numri i ekonomive bujqësore        5,137.00            422.00  8.21% 

Sipërfaqja (ha)              85.34                 5.55  6.50% 

Lakër  

Numri i ekonomive bujqësore       7,646.00            523.00   6.84% 

Sipërfaqja (ha)            555.82              33.96   6.11%  

Spinaq  

Numri i ekonomive bujqësore        2,940.00            182.00  6.19% 

Sipërfaqja (ha)            138.66              10.34  7.46% 

Presh 

Numri i ekonomive bujqësore       2,383.00            106.00  4.45% 

Sipërfaqja (ha)               44.45                1.78  4.00% 

Karrotë  

Numri i ekonomive bujqësore       1,425.00            124.00  8.70% 

Sipërfaqja (ha)              75.80                3.81  5.03% 

Kungull misiri (vidim)  

Numri i ekonomive bujqësore       2,180.00            182.00  8.35% 

Sipërfaqja (ha)            231.88              11.59  5.00% 

Shalqi  

Numri i ekonomive bujqësore       6,408.00            563.00  8.79% 

Sipërfaqja (ha)            780.64            126.58  16.21% 

Pjepër  
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Numri i ekonomive bujqësore       2,827.00             179.00  6.33% 

Sipërfaqja (ha)             167.34              17.07  10.20% 

Dredhëz  

Numri i ekonomive bujqësore       2,228.00            230.00  10.32% 

Sipërfaqja (ha)            200.60                8.31  4.14% 

Perimet tjera (kungulleshka, patëllgjan, majdanoz, etj.   

Numri i ekonomive bujqësore       1,251.00            164.00  13.11% 

Sipërfaqja (ha)              63.87                6.50  10.18% 

 

Shtojca 6. Vreshtat sipas komunave, Kosovë, 2014  

 

KATEGORITË BUJQËSORE 

 

Kosovë  

 

Prizren  

Pjesëmarrja e Prizrenit në 

nivel vendi 

Vreshtat - gjithsej 

Numri i ekonomive bujqësore        6,242.00            728.00  11.66% 

Sipërfaqja (ha)         3,215.26            193.76  6.03% 

Numri i hardhive    11,072,358        790,820  7.14% 

Vreshtat - rrush për tryezë  

Numri i ekonomive bujqësore        4,842.00            626.00  12.93% 

Sipërfaqja (ha)         1,332.04            138.85  10.42% 

Numri i hardhive       4,826,128        570,870  11.83% 

Vreshtat - rrush për verë  

Numri i ekonomive bujqësore        2,007.00             149.00  7.42% 

Sipërfaqja (ha)         1,883.22              54.91  2.92% 

Numri i hardhive      6,246,230         219,950  3.52% 
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Shtojca 7. Sipërfaqja e tokës bujqësore e ujitur sipas madhësisë së klasave, sipas komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE Kosovë Prizren 
Pjesëmarrja e Prizrenit në nivel 

vendi 

Madhësia e klasave e sipërfaqes së tokës bujqësore të ujitur 

Gjithsej 

Numri i ekonomive bujqësore 28,645 2,028 7.08% 

Sipërfaqja (ha) 22,888.06 1,214.02 5.30% 

Më shumë se 0 dhe më pak se 0.25 

Numri i ekonomive bujqësore 12,990 968 7.45% 

Sipërfaqja (ha) 1,312.73 109.33 8.33% 

Nga 0.25 deri në më pak se 0.5 

Numri i ekonomive bujqësore 4,626 419 9.06% 

Sipërfaqja (ha) 1,576.57 143.98 9.13% 

Nga 0.5 deri në më pak se 1 

Numri i ekonomive bujqësore 4,625 309 6.68% 

Sipërfaqja (ha) 3,009.45 203.75 6.77% 

Nga 1 deri në më pak se 2 

Numri i ekonomive bujqësore 35,030 199 0.57% 

Sipërfaqja (ha) 4,559.74 251.52 5.52% 

Nga 2 deri në më pak se 5 

Numri i ekonomive bujqësore 2,247 106 4.72% 

Sipërfaqja (ha) 6,331.73 293.27 4.63% 

Nga 5 deri në më pak se 10 

Numri i ekonomive bujqësore 461 23 4.99% 

Sipërfaqja (ha) 2,932.71 157.90 5.38% 

10 e më shumë 

Numri i ekonomive bujqësore 166 4 2.41% 

Sipërfaqja (ha) 3,165.13 54.27 1.71% 
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Shtojca 8. Fondi blegtoral sipas komunave, Kosovë, 2014 

KATEGORITË BUJQËSORE Kosovë Prizren 
Pjesëmarrja e Prizrenit në nivel 

vendi 

Numri i NjB - gjithsej 281,747 14,477 5.14% 

Gjedhe gjithsej 
   

Numri i ekonomive bujqësore 66,589 3,995 6.00% 

Numri i kafshëve 261,689 12,701 4.85% 

Numri i NjB 200,912 9,637 4.80% 

Buallica 
   

Numri i ekonomive bujqësore 71 - 0.00% 

Numri i kafshëve 670 - 0.00% 

Numri i NjB 536 - 0.00% 

Dele 
   

Numri i ekonomive bujqësore 2,466 255 10.34% 

Numri i kafshëve 183,584 22,809 12.42% 

Numri i NjB 18,358 2,281 12.43% 

Dhi 
   

Numri i ekonomive bujqësore 2,221 148 6.66% 

Numri i kafshëve 28,430 1,493 5.25% 

Numri i NjB 2,843 149 5.24% 

Derra 
   

Numri i ekonomive bujqësore 6,302 174 2.76% 

Numri i kafshëve 34,188 912 2.67% 

Numri i NjB 7,607 192 2.52% 

Kuaj, gomarë dhe mushka 
   

Numri i ekonomive bujqësore 2,391 356 14.89% 

Numri i kafshëve 2,980 381 12.79% 

Numri i NjB 2,384 305 12.79% 

Shpezë 
   

Numri i ekonomive bujqësore 67,150 2,441 3.64% 

Numri 2,691,831 111,006 4.12% 

Numri i NjB 49,033 1,911 3.90% 

Kafshë tjera 
   

Numri i ekonomive bujqësore 383 14 3.66% 

Numri 3,696 k 
 

Numri i NjB 74 k 
 

Koshere bletësh 
   

Numri i ekonomive bujqësore 6,018 239 3.97% 

Numri i koshereve 116,172 4,435 3.82% 
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