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I.

Hyrje

Qëllimi i këtij raporti është diagnostikimi i gjendjes aktuale në fushën Bujqësisë,
Zhvillimit Rural, Peshkatarisë, Pylltarisë dhe Sigurisë së Ushqimit në Kosovë. Ai është
rezultat i disa punimeve për diskutim dhe diskutimeve në mes të pjesëmarrësve të
takimeve tematik punuese mbi këto fusha në kuadër të Tryezës Tematike 7 për Bujqësi,
Zhvillim Rural, Pylltari, Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit, e cila ka vepruar si pjesë e
Task Forcës për Integrim Evropian të Kosovës.
Me qëllim të identifikimit të përparësive dhe dobësive në këtë fushë, në kuadër të
kornizës së IE, ky dokument synon të elaborojë çështjet që lidhen me fushën e bujqësisë,
zhvillimit rural, peshkatarisë, pylltarisë dhe sigurisë së ushqimit në kuadër të procesit të
Integrimit Evropian dhe të përmbledhë pikat e forta dhe të dobëta të identifikuara në këto
fusha. Si i tillë, ai synon të ofrojë një pasqyrë të mendimeve, pikëpamjeve e vlerësimeve
të prezantuara në takimet e mbajtura, dhe në raportet e ndryshme dhe materiale të tjera
të prodhuara nga institucionet e Qeverisë së Kosovës, shoqatat e biznesit, organizatat
e shoqërisë civile, Bashkimi Evropian, si dhe projektet e donatorëve dhe organizatave
ndërkombëtare në Kosovë të cilat kanë fokusuar punën e tyre në këto fusha.
Kapitulli i parë paraqet gjendjen në sektorin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Pjesa e
parë e këtij kapitulli paraqet një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve në fushën e
bujqësisë dhe zhvillimit rural, me fokus të veçantë në zhvillimet institucionale si dhe
strukturat e themeluara. Pjesa e dytë foksohet në kornizën ligjore, si dhe në politikat dhe
strategjitë në bazë të së cilave rregullohet fusha e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Pjesa
e tretë paraqet zhvillimet e sektorit të statistikave në këto fusha, ecurinë e zhvillimit të
rrjetit të dhënave të kontabilitetit, masat e tregut si dhe politikat e cilësisë. Në fund te
kapitullit paraqiten disa prej sfidave të ndërlidhura me këto fusha.
Kapitulli i dytë paraqet gjendjen në sektorin e Peshkatarisë. Pjesa e parë e këtij kapitulli
jep një përshkrim të shkurtër të kornziës institucionale në fushën e peshkatarisë, ndërsa
pjesa e dytë paraqet kornizën ligjore në bazë të së cilës rregullohet fusha e peshkatarisë.
Pjesa e tretë përshkruan gjendjen dhe zhvillimet në fushën e peshkatarisë, duke vazhduar
me po të njejtin përshkrim për fushën e akuakulturës. Pjesa e katërt i kushtohet licencimit
dhe inspektimit. Në fund paraqiten disa prej sfidave me të cilat ballafaqohet sektori.
Kapitulli i tretë paraqet gjendjen në sektorin e Pylltarisë. Pjesa e parë e kapitullit jep
një pasqyrë të përgjithshme të fushës së pylltarisë duke përfshirë edhe resuret pyjore
si dhe zhvillimet që kanë karakterizuar fushën e pylltarisë në Kosovë. Në mënyrë
krahasuese, pjesa e dytë jep një pasqyrë të zhvillimeve në sektorin e pylltarisë në Kosovë
dhe në Bashkimin Evropian. Pjesa e tretë flet për strategjitë dhe politikat pyjore si dhe
aktivitetet e ndërmarra në këto fusha nga institucionet përgjegjëse. Në pjesën e katërt
paraqitet programi pyjor, ndërsa pjesa e pestë përfshinë kornizën ligjore e cila rregullon
fushën e pylltarisë. Pjesa e fundit paraqet kornziën institucionale, duke përfshirë të
gjitha strukturat dhe përgjegjësitë e tyre si dhe sfidat me të cilat ballafaqohet sektori i
pylltarisë.
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Kapitulli i fundit paraqet gjendjen në sektorin e Sigurisë së Ushqimit. Pjesa e parë e
kapitullit të katërt paraqet një përshkrim të shkurtë të sektorit, ndërsa pjesa e dytë
fokusohet në zhvillimet dhe strukturat institucionale. Pjesa e tretë ka të bëjë me kornizën
ligjore në bazë të së cilës bëhet rregullimi i fushës së sigurisë së ushqimit, veterinarisë
dhe fitosanitarisë. Pjesa e katërt i jep vëmendje të veçantë politikave të veterinarisë,
fitosanitarisë, kontrollit të ushqimit, vendosjes në treg të ushqimit dhe nënprodukteve
të kafshëve. Ndërsa, pjesa e fundit paraqet disa prej sfidave me të cilat ballafaqohet kjo
fushë.
1.

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural
1.1.

Historiku i sektorit

Sipërfaqja e përgjithshme e Kosovës është 1.1 milion hektarë, 53 për qind e së cilës është
tokë bujqësore dhe 41 për qind është tokë pyjore. Sektori i bujqësisë karakterizohet nga
fermat e vogla. Sipas Anketës së Ekonomive Shtëpiake Bujqësore (AEShB) të vitit 2009,
në Kosovë janë afër 180,000 ferma aktive (72 për qind e të cilave kanë më pak se 1.5 he të
tokës bujqësore të shfrytëzueshme).1 Kontributi i sektorit të bujqësisë në Bruto Produktin
Vendor (BPV) është gati 14.12 përqind, kurse prodhimet bujqësisë përbëjnë gati 16 për
qind të eksporteve të përgjithshme dhe sektori i bujqësisë siguron rreth 25 për qind të
punësimit të përgjithshëm e kryesisht në sektorin joformal. 62 për qind e popullsisë së
Kosovës jeton në zonat rurale dhe sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në
ofrimin e mundësive të punësimit dhe krijimit të ardhurave për banorët të cilët jetojnë
në këto zona.3
Rishtazi, rezultatet zyrtare të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe
Banesave në Kosovë, që u krye në prill të vitit 2011, tregojnë se shkalla e punësimit në
bujqësi është 4.4 për qind ndërsa numri i popullsisë rurale është 1,078,239 apo 61.97 për
qind.4
1.2.

Zhvillimi Institucional dhe Kapacitetet

MBPZHR është në fund të procesit të ristrukturimit dhe reformimit të administratës së
saj, përmes rregullores së re, me qëllim të themelimit të strukturave organizatave në
përputhje me Politikat e Përbashkëta të Bujqësisë dhe me politikat e para-anëtarësimit
dhe programit të IPARD në kuadër të procesit të integrimit evropian. PZHRB 2007-13
është dokumenti i parë (i aprovuar ne Qeveria me 4 prill 2007) i politikave bujqësore i
cila ka filluar të përafroj sektorit agro-rural të Kosovës me BE/PPB dhe ristrukturimin
1
2
3
4

Kosova – Memorandumi Ekonomik i Vendit, Banka Botërore.
ASK 2012.
Përgjigjet në Pytësorin e Studimit të Fizibilitetit. Qershor 2012.
Agjencia e Statistikave të Kosovës. Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë
2011. Të dhënat kryesore në: http://esk.rks-gov.net/rekos2011/repository/docs/Te%20dhenat%20kryesore_ALB.
pdf.
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e sektorit të agro-rural. Implementimi i të cilit është i bazuar në Ligjin për Bujqësi dhe
Zhvillim Rural nr 03/L-098.
Për zbatimin e politikave dhe programeve në mënyrë efikase, Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka reformuar strukturën administrative duke themeluar
strukturat operacionale administrative kompetente, ne linje me programin IPARD dhe
ne përputhje me implementimin e Politikave të Përbashkëta Bujqësore e cila bazohet ne:
•
•
1.3.

Shtylla e parë/masat qe kanë për qellim zhvillimin e bujqësisë, dhe
Shtylla e dytë/masat qe kanë për qellim zhvillimi rural,

Departamentit për Politika Bujqësore dhe Tregje

Funksioni kryesor i ketij departamenti është hartimi i politikave bujqesore dhe
tregtare, hartimi i dispozitave më të përshtatshme për zbatimin e politikës bujqësore
përmes përcaktimit të skemës përkrahëse për fermerët dhe tregjet si dhe kornizës
përkatëse ligjore. Departamenti është përgjegjës për vendosjen e kornizës teknike për
prodhimtarinë blegtorale dhe bimore si dhe standardet e ndërlidhura me cilësisë e
prodhimatrise bujqësore.
1.4.

Departamenti i Zhvillimit te Politikave Rurale/Autoriteti Menaxhues

Funksioni kryesor i ketij departamenti është hartimi, zbatimin, monitorimin dhe
vlerësimin e programit vjetor dhe afat-gjatë të zhvillimit rural, si dhe percjell ndryshimin/
plotësimin në përputhje me Shtyllën II PPB BE-së. Autoritet Menaxhues është përgjegjës
për të përafrimin e legjislacionit në fushën e zhvillimin rural, duke përfshirë zonat më
pak të favorizuara (LFA-a), programin e agro-mjedisit, konkurueshmërin ne sektorin e
bujqësisë, diversifikimin e aktiviteteve bujqësore dhe qasjes LEADER.
1.4.1. Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqesore
Funksioni kryesor i ketij departamenti është mbledhja dhe analiza e te dhenave
ekonomiko statistikore te dhena keto te cilat do ta ndihmojnë MBPZHR-në që të jetë në
gjendje të prodhojë raporte dhe analiza të detajuara ekonomike dhe mbi bazën e tyre do
të ndërmirren edhe masat e duhura investive.
Komiteti i Monitorimit është përgjegjës për monitorimin e efikasitetit, efektivitetit dhe
cilësisë së zbatimit të Programit për Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, aprovon plotësim
ndryshimin e masave, duke përfshirë treguesit fizikë dhe financiar.
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Organogrami më poshtë paraqet strukturën e përgjithshme të MBPZHR:

Përkundër të gjitha këtyre ndryshimeve dhe përparimin të shënuar gjer më tani, disa
nga sfidat përfshijnë mungesën e buxhetit të mjaftueshëm për përdorimin dhe zbatimin
e politikave dhe kapacitetet e pamjaftueshme për hartimin dhe implementimin e
politikave.5
1.4.2. Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Njësia e Pagesave u themelua sipas UA nr. 01/2010 në mbështetje të Ligjit nr. 03/L098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural. Njësia e Pagesave u ngrit në Departament të
Pagesave (DP) në korrik të vitit 2012. Bazuar në plotësim ndryshimet e Ligjit për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural dhe UA nr. 01/2012 të datës 28.12.2012 Departamenti i Pagesave
ngritet ne nivel Agjencie për Zhvillimin e Bujqësisë në përputhje të plotë me rregullat dhe
procedurat e IPAZHR. Funksioni kryesor i AZHB është zbatimi i skemave përkrahëse
që hartohen nga Autoriteti Menaxhues dhe që financohen nga Qeveria e Kosovës, BE
dhe organizatat e tjera donatore. Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë do të funksionoj
sipas kësaj skeme organizative:

5

Takimi i TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Struktura Administrative, Politikat e Zhvillimit
në fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”.Lulzim Shamolli. MBPZhR. Tetor 2012.
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Njësia e Pagesave ka funkcionuar me tre sektorë: Sektorin e Pagesave të Drejtpërdrejta,
Sektorin e Zhvillimit Rural dhe Sektorin e TI. Pas ngritjes së nivelit ne Departament
janë funkcionalizuar gjashtë divizione: Projektet e Zhvillit Rural, Pagesat Direkte,
Inspektoriati Teknik,TI dhe Regjistrat, si dhe Administrata e Përgjithshme.6 Tani
Departamenti i Pagesave bazuar në UA 01/2012 është ngritur në nivel Agjencie me
shtatë Drejtori të cilat janë të paraqitura në skemen organizative të AZHB.
Personeli aktual (61 duke përfshirë 19 nga projekt i Banka Botrore dhe 11 me kontratë për
shërbime të veqanta ) i AZHB është trajnuar lidhur me detyrat dhe përgjegjësit që dalin
nga përshkrimi i vendeve të punës si dhe me procedurat e shkruara për implementimin
e Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (pagesat e drejtëperdrejta, projektet e
zhvillimit rural si dhe procedurat e kontrollit në vend ngjarje). Në vitin 2011 janë pranuar
dhe shqyrtuar 17,916 kërkesa, në vitin 2012 u pranuan rreth 21,673 kërkesa për pagesa të
drejtpërdrejta dhe projekte të zhvillimit rural, kurse për vitin 2013 sipas vlerësimeve do
të kemi rritje të numrit të aplikacioneve për minimum 30% (30.000 aplikacione), duke u
bazuar në zgjerimin e skemave të mbeshtetjes dhe rritjen e kërkesave të fermereve për
zgjerimin e kapaciteteve egzistuese si dhe numrin e madhë të fermerëve fillestar që kanë
shprehë interes për tu marrë me aktivitete bujqësore.7
Me riorganizimin e ri të MBPZHR-së Agjencia për Zhvillimin e Bujqësise është duke u
organizuar sipas skemes organizative të paraqitur më lartë dhe ka krijuar kushtet të
mira për punë normale si hapsirë, pajisje, logjistik dhe TI për menaxhim sa ma të mirë të
6
7

Takimi i TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Pagesat Direkte dhe PZHR”. Agim Nuha,
MBPZhR. Tetor 2012.
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, MBPZHR.
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buxhetit të planifikuar për mbështetje nga buxheti nacional dhe donatoret. Ky angazhim
do të përfshin zgjerimin e programeve në të ardhshmen, standardizimin e procedurave
si dhe zhvillimet e reja në Agjencine për Zhvillimin e Bujqesise si ngritjen profesionale
të stafit përmes trajnimeve për të arrit standardet në nivelin e dëshirueshëm të BE-së.
Sipas Strategjisë për Zhvillim të Njësisë së Pagesave 2010 – 2015 (miratuar më 2010),
parashihen strukturat dhe zhvillimet në personel si në vijim:8
Sektori

Mars
2010

Fundi i
vitit 2010

Fundi
i vitit
2011

Fundi
i vitit
2012

Fundi i
vitit 2013

Fundi i
vitit 2014

Fundi i
vitit 2015

Drejtori i Departamentit

1

1

1

1

1

1

1

Zhvillim Rural

3

5

11

11

14

14

14

Pagesat e drejtpërdrejta

3

5

11

11

11

11

11

Inspektorati teknik

0

2

3

3

3

3

3

Kontrolli në vendngjarje
RO

0

14

14

15

15

20

20

IT & regjistrat

2

2

5

10

10

10

10

Departamenti Ligjor

0

0

0

0

4

4

4

Departamenti Financiar

0

0

0

0

4

4

4

Departamenti i
Administratës

0

0

0

0

3

3

3

Auditimi i brendshëm

0

0

0

0

3

3

3

Numri i përgjithshëm

9

29

45

51

68

73

73

Projekti i Bankës Botërore është duke e mbështetur AZHB me përsonel të ri. Janë
rekrutuar dhe trajnuar 19 punonjës, 14 prej të cilëve jenë inspektorë teknikë. Pesë (5)
prej tyre janë të angzhuar ne Drejtorit e AZHB (2 në projektet e zhvillimit rural; 1 në
sektorin e kontrollit dhe 2 në sektorin e TI).9
Ndonëse është ngritur në nivel Agjencie dhe kanë më shumë punëtorë, stafi edhe një
kohë do të ballafaqohet me vështirësi dhe sfida në përmbushjen e misionit të tyre. Duke
pasur parasysh volumin e madh të punës që ata kanë, përveç sfidave të tyre të brendshme
teknike dhe funksionale (mungesa e personelit, TI), AZHB po ballafaqohet me sfida të
tjera të jashtme: regjistrat e vjetërsuar kadastral dhe të pronës; prirjet për mashtrim nga
ana e parashtruesve të kërkesave (më shumë se një kërkesë nga e njëjta fermë).
Përveç kësaj, një sfidë tjetër e rëndësishme, ende e pazgjidhur, është çështja e “zyrtarëve
komunalë të bujqësisë” të cilët mendohet se do të bëhen punonjës të MBPZHR të
ngarkuar me SIPT dhe programet e regjistrit të fermerëve dhe pranimin e kërkesave nga
fermerët. Këta zyrtar janë (ose duhet të jenë) një lidhje shumë e rëndësishme në mes të
fermerëve dhe AZHB, duke u shndërruar kështu në filtrin kryesor të problemeve që në
8
9

10

Strategjia për zhvillimin e mëtutjeshëm të NJP të MBPZHR, 2010-2015.
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, MBPZHR.
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fillim të procesit para se problemet të paraqiten në AZHB.
•

Kapacitetet e TI

Për të menaxhuar mirë me procedurat e shkruara është kontraktuar hartimi i një
programi të ri softverik për menaxhimin e kontrollit administrative dhe kontrollit në
teren të apliaacioneve i cili do të finalizohet në qershor të vitit 2013 e I cili do të lehtësoi
punën në menaxhimin kualitativ të gjithë procesit. Tani me ka filluar hartimi i programit
të ri softverik me dy module (Pagesat Direkte dhe për Projektet e Zhvillim Rural) i cili
do të shërbej mirë deri në krijimin e IACS-t. Gjithashtu është funksionalizuar serveri dhe
programi sovtverik për s LPIS dhe për Regjistrin e fermës dhe është duke u punuar me
projektin e KE dhe Agjencinë e Ushqimit për lidhjen e te gjithë regjistrave në një sistem
te integruar. Deri më sot, në regjistrin e fermave janë regjistruar 24,500 fermerë.10
I gjithë stafi i Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësise është pajisur me kompjuter, printer
dhe rrjetë interneti kurse inspektorati teknik me pajisje për inspektim (GPS, Laptop,
kamera digjitale, odometra, aparate telefoni dhe pajisje tjera për zbatimin e kontrollit
ne teren. Gjithashtu është bërë lidhja-funksionalizimi i rrjetit të internetit me të gjitha
komunat për përdorimin e softverëve sLPIS dhe Regjistrit te Fermave. Në një të ardhme
të afërt do te investohet edhe më shumë në pajise të TI.
Skema e Regjistrave në AZHB:

1.4.3. Shërbimet Këshillimore
Shërbimet këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural u themeluan dhe ishin funksionale
10

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. MBPZhR.
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që nga viti 2004. Ato kanë funksionuar si sektor në kuadër të Departamentit për Zhvillim
Rural dhe Shërbime Këshillimore.
Veprimet e ndermarrura per fuqizimin e shërbimve këshillimore:
•
•

Ligji nr. 04/L-074 për shërbimet këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural u
miratua në shkurt të vitit 2012.
Strategjia për Shërbimet Këshilluese 2012-2016 u hartua dhe u miratua nga
Qeveria në shkurt 2012.

Me datën 02.10.2012, është marrë vendim me nr. 3187 për riorganizimin e Departamentit
të Zhvillimit Rural dhe Shërbimeve Këshilluese ne : Departamentin e Shërbimeve
Këshilluese dhe Teknike i cili përbehet prej tri divizioneve:
1.
2.
3.

Divizioni i Shërbimeve Këshilluese teknike,
Divizioni i Shërbimeve Fushore të Ekstensionit dhe
Divizioni i Shërbimeve Administrative. 11

Numri i përgjithshëm i parashikuar i punonjësve në nivelin qendror është 14 ndërsa
në nivelin lokal është 68 këshilltarë. Me daten 24.04.2013 është nxerr udhëzimi
administrativ nga Ligji për Shërbime Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural që
ka të bëjë me: Udhëzimin Administrativ për Organizimin, Përgjegjësit, të Drejtat dhe
Detyrimet e Shërbimeve Këshilluese të nivelit qendror, lokal dhe si dhe formën dhe
mënyrën raportimit.
Shërbimet këshilluese janë të organizuara në shërbimet publike dhe private në dy nivele:
nivelin qendror dhe lokal. Është ne procese ngritja e qendrave komunale këshillimore
për bujqësi dhe zhvillim rural ne shumicën e komunave te Kosovës me 68 këshilltar te
cilat qendra do te përbeheshin nga 1 deri ne 3 zyrtar- këshilltar profesionist. 12 Funksioni
kryesor i Departamentit për Shërbime Këshillimore është ofrimi i këshillave ekonomike,
ligjore dhe sociale për prodhuesit e bujqësisë. Departamenti është gjithashtu përgjegjës
për planifikimin, bashkërendimin dhe mbikëqyrjen e shërbimeve këshilluese në nivel
lokal. Departamenti në bashkëpunim dhe bashkërendim me departamentet e tjera
(DZHR, DP) të MBPZHR harton informata për ngjarjet/materialet dhe mbështet bujqit
në procesin e parashtrimit të kërkesave.13 Në vitin 2011, më shumë se 6,396 bujq u
trajnuan në fusha të ndryshme përmes projektit të financuar nga MBPZHR “Zhvillimi
i zonave rurale përmes promovimit të shërbimeve këshillimore”, në vlerë prej 200,000
eurosh. Për projektin në fjalë ishte shpallur tender nga MBPZHR dhe ai ishte zbatuar
nga një kompani vendase.14

11
12
13
14

12

Departamenti i Shërbimeve Këshilluese dhe Tenike. MBPZhR. Prill 2013.
Departamenti i Shërbimeve Këshilluese dhe Tenike. MBPZhR. Prill 2013.
Akti për organizimin e brendshëm dhe sistematizim të MBPZHR.
Raport nga mbledhja e PDSA, Agri_FS 2012.
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•

Shërbimet  këshillimore dhe trajnimet  gjatë  vitit 2012

Shërbimet këshilluese zbatojnë projektin e Shërbimeve Këshilluese “Zhvillimi i Zonave
Rurale Përmes Avancimit të Shërbimeve Këshillimore” i financuar nga buxheti i
Kosovës, të cilat përfshijnë:
•
•
•
•
•
•

Trajnimet për ngritjen e kapaciteteve për këshilltar te sektorit publik dhe privat;
Trajnimet dhe këshillimet për fermer dhe agrobiznese ne fushën e specializuara,
si: blegtori, pemëtari, perimtari, drithëra dhe mbrojtje te ambientit;
Vizita ne teren për fermer dhe grupe te fermerëve;
Përgatitja e materialeve për ekstension;
Levizshmerin ne teren te këshilltarëve;
Vizita studimore e këshilltarëve te shërbimeve këshilluese.

Të dhënat në shifra për vitin 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizimi 447 këshillime me grupe te fermerëve, janë shërbyer rreth 6700
fermer;
Organizimi 4 trajnime për ngritjen e kapaciteteve me 24 dite trajnime për 30
këshilltaret publik;
Janë realizuar 16 vizita për grupet e fermerëve brenda Kosovës për shkëmbim
eksperiencash, janë shërbyer 410 fermer;
Janë transmetuar 10 mesazhe për fermer ne tri (3) TV-et kombëtare,(RTK, KTV,
TV21);
Një vizitë studimore për stafin menaxherialë për shkëmbim eksperiencash me
vendet e BE-së;
Janë angazhuar 7 (shtat) këshilltar privat te specializuar ku nga këshillat e tyre
kanë përfituar rreth 3553 fermer;
Janë përgatit dhe shpërnda 12 tituj te broshurave për fermer, 3000 kopje për
secilin titull, gjithsejtë 36.000 kopje ne te dy gjuhet zyrtare;
Totali i përfituesve /6700 fermer+3553 fermer=10 253 fermer.

Shërbimet këshillimore janë duke i përkrahur aktiviteteve e Agjencionit të Pagesave,
fermerët ne dhënien e informacioneve për grande dhe subvencione, ne mbushjen e
aplikacioneve dhe përkrahjen e fermerëve ne përgatitjen e biznes planeve. Në vitin
2013 të gjitha aplikacionet jane pranuar përmes këshilltareve komunal për shërbime
këshillimore, duke i ndihmuar fermeret ne pranimin dhe mbushjen e aplikacioneve. 15
Ndonëse funksionojnë, shërbimet këshillimore nuk janë në nivel të kënaqshëm dhe ato
duhet të përmirësojnë punën e tyre. Gjithashtu në mbledhjen e fundit të DPSA Kosovë–
BE, përmirësimi i shërbimeve këshillimore u konsiderua si një nga sfidat kryesore. Në
anën institucionale sfidë në këtë fushë mbetet përfshirja jo e mjaftueshme e fermerëve
dhe agrobizneseve në marrjen e këshillave profesionale; numri i kufizuar i këshilltarëve
që japin shërbime këshilluese; trajnim i pamjaftueshëm i këshilltarëvë duke përfshirë
15

Departamenti i Shërbimeve Këshilluese dhe Tenike. MBPZhR. Prill 2013.
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trajnimet në fusha specifike; levizshmëria e kufizuar e këshilltarëve; krijimi i qendrave
këshillimore komunale; kontakti direkt me fermerët; si dhe krijimi i web-faqës.16
1.5.

Korniza Ligjore

Në procesin e krijimit të kornizës ligjore në fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë
marrë parasysh standardet përkitazi me këto fusha. Deri më tani, Kosova ka miratua
disa nga parimet themelore të legjislacionit të BE në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit
rural duke përfshirë legjislacionin dytësor. Lista në vijim paraqet bazën ligjore për
zbatimin e politikave në këtë fushë.
Ligjet e miratuara:
1. Ligji për Pyjet e Kosovës, Nr. 2003/3 të dt. 20 Mars 2003.
2. Ligji i Kosovës për Farëra, Nr. 2003/5 të dt. 15 Prill 2003.
3. Ligji për Kooperativat e Bujqve, Nr. 2003/9 të dt. 23 Qershor 2003.
4. Ligji për Materialin Fidanor Nr. 2004/13 të dt. 28 Maj 2004.
5. Ligji për Veterinarinë Nr. 2004/21 të dt. 30 Korrik 2004.
6. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës Nr.
2004/29 të dt. 14 Tetor 2004.
7. Ligji për Blegtorinë e Kosovës Nr. 2004/33 të dt. 14 Tetor 2004.
8. Ligji për Përkujdesjen Ndaj Kafshëve Nr. 02/L-10 të dt. 9 Maj 2005.
9. Ligji për Verëra Nr. O2/L-8 të dt. 14 Tetor 2005.
10. Ligji për Ujitjen e Tokave Bujqësore, 02L-9 të dt. 25 Nëntor 2005.
11. Ligji për Tokat Bujqësore 02/L-26 të dt. 23 Qershor 2006.
12. Ligji për Gjuetinë O2L-53 të dt. 11 Gusht 2006.
13. Ligji për Peshkatari dhe Akuakulturë 02/L-85 të dt. 20 Dhjetor 2006.
14. Ligji për Bletari Nr.02/L-111 të dt. 8 shkurt 2008.
15. Ligji për mbrojtjen e varieteteve të bimëve Nr.02/L-98, dt. 16 maj 2008.
16. Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.2003/9 për kooperativat e
bujqve Nr.03/L-004, dt. 3.10.2008. Shpallur me Dekretin Nr. DL.-050-2008,
dt.13.10.2008 nga Presidenti i Republikës së Kosovës.
17. Ligji i produkteve për mbrojtjen e bimëve Nr.03/L-042, dt. 07.11.2008. Shpallur
me Dekretin Nr. DL-061-2008, dt. 27.11.2008 nga Presidenti i Republikës së
Kosovës.
18. Ligji për inspekcionin bujqësor Nr.03/L-029, dt. 20.11.2008. Shpallur me
Dekretin Nr.DL.065-2008, dt. 13.12.2008 nga Presidenti i Republikës së Kosovës.
19. Ligji për ushqim Nr. 03/L-016, dt. 12 shkurt 2009. Shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës Nr. DL. 004-2009, dt. 06.03.2009.
20. Ligji Nr. 03/L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural, dt. 11.06.2009. Shpallur
me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës Nr. DL. 015-2009, dt.1 korrik
2009.
21. Ligji Nr.03/L-153 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/3 për Pyjet e
16

Takimi i TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Të Arriturat dhe Sfidat kryesore në fushën e
Shërbimeve Këshillimore” Tahir Halitaj. MBPZhR. Tetor 2012.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kosovës. Shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës Nr. DL.
011-2010, dt.12.03.2010.
Ligji Nr.03/L-198 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.02/L-9 për ujitjen e
tokave bujqësore. Shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës
Nr. DL. 038-2010, dt. 28.07.2010.
Ligji Nr.03/L-243 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2004/33 për
Blegtorinë e Kosovës. Shpallur me Dekretin e U.d Presidentit të Republikës së
Kosovës Nr. DL. 069-2010, dt. 09.11.2010.
Ligji Nr.04/L-019 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-8 për
Verërat. Shpallur me Dekretin Nr. DL. 021-2011, dt. 12/08/2011 nga Presidentja
e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr. 04/L-041 për Prodhimin, Grumbullimin, Përpunimin dhe Tregtimin
e Duhanit, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.26/25 Nëntor 2011).
Shpallur me Dekretin Nr. DL-048/2011, dt. 15/11/2011 nga Presidentja e
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr.04/L-040 për Rregullimin e Tokës - (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës Nr.03/22 Shkurt 2012). Shpallur me Dekretin Nr. DL-004/2012, dt.
07/02/2012 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr.04/L-074 për Shërbime Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.04/19 Mars 2012). Shpallur me
Dekretin Nr.DL-0006-2012, dt. 01/03.2012 nga Presidentja e Republikës së
Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr.04/L-114 për Pasurimin e Miellit (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës Nr.26/21 Shtator 2012). Shpallur me Dekretin Nr.DL-038-2012, dt.
07.09.2012 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr.04/L-090 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/098 për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/16 Tetor
2012). Shpallur me Dekretin Nr.DL-044-2012, dt. 28.09.2012 nga Presidentja e
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr 04/L-085 për Bujqësi Organike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës
Nr.28/16 Tetor 2012). Shpallur me Dekretin Nr.DL-046-2012, dt.28.09.2012 nga
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr 04/L-120 për Mbrojtjen e Bimëve (Gazeta Zyrtare e Republikës
së Kosovës Nr.01/17 Janar 2012). Shpallur me Dekretin Nr.DL-064-2012,
dt.28.12.2012 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.
Ligji Nr 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë (Gazeta Zyrtare e Republikës
së Kosovës Nr.01/17 Janar 2012). Shpallur me Dekretin Nr.DL-063-2012,
dt.27.12.2012 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga.

Programi Legjislativ 2013
1.
2.
3.
4.

Projektligji për blegtorinë është miratuar ne parim nga Kuvendi i Kosovës.
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-016 për Ushqimin.
01.05.2013.
Projektligji për Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht. 01/08/2013.
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-53 për Gjuetinë.
Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,
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5.
6.
7.
8.

01.07.2013.
Projektligji për Farëra dhe Material Fidanor. 01.10/2013.
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2004/21 për Veterinarinë.
01.07.2013.
Projektligji për Pyjet. 30.10.2013.
Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/22 për Inspektoratin
Sanitar të Kosovës. 30.10.2013.

Gjer më tani, fusha e bujqësisë dhe e zhvillimit rural është pothuajse e mbuluar me
legjislacionin parësor por legjislacioni sekondar nuk është në nivel të kënaqshëm. Sfidat
kryesore mbeten zbatimi i pamjaftueshëm i ligjeve, mungesa e kapaciteteve njerëzore/
personelit si dhe mungesa e buxhetit. Disa prej ligjeve që ende nuk zbatohen në tërësi
janë Ligji për Ushqim; Inspekcionin Bujqësor; Bujqësi Organike; Veterinarinë; Produktet
e blegtorisë; Mbrojtjen e Varieteteve të Bimëve; Bletari; Mbrojtjen e Bimëve; Tokën
Bujqësore; Ujitjen e Tokës Bujqësore, Farërat; Plehrat Artificiale dhe Ligji për verën.17
Sfidë mbetet edhe mos informimi i bujqëve/fermerëve për ndryshime që bëhen në ligjet
që i përkasin fushës së bujqësisë dhe zhvillimit rural.18
1.6.

Korniza e Politikave dhe e Strategjive

Në Kosovë, MBPZHR është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave
kombëtare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Prandaj MBPZHR hartoi Planin për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural (PBZHR) 2007-13 dhe i njëjti u miratua nga Qeveria më 4 prill 2007,
zbatimi i së cilit është i mbështetur në Ligjin nr. 03/L-098 për bujqësi dhe zhvillim rural.
Synim i PBZHR është sigurimi i një kornize që do ta ndihmojë Kosovën për:
1.
2.

Të ristrukturuar sektorin e bujqësisë në përputhje me atë të BE, dhe
Të përmirësuar standardet e jetesës të popullsisë rurale në Kosovë.

PBZHR është i bazuar në dy shtylla e PPB;
•
•

Shtylla e pare/masat qe kanë për qellim zhvillimin e bujqësisë, dhe
Shtylla e dytë/masat qe kanë për qellim zhvillimi rural.

Për të arritur këtë qasje të dyfishtë strategjike, janë identifikuar masat e zhvillimit të
qëndrueshëm agro-rural mbi të cilat koncentrohen resurset financiare, politike, ligjore,
administrative dhe njerëzore gjatë 2010-13. Në fushën e politikave të sektorit të zhvillimit
rural janë identifikuar masat në vijim:
Masat qe kanë për qellim zhvillimin e bujqësisë- përkrahjes së drejtpërdrejtë në:
•
•
17
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OJQ Konsumatori. Selatin Kaçaniku. Nëntor 2012.
OJQ Drita e Kurshës. Ola Syla. Nëntor 2012.
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Masat qe kanë për qëllim zhvillimin rural,
Boshti 1: Aftësia konkurruese
•
•
•
•

Zhvillimi i trajnimeve profesionale për zanate për të përmbushur nevojat rurale
(Masa 1);
Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural (Masa 2);
Menaxhimi i burimeve ujore për bujqësinë (Masa 3);
Përmirësimi i përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore (Masa 4).

Boshti 2: Mjedisi dhe përdorimi i përmirësuar i tokës
•

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve natyrore (Masa 5).

Boshti 3: Diversifikimi rural dhe cilësia e jetës rurale
• Diversifikimi i fermave dhe aktivitetet alternative në zonat rurale (Masa 6);
• Përmirësimi i infrastrukturës rurale dhe mirëmbajtja e trashëgimisë rurale
(Masa 7).
Boshti 4: Strategjitë për zhvillim lokal të bazuar në komunitete
•

Përkrahje për strategjitë për zhvillimin e komunitetit.

Hartimi i PBZHR 2007-2013 në pjesën për zhvillimin rural është i mbështetur në dispozitat
e Rregullores së Këshillit për Mbështetjen e Zhvillimit Rural 2007-13 (Rregullorja nr.
1698/2005 e Këshillit për Fondin Evropian të Bujqësisë për Zhvillim Rural (FEBZHR).19
•

Zbatimi i PBZHR  2007-13

Vlerësimi i PBZHR 2007-13 është bere nga ‘Instituti Federal për Agro-ekonomi’ i kontraktuar
nga projekti i binjakëzim “Përkrahje për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural (MBPZHR) në zhvillimin e legjislacionit dhe politikave dhe në zbatimin e Programit
për Zhvillim Rural dhe Bujqësor (PZHRB)” VAM mbulon masat e PZHRB 2007-2013, që
janë zbatuar ne periudhën 2007- 2011, dhe përfshinë indikatorët e inputeve, outputeve,
rezultateve dhe ndikimit.
Niveli i mbështetjes për këtë periudhë ka qenë: 31,729 mil. €, nga të cilat 17,516 mil. €
për zhvillim rural:
•
•
•

19

Aftësi konkurruese 16,029,800 € ose 91.5% të buxhetit për zhvillimi rural;
Agro-mjedisi 1,284,558 € ose 7.3%;
Zhvillim të komunitetit lokal (GLV) 201,245 € ose 1.1%.

Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2010-13.

Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,

17

Bujqësi/Pagesa direkte: 14,213,819
•
•

Grurë, misër dhe rrush/ha;
Lopëqumështore, dele dhe dhi/kokë.

Sipas VAM-së, shpenzimet në PBZHR kanë prodhuar progres të rëndësishëm në drejtim
të realizimit të synimeve të MBPZHR-së:
•
•
•

•

•

Sektori i drithërave, nga 102 mijë ha sa kishte në vitin 2007, në rreth 160 mijë ha
në vitin 2011;
Sektori i blegtorisë ka rritje të prodhimtarisë së qumështit dhe rritje të fondit të
përgjithshëm të bagëtisë përreth 20%;
Në Hortikulturë janë ndërtuar 191 serra të reja, 221 pemishte dhe 471 me
vreshta të reja, të cilat janë ngritur me përkrahjen tonë financiare, si dhe përmes
investimeve kapitale;
Në sistemin e ujitjes janë përfshirë edhe 18,773 ha të rinjë 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;
Rreth 19,000 fermerë kanë marrë pjesë me sukses në aktivitetet e trajnimit
profesional me synim të zhvillimit të kapaciteteve të tyre.

Sa i perket gjenerimit të vendeve te reja të punës, përmes investimeve të deritanishme në
këtë sektor janë krijuar 2,175 vende të reja të punës, si dhe rreth 10 mijë vende ekzistuese
mbështeten në çdo vit përmes pagesave direkte tek fermerët.
Programi për Bujqesi dhe Zhvillim Rural 2013 = 27,350,000 m€
Pagesat Direkte/ Subvencionet

Projektet e Zhvillimit Rural

Masat

Buxheti i Masat

Buxheti

P.D për grurë

4,500,000

200,000

P.D për farë gruri

P.D për misëri
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100,000

600,000

Masa 1: Trajnime profesionale per te
përmbushur nevojat rurale
•
Shërbimet këshillimore
Masa 2: Ristrukturimi i potencialit fizik në
sektorin agro-rural
•
Fermat për lope qumështore dhe
dele dhe dhi
•
Fermat për trashje te viçave dhe
brojlerve
•
Fermat për veze
•
Bletari
•
Serra
•
Pemëtari/peme te imta vreshtari
•
Perime ne fushe te hapur
•
Bime aromatike
•
Mekanizëm bujqësor
Masa 3: Ujitja e tokave bujqësore
rehabilitimi
dhe
modernizimi
i
infrastrukturës ekzistuese të ujitjes dhe
mekanizmi përcjellës

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

6,650,000

1,000,000

P.D për lule dielli

100,000

P.D për lopë dhe buallica
qumështore

2,000,000

P.D për dele dhe dhi

1,300,000

P.D për bletari

300,000

P.D për qumësht sipas
kategorive të cilësisë

1,500,000

Pagesa direkte për
vreshtat ekzistues

600,000

Pagesa direkte për
material fidanor të
pemëve

100,000

Subvencionim i stoqeve
te veres

300,000

Buxheti total

1.7.

11,600,000

Masa 4: Investimet në përpunimin dhe
marketingun e produkteve bujqësore
- Përpunimi i pemëve- perimeve
- Përpunuam i mishit
- Përpunimi i qumështit
- Depo grumbulluese, rujtse dhe
paketuese

5,500,000

Masa 5: Përmirësimi i
menaxhimit te resurseve
natyrore
•
Pyllëzimi dhe ripyllëzimi

700,000

Masa 8: Përkrahje për zhvillimin
e komunitetit lokal
Projketet e grupeve lokale te
veprimit

200,000

Masa speciale per zona me pak
te zhvilluara

1,500,000

Buxheti total

15,750,000

Perkrahja e Drejtpërdrejtë

Në Kosovë, përkrahja e paraqitur në vitin 2009 lidhet me llojin e prodhimit. Në vitin 2009,
2010, 2011 dhe 2012 u zbatuan këto masa të përkrahjes së drejtpërdrejtë: pagesat direkte
ne sektorin e blegtorisë për krerë te lopët qumështore, delet dhe dhit, për kosheshre te
bletët. Pagesat direkte ne sektorin drithrave për njësi të sipërfaqes për kulturen e grurit,
grurit për prodhimin e farë dhe subvencionet për lëndë djegëse për korrjen e drithërave
te bardha. Skemat e reja të përkrahjes së drejtpërdrejtë/pagesat direkte u aplikuan edhe
për kulturat industriale (misër, luledielli dhe kolza) që kanë mundësi zhvillimin e agropërpunimit.
1.8.

Skemat e Kredive Rurale

Sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural vazhdon të përballet me kushte të vështira të
qasjes në financa. Nga 1.2 miliard euro të kredive të miratuara në Kosovë gjatë vitit
2011, vetëm 3.6 për qind apo 40 milion euro u miratuan për sektorin agro-bujqësor.
Institucionet mikrofinanciare sigurojnë një pjesë të madhe të kredive agro-bujqësore –
përafërsisht 45 për qind. Mesatarja vjetore e kamatës ishte shumë e lartë, pra 22 për
qind (ndërsa shkalla më e lartë arriti në 25 për qind) në krahasim me 11% për qind për
sektorin e ndërtimtarisë.
MBPZHR është duke punuar në themelimin e një fondi garantues për kreditë agrobujqësore. Studimi i Fizibilitetit është përfunduar. Që nga shtatori i vitit 2012, sektori
i bujqësisë nuk do të trajtohet si sektor i rrezikut të lartë për huadhënie nga sektori
bankar dhe bujqit do të kenë qasje më të lehtë në kreditë bujqësore. Kjo është për shkak
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se Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ambasada e SHBA-ve në
Kosovë dhe gjashtë bankat më të mëdha në vend nënshkruan marrëveshjen për fondin
garantues për kredi në bujqësi, përmes së cilit garantohen kredi në vlerë prej 20.1 milion
eurosh për sektorin e bujqësisë.
1.9.

Mbikçyrja dhe Inspektimi i Bujqësisë

Sipas rregullores së Qeverisë nr. 02/2011 (shtojca 14) përveç krijimit dhe zbatimit të
politikave dhe legjislacionit, MBPZHR është përgjegjëse edhe për kontrollin, mbikçyrjen
dhe inspektimin e aktiviteteve të bujqësisë, pylltarisë, blegrotisë dhe mbrojtjes së bimëve.
Dispozita për kontrollë, mbikqyrje dhe inspektim në fushën e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, përmbanë të gjitha ligjet e sponzoruara nga MBPZHR dhe të miratuara
nga Kuvendi i Kosovës. Kjo fushë është e rregulluar me Ligjin nr.03/L-029 për Inspekcion
Bujqësor i cili ka në fushëveprim tokat bujqësore, pylltarinë dhe gjuetinë, mbrojtjen e
bimëve, blegtorinë dhe peshkatarinë, si dhe veterinarinë dhe sigurinë ushqimore.
Inspekcioni mbetet organ ekzekutiv brenda MBPZhR dhe përbëhet nga inspekcioni për
tokën bujqësore, inspekcioni për pylltari dhe gjueti, inspekcioni për mbrojtjen e bimëve,
inspekcioni fitosanitar, inspekcioni per blegtori dhe peshkatari, si dhe inspekcioni per
veterinari dhe siguri të ushqimit. Inspekcioni ka këto autorizime të përgjithshme:
•
•
•
•

Bën kontrollin e objekteve afariste, pasijeve, hapësirave, mjeteve, prodhimit,
përpunimit, eksportit, importit, dhe kalimit tranzit;
merr mostra të mallit;
zbaton procedurat në lidhje me kërkesat e qytetarëve apo subjeteve tjera;
merr masa dhe veprime tjera konform ligjit.

Ndërsa, me autorizimet e veçanta, inspekcioni:
•
•
•

Urdhëron ndërmarrjen e masave për evitimin e parregullsive;
Inicon procedurën për kundervajtje dhe vepër penale;
Ndërmerr veprime tjera të përcaktuara me ligj.

Në fushën e inspekcionit dhe mbikçyrjes ka pasur përparim në hartimin e legjislacionit
primar dhe sekondar, janë krijuar mekaniza të nevojshëm për inspekcion dhe kontroll
si dhe ka pasur aktivitete në ngritjen e njohurive të stafit për këto fusha. Megjithatë,
sfidë kryesore ende mbeten kapacitetet e pamjaftueshme, neglizhenca e gjykatave për
trajtimin dhe procedimin e lëndëve dhe koordinimi ndër-institucional. 20
1.10.

Sistemi kadastral dhe politika e tokës

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK), e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është i vetmi autoritet në Kosovë për kadastër dhe
20

Takimi i TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Mbikçyrja dhe Inspektimi i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural”.Shefki Zeqiri. MBPZhR. Tetor 2012.
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gëzon të drejtën për të krijuar dhe ruajtur regjistra zyrtar të përgjithshëm për pronën
e paluajtshme si dhe për të nxjerrë aktet e tjera normative përkitazi me veprimtaritë
kadastrale. Të gjitha këto çështje janë të rregulluara me anë të Ligjit nr. 04/-L-013 për
Kadastër.
Zyrat kadastrale komunale dhe gjeodetët janë të organizuar dhe kryejnë punën e tyre në
kuadër të Agjencisë. Kosova ka një regjistër të vetëm të drejtave të pronës së paluajtshme
(RDPP) Ligji Nr. 04/L-009 për Ndryshim plotësimin e Ligjit nr.2002/5 për themelimin
e regjistrit te Drejtave te pronës se paluajtshme, ku të gjitha njësitë e pronave kadastrale
dhe titujt regjistrohen dhe baza qendrore e të dhënave e këtij regjistri menaxhohet
nga AKK. Parcelat e tokës bujqësore regjistrohen në këtë regjistër si parcela të tokës
kadastrale për përdorim bujqësor dhe mbulon 53 për qind të territorit të Kosovës.21 Për
qëllim të përdorimit të saj të brendshëm në MBPZHR ekzistojnë edhe dy sisteme tjera
për identifikimin e parcelave të tokës bujqësore.
1.11.

Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës (SIPT)

Është ngritur dhe funksionon sistemi i thjeshte i Identifikimit te Parcelave Tokës (LIPS)
dhe Mastër Plani për implementim te Sistemit për Identifikim të Parcelave të Tokës
(LPIS) në Kosovë me qëllim te aplikimit, shpërndarjes dhe kontrollit të subvencioneve
për fermerët te cilët përfitojnë nga buxheti nacional. Ky sistem mundëson digjitalizimin
e parcelave bujqësore dhe caktimin e të dhënave atribute për secilin fermer, aplikimin
elektronik për pagesa direkte për sipërfaqe. Mundëson krijimin e gjeo-bazës së të
dhënave për të gjitha parcelat bujqësore në Kosovë. Sistemi për Identifikim të Parcelave
të Tokës (LPIS) është njëri nga elementet e Sistemit të Integruar për Administrim dhe
Kontroll (IACS). IACS-i është mjet kyç për kontroll të subvencioneve bujqësore të
ofruara nga Politika e Përbashkët Bujqësore (PPB) të BE-së.
1.12.

Sistemi Kadastral për Menaxhimin e Vreshtarisë dhe Industrisë së
Verës në Kosovë

Me qëllim të menaxhimit të vreshtarisë dhe sektorit të verës në Kosovë, MBPZHR ka
krijuar sistemin kadastral të vreshtarisë që mundëson identifikimin e parcelave, bujqve
dhe mbledhjen e të dhënave të tjera të rëndësishme për këtë sektor. Sistemi integron të
gjitha të dhënat në një bazë të vetme të dhënave në PostgreSQL dhe mundëson paraqitjen
e të dhënave tekstuale dhe grafike të përcjella me formularët, raportet dhe statistikat e
tjera. Programi i saj përfundimtar KaveKO v1.2 është i bazuar në WEB platformën –
server që mundëson qasjen edhe nga një distancë e kjo gjë mundëson menaxhimin e
lehtë dhe efikas të sistemit kadastral të vreshtarisë në Kosovë.22
Qeveria e Republikës së Kosovës deri në Dhjetor të vitit 2014 ka angazhuar një kompani
për mirëmbajtjen, përforcimin dhe zgjerimin e Kadastrës së vreshtave dhe industrisë
së verës në Kosovë. Kjo kompani është duke krijuar softverin për kontrollin e kualitetit
21
22

Përgjigjet në Pytësorin e Studimit të Fizibilitetit. Qershor 2012.
Përgjigjet në Pytësorin e Studimit të Fizibilitetit. Qershor 2011.
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të verës në pajtim me rregulloret ekzekutive të B.E. së. Me këtë softver do të ketë një
ndërlidhje ndërmjet vlerësimit analitikë dhe organoleptikë të verës, do të menaxhohet
tregtia e brendshme, eksporti dhe importi i verës.
Gjithashtu regjistri i vreshtarisë duhet të lidhet me ose duhet të jetë i qasshëm nga
regjistrat e tjerë në dispozicion në Kosovë si: SIPT, regjistri i fermerëve, regjistrimin për
identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve.
1.13.

Toka Bujqësore

Ligji nr. 04/L-40 për rregullimin e tokës. (Gazeta Zyrtare e Republikës se Kosovës
Nr.03/22 shkurt të vitit 2012. Po ashtu Strategjia për rregullimin e tokës 2010–2020
dhe plani i veprimit për zbatimin e saj u miratuan nga Qeveria në qershor të vitit 2011.
Konsolidimi i papërfunduar i tokës nga e kaluara është një çështje shumë sfiduese
për MBPZHR dhe sektorin e bujqësisë. Me mbështetjen e MBPZHR në vitin 2011 nga
projektet e për konsolidimin e papërfunduar të tokës ne komunat Prizren 930 ha,
Rahovec - 1318 ha dhe Obiliq 453 ha. janë regjistruar ne Regjistruar ne Regjistrin e te
drejtave te pronës se Paluajtshëm RDPP. Projekti i konsolidimit te pa përfunduar te
tokës ne komunën e Gjakovës, është duke u zhvilluar ne disa ZK si: ZK Ujëz (siper.
349.56 ha), ZK Rogovë I (siper.480.46 ha.) dhe ZK Gjakovë jashtë qytetit (siper 1375.34
ha)dhe parashihet te shtrihet edhe ne ZK te tjera. Projekti i rregullimit vullnetar te tokës
ne fsh. Pozharan Viti, ne sipërfaqe prej 22 ha, ka kaluar fazën e diskutimit publik me
pronaret. Tani është ne fazën e nënshkrimit te deklaratave te fermerëve për ri alokim te
parcelave te tyre.
Në dekadën e fundit, toka bujqësore ishte nën sulm nga veprimtaritë e pakontrolluara të
ndërtimtarisë dhe nga ndryshimi i shfrytëzimit pa respektuar rregullat dhe procedurat
e përcaktuara me ligjin për tokën bujqësore. Vetëm në vitin 2011, inspektorët e
nivelit qendror dhe atij komunal raportuan shkeljet ligjore në vijim: 267 kontrolle, 232
procesverbale, 150 vendime, 102 lëndë në gjykata dhe 16 lëndë të përmbaruara nga
gjykatat.23
Lidhur me tokën bujqësore, Kosova ballafaqohet me këto sfida:
•
•
•
•

•

23

22

Zbatimin e pamjaftueshëm të ligjeve dhe strategjive;
Mos azhurnimi(përditësimi) i titujve pronësore;
Konsolidimi i papërfunduar i tokës;
Fragmentimi i ngastrave të tokës: sipërfaqja e tokës e disponueshme për
ekonomitë shtëpiake bujqësore është e ulët (2.5 ha në mesatare), shtrihet në një
numër të ngastrave : (nga 180,000 ferma të vlerësuara në Kosovë, vetëm 3,000
janë më të mëdha se 10 ha);
Ndotja industriale: toka bujqësore është në një kërcënim konstant nga ndotja e
ujit dhe dheut;

Raport nga mbledhja PDSA, Agri_FS 2012.
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•

Shfrytëzimi jo i qëndrueshëm i tokës bujqësore.

Objektivat e MBPZHR që kanë të bëjnë me tokën janë paraqitur në Masën 2 në PBZHR:
Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro – rural. Objektivat e përgjithshme janë:
•
•
•
•
•
•
•

Zhvillimi i qëndrueshëm bujqësor;
Ndihma e ristrukturimit të fermave;
Rritja e madhësisë së fermës;
Zhvillimi i tregut të tokës;
Përmirësimi i kapaciteteve prodhuese të tokës, dhe shfrytëzimi i tij si kolateral;
Përmirësimi i ruajtjes së pjellorisë së tokës;
Përmirësimi i ambientit.

Arsyeja kryesore e humbjes se tokës bujqësore dhe ndërtim të pa planifikuar urbane
është mungesa e Planit Hapësinor Rural. Ky plan ka për qellim që zonës rurale ti
kushtohet kujdesi i merituar, të jete pjesë integrale e Planit Zhvillimor Komunal,
te plotësoj dhe balancoj Planin Zhvillimor Urban (PZHR), dhe të përqendrohet në
zhvillimin e strategjisë për planifikimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në Z.R. Plani
i komunave fokusohet në planifikimin urban dhe në mënyrë të pa mjaftueshme në zonat
rurale. Baza për Planifikim Hapësinor Rural është krijuar për tërë territorin e vendit
përderisa implementimi mbetet përgjegjësi e MMPH, komunave dhe palëve të tjera të
interesit.
Kur propozohet një ndryshim i përdorimit të tokës rurale në atë urbane, autoriteteve
vendore të planifikimit do tu kërkohet të bëjnë një analizë objektive me disa kritere
qe mbështesin këtë propozim dhe që konstaton se: zonat ekzistuese urbane janë të pa
mjaftueshme për të përballuar rritjen ekonomike dhe demografike të popullsisë; zona
e propozuar për zgjerim nuk përshtatet mirë për përdorime rurale (tokë e kulitetit te
ulët) ose i është nënshtruar tashme përdorimeve sporadike urbane; është e mundshme
dhe efikase për sa i takon kostos qe të zgjerohen shërbimet urbane në atë zonë, si dhe
që zhvillimi i propozuar nuk shkakton pasoja negative për njësitë vendore fqinje –si
për shembull ulja e potencialit të zhvillimit rural në atë zonë. Ne vitin 2013 do te filloj
projekti”Implementimi i Sistemit te Planifikimit Hapësinor Rural”. Ky projekt do te
financohet nga BE-ja dhe do implementohet nga MBPZHR-ja. Qëllimin parësor i e
këtij projekti është qe ti mbështes stafin përgjegjës ne te gjitha komunat e Kosovës ne
implementimin e Planit Zhvillimor Rural ne komunat e tyre. Projekti do te zgjas dy vite.
1.13.1. Rregullimi i Tokës Bujqësore
Rregullimi i tokës bëhet përmes Ligjit Nr. 04/L-40 për Rregullimin e Tokës i cili bazohet
në principin e pjesëmarrjes vullnetare të fermerëve në projektet e rregullimit te tokës.
Strategjia për konsolidimin e tokës 2010-2020 dhe plani i veprimit është miratuar.
Qëllimi i Strategjisë është të krijoj një vizion afatgjatë për implementim të rregullimit të
tokës në Kosovë; të sigurojë shfrytëzim racional të tokës bujqësore, zgjedhjen e çështjes
së pronësisë dhe sigurimin e zotërimit të tokës, si dhe rritjen e madhësisë së fermës dhe
konkurrencës në treg.
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Klasifikimi kadastral i tokës, është bazuar në kushtet natyrore dhe ekonomike të
prodhimit të kulturave ekzistuese ne tokë dhe përdoret për te përcaktuar te ardhurat
kadastrale. Bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi-Ligji për Token Bujqësore Nr.02/L-26 neni
10 paragrafi 10.1 Është përgatitur klasifikimi i ri i përshtatshmërisë së tokës bujqësore.
Ky sistem është bazuar ne praktikat ndërkombëtare te klasifikimit te tokave si FAO dhe
(World reference base for soil resources 2006) është sistem i thjeshtë, i qartë, transparent
dhe lehtë i zbatueshëm për të siguruar integrim të shpejtë në sistem të politikave. Për
ketë arsye KPTB, për te pasur fuqi ligjore është përgatitur Udhëzimi Administrativ Nr.
02/2012 për Klasifikimin e Përshtatshmërisë së Tokës Bujqësore dt. 30.03.2012.
Klasifikimi i Përshtatshmërisë së Tokës Bujqësore do të përdoret në shkallë prej së
paku 1:50:000 apo në shkallen më të vogël por jo nën 1:30.000. PTB është obligativ te
përdoret në hartimin planeve zhvillimore komunal. Sipas sistemit te ri, Klasifikimi i
Përshtatshmërisë së Tokës Bujqësore është e ndarë ne tetë klasa.
1.13.2. Tregu i Tokës Bujqësore
Për tokën bujqësore në pronësi private nuk ka asnjë bazë të dhënash të vetme për tregun
si një burim i informacionit rreth kërkesës dhe ofertës, si dhe çmimit të shitjes së tokës
bujqësore. Nuk ka ndonjë person juridik apo fizik të licencuar për vlerësim të pronave
të paluajtshme (tokë bujqësore). Me vendim të MF, Nr.30/12 dt.27.02.2012 ështe
themeluar Bordi Mbikeqyers për Licencimin e Vlerësusëve te Pronave të Paluajtshme
bazuar në standardet evropiane të vlerësimit “TEgoVA”. Deri më tani 45 persona
fizik janë licencuar nga Bordi Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Pronave të
Paluajtshme për vlerësim të pronave të paluajtshme (tokë bujqësore).
1.13.3. Privatizimi i Tokës Bujqësore
Praktika e AKM-së, dhe AKP-së për privatizim ka rezultuar në tenderim të sipërfaqeve
të mëdha te tokës bujqësore. Privatizues të sipërfaqeve të mëdha të tokës bujqësore
kanë qenë kryesisht afaristë te cilët këtë sipërfaqe te tokës bujqësore e kanë ndarë dhe
me pas e kanë rishitur për çmime më të larta dhe kryesisht për qëllime te shfrytëzimit
për veprimtari jo bujqësore. Fermerët te cilët merren me veprimtari bujqësore dhe te
cilët kanë pasur si synim rritjen e madhësisë së fermës se tyre, në të shumtën e rasteve
nuk kanë përfituar nga ky proces. Në tokat bujqësore të privatizuara në të shumtën e
rasteve nuk është investuar fare, nuk ka rritje të prodhimtarisë bujqësore, e në disa
raste toka ka mbetur e pa zhvilluar.24
1.14.

Bujqësia Organike

Ligji për Bujqësinë Organike Nr. 02/L-122 është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës me 17
Shtator 2007 dhe shpallur nga PSSP-ja me 8 Janar 2008. Bazuar në Rregulloret e BE-së
(EC) Nr. 834/2007 të datës 28 Qershor 2007 dhe Rregullores (KE) Nr. 889/2008, është
24
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bërë ndryshim plotësimi i Ligjit për Bujqësi Organike Nr. 02/L-122. Ky ligji i parë i cili
është hartuar në bazë të tabelave të përputhshmerise dhe në mbështetje te ekspertëve
te TAIEX-it. Ndryshim plotesimi I Ligjit për Bujqësinë Organike Nr. 04/L-085 është
aprovuar nga Kuvendi i Kosovës me date 13 Shtator 2012 dhe shpallur ne gazeten
zyrtare me date 18 Tetor 2012. Sipas këtyre ndryshimeve, planifikohet: themelimi i një
autoriteti kontrollues; komiteti për bujqësinë organike; njohja e organeve kontrolluese
nga MBPZHR; hartimi i planit të veprimit për zhvillimin e bujqësisë organike dhe
hartimin e programit vjetor për konvertimin në bujqësinë organike.25
MBPZhR është autoriteti kompetent për sistemin e kontrollit për bujqësi organike e
cila krijon Autoritetin e Kontrollit, përderisa Autoriteti i Kontrollit akrediton trupat
e kontrollit te cilat mund te jene vendore apo te huaja.26 Prodhimtaria Organike në
Kosovë është ende në fazë të hershme të zhvillimit. Prodhimtaria Organike ka një
potencial të lartë në Kosovë në saje të prodhimtarisë ekstensive (tradicionale) kryesisht
në zonat malore me një mjedis shumë të pasur dhe të përshtatshëm për prodhimtari
organike.Përparësi kane prodhimet organike si: bimet mjekësore, frutat e egra, pemët,
perimet,vreshtat, mjalti etj. Aktualisht, disa fermerë janë në periudhën e konvertimit
duke u konvertuar në prodhimtari organike (në bashkëpunim me SHBOK). Bimët
mjekësore, erëzat e guzhinës dhe frutat e egëra jane duke u eksportuar (nepermjet rrjetit
të tregut vendor).
Kosova është e ndarë në pesë zona, katër prej tyre janë certifikuar për mbledhjen e
frutave të egra dhe bimëve medicionale sipërfaqet e certifikuara/ha.1) Zona e parë
19,200 ha. 2) Zona e Dytë 36,000 ha. Zona e tretë 48,000 ha.4) zonë e katërt 76,380 ha. Në
Kosovë aktualisht janë dy kompani të cilat i kane te certifikuara produktet e tyre dhe
bëjnë grumbullimin dhe përpunimin e frutave te egra dhe bimëve (“Agroprodukt Syne”,
Istog dhe “Hit Flower Dragash). Këto kompani organizojnë mbledhjen, tharje dhe
përpunimin e bimëve të egra dhe medicinale. Aktualisht operojnë dy trupa te kontrollit
dhe një Shoqatë Kombëtare SHBOK (këshilla teknike). Trupa e kontrollit BIO inspectaZvicer në bashkëpunim me Albinspekt-Shqipëri, ështe duke bëre inspektimin dhe
certifikimin organik për bimë medicinale dhe fruta të egra. Trupa e kontrollit PROCERT
nga Maqedonia, në bashkëpunim me Shoqatën e Bujqësisë Organike të Kosovës kan
bërë certifikimin e prodhimit të mjaltit organik. Certifikimi i produkteve organike është
mbështetur nga: SHBOK, Intercooperation, GIZ, USAID, Mercy Corps etj.
Deri më tani, në Kosovë kultivohen 85 ha (16 lloje) të bimëve medicionale me një
prodhimtari prej 170t. Certifikimi është bërë për një prodhues të mjaltit organik i cili
ka filluar punën në 2010, ai ka të certifikuar 40 koshere me një kapacitete prej 900 kg/
vitë.90% të gjitha prodhimet e e kultivura dhe të grumbulluara eksportehen ne vendet
e BE-se si Gjermani, Austri, Zvicër. Sipas të dhënave nga SHBOK (Shoqata e Bujqësisë
Organike në Kosovë) në fazën e konvertimin janë: Pemishte 4 ha, Vreshtat 1 ha, 0.10
25
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Raport nga mbledhja PDSA, Agri_FS 2012.
Takimi I TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Bujqësia Organike”. Isuf Cikaqi. MBPZhR.
Tetor 2012.
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ha serë. Një zhvillim pozitiv që duhet të theksohet është se Fakulteti i Bujqësisë, që nga
viti 2002, ka përfshirë lëndën e bujqësisë organike që është ndjekur mesatarisht nga 100
studentë në vit. Kjo ka ndikim në ngritjen e vetëdijesimit të popullsisë së Kosovës për
bujqësinë organike.
Tani për tani në Kosovë vetëm bimët medicionale janë prodhime organike që janë
certifikuar. Por bujqësia organike është një proces që fillon me konvertim në vitin e parë
dhe më pas vazhdon me prodhim. Prandaj prodhimet organike duhet të përcillen dhe
certifikohen çdo vit.
Edhe pse ligji për bujqësi organike është miratuar ritshazi, autoriteti kontrollues,
komiteti për bujqësinë organike dhe organet e tjera që parashihen me ligj ende nuk
janë themeluar. Gjer më tani, kapacitetet e MBPZHR janë të pamjafstueshme duke qenë
se vetëm me një zyrtar është shumë e vështirë për të organizuar dhe bashkërenduar
këtë proces. Në shumë vende tjera ekzistojnë institute për bujqësi organike që drejtojnë
procesin në fjalë.
1.15.
•

Statistikat

Statistikat e bujqësisë

Ligji nr. 04/L-036 për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës u miratua nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës në tetor të vitit 2011. Në përputhje me këtë ligj, Agjencia e
Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgjegjësinë parësore për prodhimin e statistikave
zyrtare dhe çështjeve tjera që dalin nga programi i statistikave zyrtare. Ligji rregullon
parimet themelore, cilësinë dhe siguron kornizën ligjore për organizimin, prodhimin
dhe botimin e statistikave zyrtare në Kosovë. Përveç kësaj, ligj trajton mbledhjen,
përpunimin, ruajtjen, privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave zyrtare dhe bashkëpunimin
ndërkombëtar.
Struktura organizative e ASK përbëhet nga këto departamente: statistikat e ekonomisë
dhe llogarive kombëtare; statistikat e popullsisë; statistikat e bujqësisë dhe mjedisit, si
dhe nga dy departament mbështetëse: ai i metodologjisë dhe teknologjisë informative
dhe i administratës. ASK ka shtatë zyra rajonale në qytetet kryesore të Kosovës dhe ka
134 punonjës në përgjithësi.27
Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit (DSBM) përbëhet nga dy sektorë
(sektori i statistikave të bujqësisë dhe sektori i statistikave të mjedisit) që mbulojnë tre
fusha të statistikave: bujqësisë, agromonetare dhe të mjedisit. Statistikat e bujqësisë
mblidhen kryesisht përmes anketës vjetore të ekonomive shtëpiake bujqësore (AEShB).
AEShB e vitit 2012 është në hartim e sipër dhe mbledhja e të dhënave po planifikohet për
në nëntor të vitit 2012. AEShB prodhon tregues të ndryshëm të bujqësisë si: popullsinë
bujqësore dhe strukturën e saj, sipërfaqen e përdorur, prodhimin e të korrurave,
blegtorisë dhe prodhimeve të blegtorisë, pylltarinë, përdorimin e plehrave artificial
27
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dhe atyre organik, makinerinë bujqësore, forcën punëtore në bujqësi dhe shpenzimet
në ferma.28 Statistikat agromonetare mbulojnë komponentët si në vijim: çmimet dhe
indeksin e çmimeve të bujqësisë (mujor); llogaritë ekonomike në bujqësi (vjetor); forcën
punëtore në bujqësi dhe të ardhurat në sektorin e bujqësisë.29
ASK dhe MBPZHR janë në bashkëpunim të ngushtë lidhur me përgatitjet për regjistrimin
e bujqësisë që do të kryhet në vitin 2013. Projektligji për regjistrimin në bujqësi u miratua
nga Qeveria e Kosovës më 4 qershor 2012. Ndërkohë janë hartuar një projekt pyetësor
dhe projekt doracaku i dytë për regjistrimin në bujqësi. Po ashtu është organizuar pilot
regjistrimin i bujqësisë në Nëntor të vitit 2012.30
Statistikat e bujqësisë për nevojat e MBPZHR mblidhen nga Divizioni i Statistikave
Bujqësore. Roli i ketij Divizioni në Ministrinë e Bujqësisë është ofrimi i statistikave të
shpejta, të besueshme dhe të krahasueshme në përputhje me rekomandimet e BE-së.
Ky divizion harton formularët/shabllonët dhe udhëzimet e nevojshme, organizon
seancat trajnuese për anketat e RRDhKF për regjistruesit, mbledh të dhëna, i kontrollon
ato, përpunon, analizon dhe harton tabelat dhe i boton të dhënat. Ky divizion synon
zbatimin e saktë të standardeve ndërkombëtare, metodologjisë dhe nomenklaturës së
EUROSTAT. Aktualisht divizioni përbëhet nga tri njësi: Njësia e Shkëmbimit tregtar;
Njësia e FADNsë si dhe Njësia e çmimeve të produkteve bujqësore.
Njësia e shkëmbimit tregtar:
•
•

•
•
•

menaxhon bazën e të dhënave të reja në MS ACCESS sipas nevojave të
departamenteve tjera si dhe Divizionit të statistikave;
korrigjon (përmirëson) bazën ekzistuese të krijuar për pyetësorët e ndryshëm
(krijimi i formave,queri-ve, tabelave,lidhjeve dhe raporteve)sipas kërkesave të
parashtruara;
koordinon punën në mes MBPZHR, Shërbimit Doganor të Kosovës dhe ASK
per bazen e te dhenave;
përgatit të dhëna per kapitujt e bujqësisë(01-24) sipas kërkesave te njësive
organizative te MBPZHR-së si dhe palëve jashtë saj;
përkujdeset rreth organizimit dhe publikimit vjetor të doracakut Shkëmbimi
Tregtar i Produkteve Bujqësore.

Njësia e FADN-së:
•
•
•

28
29
30

bën përpilimin e mostrës testuese nga anketa EFB(ASK);
përgatit pyetësorin “Libri i fermës” dhe udhëzuesin për plotësimin e pyetësorit;
organizon trajnime për anketuesit dhe fermerët qe janë te kyçur ne rrjetin e
FADN-së;

Statistikat e Bujqësisë në: http://esk.rks-gov.net/ENG/statistikat-e-bujqesise.
Raport për gjendjen e tanishme në ASK, i paraqitur gjatë mbledhjes së TRT 3. Tetor 2012.
Raport për gjendjen e tanishme në ASK, i paraqitur gjatë mbledhjes së TRT 3. Tetor 2012.
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•
•
•
•

përfshinë të dhënat nga “Pyetësori i fermës”në program;
gjeneron raporte dhe i analizon ato;
shpërndanë rezultatet tek fermerët;
përgatitë, publikon dhe shpërndanë publikimet tek institucionet relevante

Njësia e çmimeve të produkteve bujqësore:
•

•

•

bën grumbullimin e vazhdueshëm të çmimeve ne baza mujore për disa
produkte vendore si dhe bashkëpunon vazhdueshëm me ASK për përcjelljen
dhe regjistrimin e të dhënave për çmimet e produkteve bujqësore;
bën regjistrimin e çmimeve në bazën e të dhënave nga Sistemi Informativ i
Tregut, për regjistrimin e 475 prodhimeve bujqësore, mekanizimin bujqësor si
dhe plehrat dhe pesticidet në baza, mujore sipas regjioneve me shumicë dhe
pakicë;
analizon dhe publikon dhëna për çmimet e produkteve bujqësore nga të dhënat
qe merren nga dy burime ASK dhe SIT. Publikimi bëhet ne baza vjetore. 31

Përkundër disa veprimtarive të përbashkëta, bashkëpunimi/bashkërendimi midis
MBPZHR dhe ASK ka akoma hapësirë per përmirsim. Duhet të përmirësohen kanalet
e bashkëpunimit zyrtar për të thjeshtëzuar shkëmbimin e të dhënave, shmangien e
veprimtarive të mbivendosura dhe përdorimin më të mirë të burimeve të dhënave në
dispozicion.
Sfidat kryesore të ASK/DSBM janë burimet e pamjaftueshme buxhetore dhe njerëzore
dhe mungesa e burimeve të plota të dhënave. Si pasojë e buxhetit të pamjaftueshëm,
ASK nuk kreu AEShB në vitin 2010 dhe 2011. Nga pikëpamja e statistikave, kjo nuk
është pozitive për shkak se humb vazhdimësia në prodhimin e statistikave të rregullta.
Po ashtu mungesa e kapaciteteve të burimeve njerëzore në ASK/DSBM pasqyrohet në
zbatimin e planeve të tyre të punës dhe strategjive. Deri më tani, dy komponentë të
statistikave monetare, forca punëtore në bujqësi dhe të ardhurat në sektorin e bujqësisë,
nuk janë zbatuar ende. Një sfidë tjetër është botimi i rezultateve me kohë dhe shpeshherë
ndodhë që rezultatet botohen me vonesë.
Disa nga kufizimet dhe sfidat u nënvizuan gjithashtu edhe në raportet e Komisionit
Evropian dhe të organizatave të tjera. Statistikat e bujqësisë, ashtu si edhe statistikat e
tjera në Kosovë, vlerësohet se janë vetëm pjesërisht të përafruara me standardet e BE.
Në përgjithësi, sistemi i statistikave në Kosovë përcakton regjistrimin e popullsisë në
nivel shteti. Prandaj shumë të dhëna të botuara lidhur me prodhimet bujqësore janë
rezultat i vlerësimeve që i bën ato të pasigurta. Regjistrimi i fundit i popullsisë u mbajt
në vitin 2011, pas 30 viteve duke qene se regjistrimi paraprak është bërënë vitin 198132
ndërsa regjistrimi i fundit i bujqësisë u krye në vitin 1960; regjistrimi i ri pritet të bëhet në
31
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Takimi i TRT 7 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural. Prezantim “Organizimi i Statistikave Bujqësore në MBPZhR,
Divizioni i Statistikave Bujqësore. Hakile Xhaferi MBPZhR. Tetor 2012.
Shpejgim: Regjistrimi i popullsisë u mbajt në vitin 2011 ndërsa të rezultatet e para u botuan në shtator të
vitit 2012.
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vitin 2013. Ende ekziston nevoja për përkrahje në rregullimin e strukturës së mbledhjes
së të dhënave dhe sistemit të statistikave në një sistem të integruar që është në përputhje
me kërkesat e BE dhe me ato të procesit të integrimit evropian.33
Sipas Raportit të Progresit për Kosovën të vitit 2011 “është shënuar përparim i kufizuar
në sektorin e statistikave”. Kjo është kryesisht për shkak të burimeve të shpenzuara në
regjistrimin e popullsisë dhe buxhetit të kufizuar të ASK: si Anketa e Forcës Punëtore
ashtu edhe Anketa e Ekonomive Shtëpiake të Bujqësisë u anuluan në vitin 2010 për
shkak të mungesës të burimeve. Llogaritë ekonomike për bujqësi u botuan për herën
e parë në korrik të vitit 2011 dhe mbuluan periudhën kohore 2005-2008. Ende mbeten
sfidë plotësimi i kornizës ligjore dhe ngritja e kapaciteteve të ASK.
1.15.1. Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave (RRDKF)
Institucioni përgjegjës për mbledhjen, përpunimin, analizimin dhe botimin e të dhënave
të RRDFK është MBPZHR, përkatësisht Divizioni i Statistikave Bujqësore në kuadër
të Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqesore. Udhëzimi
administrativ nr. 06/2011 përcakton kriteret për fermat që duhet përfshirë në sistemin
e kontabilitetit të fermave; për themelimin e rrjetit për mbledhjen e të dhënave; për
kontabilitetin e ekonomive shtëpiake bujqësore dhe për identifikimin e të ardhurave
vjetore. Sistemi i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit në Fermë (FADN) është themeluar
ne vitin 2005 si Pilot Projekt ku eshte filluar me 50 ferma, duke zgjeruar gradualisht
numrin e fermave ne vitin 2008 me gjithësej 300 ferma. Konsiderohet që Rrjeti i FADN-së
në Kosovë ende nuk është i zhvilluar sa duhet ne mungesë të perzgjedhjes se një mostre
gjithpërfshirëse. Kjo vie si rezultat i mungeses se regjistrit të “kornizes se fermave” kur
dihet fakti se Regjistrimi i fundit i Bujqësisë është realizuar në vitin 1960.
Bazuar në statistikat e Anketës se Ekonomive Shtëpiake (ASK), në Kosove vlerësohet
të jenë 192.500 ekonomi familjare bujqësore. Nga ky numër vetëm 5.000 ferma janë mbi
1 Njësisë Ekonomike Evropian (ESU) e cila formon fushën e vëzhgimit të FADN-s. Të
dhënat për FADN mblidhen nga 300 ferma të cilat japin një normë prej 6%(nga mostra
e perzgjedhur) ose 0.15% ne totalin e ekonomive familjare bujqesore. Klasifikimi i
mostrës së FADN-së është realizuar pasi qe është kryer kalkulimi i koeficienteve të
Madhësisë Ekonomike Evropiane (ESU). Duke përdorur Standard Outputet, për herë
të parë është bërë klasifikimi i fermave ne bazë te tipit te prodhimit dhe madhësisë
ekonomike dhe në të njëjtën kohe janë përcaktuar sektorët kyç të bujqësisë. Pra përmes
përdorimit te kësaj metode është bërë e mundur rekonstruimi i strukturës se sektorit të
bujqësisë ne Kosovë. Bazuar në këto rezultate eshte gjetur numri i ekonomi familjare
bujqesore(192.500)34, nga te cilat 49% ose afro 93 mije e fermave është mbi 2000 SO që
formojnë fushën e observimit dhe prodhojnë 82% të vlerës së prodhimit të përgjithshëm.

33
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Tina Volk e.d. Studies on the Agriculture and Food Sector in Central and Eastern Europe. Agriculture in
the Western Balkan Countries në http://www.iamo.de/dok/sr_vol57.pdf. 2010.
Evaluation and recomandations for the FADN System in Kosova-Barkazsy Levente TAIEX Expert, March
2012.
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Të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara nga fermat e mostrës deri diku përfaqësojnë
sektorin bujqësor të Kosovës.
Pyetësori është përdorur/përvetësuar kënaqshëm, megjithatë akoma kërkon kohe qe të
familjarizohen regjistruesit qe do ta përdorin atë. Gjithashtu është testuar edhe softweri
duke përfshirë të dhënat rishtazi të mbledhura. Bazuar në rezultatet FADN-se, fermat
blegtorale që i shfrytëzojnë kullosat (kryesisht lopë qumështore), fermat mikse me
kultura të përziera dhe fermat blegtorale janë segmentet më të rëndësishme të sektorit
bujqësor të Kosovës. Përmes perdorimit të SO është bërë klasifikimi i fermave mostër nga
AESh 2008. Të gjitha fermat në total në vitin 2008 kanë prodhuar një vlerë të llogaritur
të prodhimit prej 573.000.000 Euro. Fermat te cilat gjinden nën pragun (51% të numrit
të përgjithshm të fermave) kanë prodhuar 18% të vlerës së prodhimit të përgjithshëm,
ndërsa fermat mbi pragun minimal kanë prodhuar 82%. Plani i përzgjedhjes se mostrës
në Kosovë duhet të rishikohet pasi që disa nga llojet e fermave nuk janë të përfshira/
përfaqësuara (sidomos fermat që kultivojnë lloje të ndryshme të kafshëve/të përziera).
Me këtë metodë MBPZhR-ë do të jetë në gjendje për të klasifikuar (rindërtuar) strukturën
e sektorit të bujqësisë në Kosovë. Kjo do të shërbejë si pikënisje apo si udhërrëfyes i
hartimit të politikave zhvillimore agro – rurale, dhe është një bazë e mirë pasi që
regjistrimi bujqësor do të zhvillohet dhe struktura origjinale e fermave bujqësore do të
rishikohet. Menaxhimi standard i llogaritjes së prodhimit të përgjithshëm në Kosovë
ndihmon ne vlerësimin e sektorëve potenciale dhe vlerësimin e potencialëve dhe në të
njëjtën kohë identifikon degët kryesore të bujqësisë.35
1.16.

Masat e Tregut

Më 18 tetor 2006, Komisioni Evropian propozoi themelimin e një Organizate të vetme
për Tregun e Përbashkët për të gjitha prodhimet bujqësore me qëllim të zëvendësimit
të 21 OTP. Kjo lëvizje ishte një hap i madh në procesin e vazhdueshëm të drejtimit dhe
thjeshtëzimit të PPB në dobi të bujqve, administratave dhe kompanive që merren me
prodhimet bujqësore. Themelimi i një Organizate të vetme të Tregut të Përbashkët ka
pakësuar legjislacionin në sektorin e bujqësisë, ka përmirësuar transparencën dhe e ka
bërë politikën më lehtë të qasshme. Ajo është një shembull i zbatimit të rregullimit më të
mirë dhe prandaj përbën pjesë integrale të strategjisë së Lisbonës. Krijimi i OTP të vetme
ka qenë thjeshtëzimi më i rëndësishëm teknik i PPB që është ndërmarrë ndonjëherë.36
Kosova fillimisht arriti marrëveshje bilaterale të tregtisë me vendet e rajonit por në vitin
2006 këto marrëveshje bilaterale u zëvendësuan nga një marrëveshje shumëpalëshe CEFTA. Kosova ka liberalizuar qarkullimin në treg të prodhimeve bujqësore që në vitin
e parë kur CEFTA hyri në fuqi (2007) dhe ka hequr tarifën doganore prej 10 për qind dhe
kuotat e sasisë për të gjithat prodhimet bujqësore të shteteve anëtare të CEFTA. Që nga
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13 dhjetori i vitit 2011, Kosova ka përfituar nga marrëveshja (Rregullorja nr. 1336/2011
e Këshillit) për masat tregtare autonome të BE. Sipas kësaj marrëveshjeje, Kosova gëzon
qasje të pakufizuar dhe të lirë në tregun e BE për prodhimet e saja.37 Në anën tjetër,
përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë që Kosova nuk ka përfituar ende asgjë nga
CEFTA. Ata konsiderojnë që veprimet me kushtëzime, subvencionet, çmimet damping,
konkurenca joloale, importi i ushqimeve jocilësore dhe me përbërës të dyshimtë
vazhdojnë ta dëmtojnë bujqësinë dhe konsumatorin e Kosovës. Sugjerimi i tyrë është
që mekanizmat e mbikçyrjes dhe të inspektimit të tregut të zbatojnë me vendosmëri më
të madhe Ligjin Antidamping, Ligjin e Konkurencës, Ligjin e Standardizimit, Ligji për
Mbrojtjen e Konsumatorit ndërsa për ata që punojnë në kundërshtim me ligjin dhe që
dëmtojnë konsumatorin të mirren masa ndëshkuese si marrja e lejës. 38
Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë u themelua një grup punues për politikat tregtare e që
kryesisht trajton problemet agro-afariste dhe masat kundërbalancuese dhe antidamping
me pjesëmarrjen e komunitetit të biznesit. Masat e tjera që janë ndërmarrë në fushën
e politikave tregtare janë: nën-komisioni për bujqësi dhe fito-sanitari (për CEFTA,
në kuadër të MBPZHR); komisioni për vlerësimin e masave të importit (komisioni
ndërministror); nëngrupi punues për politikat tregtare në bujqësi (funksionon në kuadër
të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë).39
Ligji nr. 03/L-114 për tatimin mbi vlerën e shtuar përcakton pagimin e tatimit mbi
vlerën e shtuar në masën prej 16 për qind nga vlera e tatueshme e importit, hyrjeve dhe
furnizimeve të tjera të tatueshme me përjashtim të furnizimeve të normës zero. Neni 10
i ligjit përshkruan furnizimet me normë zero për: eksportet, furnizimin me mallra dhe
shërbime në lidhje me transportimin ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve; ujitjen
e tokës bujqësore si dhe importet dhe furnizimin me mallra të tjera bujqësore (blegtori,
hortikulturë, drithëra, makineri bujqësore dhe aparatet mekanike). Shumica e inputeve
dhe pajisjeve bujqësore janë të liruara nga taksat doganore dhe TVSH-ja (rregullorja nr.
2004/13, nr. 2004/35, 2006/4, 2007/12 dhe nr. 2007/31).
Masat e politikave të taksave të drejtuara në sektorin e bujqësisë përfshijnë:
1.
2.
3.
4.

37
38
39
40

Heqja e taksës doganore dhe reduktimi/heqja e TVSH-së për inputet bujqësore;
Heqja e taksës doganore dhe reduktimi/heqja e TVSH-së për ushqimin e
koncentruar që përdoren në të ushqyerit e kafshëve;
Heqja e taksës doganore dhe reduktimi/heqja e TVSH-së për disa kategori të
kafshëve për riprodhim të mëtejshëm;
Heqja e taksës doganore dhe reduktimi/heqja e TVSH-së për mallrat kapitale
për bujqësi dhe industritë e zgjedhura agro – përpunuese; 40
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Me Ligjin nr. 2004/33 për blegtorinë, Ligjin nr. 2004/13 për materialin fidanor, Ligjin
nr. 2003/5 për farërat dhe Ligjin nr. 03/L-042 për mbrojtjen e prodhimeve bimore,
MBPZHR ka krijuar mekanizmat ligjor dhe administrativ për licencimin e ndërmarrjeve
për tregtimin e prodhimeve bujqësore (shitjet, eksportet dhe importet).41
1.17.

Politika e Cilësisë

Tri skemat e BE të njohura si PDO (përcaktimi i mbrojtur i prejardhjes), PGI (treguesi
i mbrojtur gjeografik) dhe TSG (specialiteti tradicional i garantuar) promovojnë dhe
mbrojnë emrin e cilësisë së prodhimeve bujqësore dhe artikujve ushqimor:
•

•

•

PDO - mbulon prodhimet bujqësore dhe artikujt ushqimor që prodhohen,
përpunohen dhe përgatiten në një zonë të dhënë gjeografike duke përdorur
njohuritë e pranuara.
PGI - mbulon prodhimet bujqësore dhe artikujt ushqimor të lidhura ngushtë me
një zonë gjeografike. Së paku një fazë e prodhimit, përpunimit apo përgatitjes
ndodh në zonë.
TSG - thekson karakterin tradicional qoftë në përbërje, qoftë në mjetet e
prodhimit.42

Në Kosovë po hartohet projektligji për treguesit gjeografik dhe ai përfshin rregullat dhe
kriteret për prodhimin e prodhimeve me karakter të veçantë nga vendi i origjinës. Marka
tregtare mbrohet me Ligjin nr. L-026/2011 për markat tregtare. Prejardhja e mbrojtur
gjeografike e verës rregullohet me anë të Ligjit nr. 02/L-8 për verërat dhe Ligjit nr. 04/
L-019 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-8 për verërat. Ligji nr. 02/L-8
mbron prodhimet e verës në një rajon të posaçëm gjeografik. Ky ligj përcakton kushtet
që duhet të plotësohen nga prodhimet e titullit të mbrojtur të prejardhjes dhe autorizon
MBPZHR që të nxjerr aktet nënligjore që përcaktojnë kushtet që duhet të përmbushen
për përcaktimin e verës me prejardhje të mbrojtur gjeografike dhe përcaktimin e
lokaliteteve me treguesin e mbrojtur gjeografik. MBPZHR ka nxjerrë Udhëzimin
administrativ nr. 03/2009 për përcaktimin e territorit vreshtar në Kosovë që përcakton
territorin e vreshtarisë në Republikën e Kosovës të ndarë në rajone, nën-rajone, zonat
dhe lokalitetet vreshtare.43 Është në proces të hartimit U.A. për caktimin e kritereve
për shënimin e prejardhjes së mbrojtur gjeografike dhe përshkrimin e indikacioneve
gjeografike në verë. Më këtë udhëzim parashihet edhe klasifikimi i varieteve të hardhisë
të përfaqësuara në strukturën ampelografike, kufizimi i rendimentit, të gjitha këto do të
realizohen në përputhje me rregulloren e Këshillit të Europës numër 491/2009 të datës
25 maj 2009.

41
42
43

32

Ibid
Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Product Quality Policy në: http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/index_en.htm.
Përgjigjet në Pytësorin e Studimit të Fizibilitetit. Qershor 2012.

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

1.18.

Përgaditja e Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020

Me qëllim qe politikat e zhvillimit rural dhe bujqësisë te përafrohen me politikat e
përbashkëta bujqësore te BE dhe IPA II, Ministri me vendim 656/12 ka themeluar Grupin
Drejtues për përgatitjen e PBZHR 2014-20 qe do te bazohet ne draft rregulloren së IPA II
të KE. Grupi drejtues për përgatiten e PBZHR 2007-13 përbehet prej palëve te ndryshme
nga sektori publik dhe privat dhe në konsultim me partnerët socio- ekonomik dhe palët
e tjera të interesit, si organizatat e shoqërisë civile grupet lokale të veprimit, organizatat
e prodhuesve bujqësor, komunat, agro-bizneset dhe shoqëria civile. Gjatë këtij procesi
të dialogut janë organizuar seminare informuese, janë themeluar grupe punuese dhe do
të këmbehen informata për të mundësuar pjesëmarrjen e partnerëve socio-ekonomik ne
tere procesin zhvillimor të programit të ri, i cili do të jetë politika bazë për vitet.
1.19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

44

Sfidat e Sektorit

Burimet njerëzore të pamjaftueshme për legjislacion (Departamenti i
Legjislacionit);
Mungesë e buxhetit dhe kapaciteteve për zbatimin e plotë të legjislacionit;
Avancimi jo i mjafshtueshëm i kapaciteteve për shërbime;këshillimore dhe
përfshirja në nivel të ulët të fermerëve në shërbime këshillimore;
Departamenti i pagesave ka infrasturkturë të kufizuar të teknologjisë
informative;
Avanicim jo i mjaftueshëm i regjistrave elektronik;
Përmirësimi i zbatueshmërisë së ligjeve- zbatueshmëri jo mjaft efikase e kornizës
legjislative me cështjet që kanë të bëjne me sigurinë e ushqimit;
Të ardhurat e ulëta në buqësi dhe ekonomi shtëpiake rurale;
Mungesë e burimeve të plota të të dhënave;
Burime të pamjaftueshme buxhetore dhe njerëzore;
Kreditë e papërballueshme-normat e larta të kamatës;
Shfrytëzimi i tokës bujqësore për qëllime tjera;
Organizim i dobët i komunitetit rural;
Ngritje e pamjaftueshme e kapaciteteve humane në MBPZhR dhe në nivelin
lokal;
Konsolidimi i papërfunduar i tokës nga e kaluara;
Madhësia mesatare e vogël e fermës dhe fragmetimi i vazhdueshëm i tokës.44

Sfidat e Identifikuara n Punetorinë Plenare të TRT 7. Prill 2013.
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1.20.

Aneks

1.20.1. Aneks I. Lista e takimeve individuale
Emri

Organizata

Pozita

Hysni Thaqi

MBPZHR

Drejtor i Zhvillimit Rural dhe i Shërbimeve
Këshillimore

Mediha Halimi

MBPZHR

Zyrtar i RRDKF & i përpunimit të
prodhimeve bujqësore

Muhamet Gubetini

MBPZHR

Drejtor i Divizionit të Personelit

Nysrete Doda-Gashi

MBPZHR

Drejtor i Divizionit për Investimet në Ferma
(Autoriteti Menaxhues)

Shefki Zeqiri

MBPZHR

Drejtor i Departamentit Ligjor

Sebahate Haradinaj

MBPZHR

Drejtoreshë e Departamentit për Integrime
Evropiane dhe Bashkërendim të Politikave

Agron Berdyna

MBPZHR

Drejtor i Divizionit për Integrim Evropian

Agim Nuha

MBPZHR, Departamenti i
Pagesave

Drejtor i Divizionit të Administratës
(Departamenti i Pagesave)

Ismajl Kastrati

MBPZHR

Drejtor i Divizionit të TI dhe Regjistrave
(Departamenti i Pagesave)

Prof. Adem Demaj

Shoqata e Bujqësisë Organike e
Kosovës (SHBOK)

Kryetar i shoqatës

Emine Daci

Oda Ekonomike e Kosovës
(OEK)

Këshilltare për bujqësi e kryetarit të OEK

Zenel Bunjaku

Nisma për Zhvillimin e
Bujqësisë të Kosovës (NZHBK)

Drejtor ekzekutiv

Bexhet Basha

Ripërtërimi i Bujqësisë (ReB)

Drejtor ekzekutiv

Mustafe Kastrati

GIZ

Këshilltar i promovimit të zhvillimit
ekonomik

Xhevat Lushi

GIZ

Këshilltar i promovimit të zhvillimit
ekonomik

2.

Peshkataria
2.1.

Korniza Institucionale

Institucioni përgjegjës për rregullimin e fushës së peshkatarisë është Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht Divizioni për Prodhimtari
Blegtorale. Fusha e peshkatarisë mbulohet nga sektori i mbarështimit te Kafshëve dhe
Shpeztarisë, Bletarisë dhe Peshkatarisë. Pasi që të gjitha këto fusha janë përgjegjësi e
këtij sektori, kapacitetet për mbulimin e fushës së peshkatarisë janë të limituara.
Në kuadër të ish Departamentit të Blegtorisë kanë zhvilluar aktivitete edhe 6 (gjashtë)
inspektor të cilët krahas aktiviteteve tjera, kanë realizuar aktivitete pune edhe nga fusha
e peshkatarisë. Megjithatë, me riorganizimin e brendshëm te Ministrisë këta inspektor
kanë kaluar ne Departamentin e Pagesave dhe tani fusha e peshkatarisë mbetet e
pa mbuluar nga këta inspektor. Inspektorët kanë vepruar në bazë të planit vjetor të
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inspektimeve pjesë se të cilit kanë qenë edhe inspektimi në peshkatari dhe akuakulturë.
Kompetencat e inspektorëve janë të përcaktuara në Ligjin për Peshkatarinë dhe
Akuakulturën nenet 51, 52, 53 dhe 54, Ndërsa, kompetencat e Rojeve të peshkimit janë
përcaktuar në nenet 44, 45 dhe 46 në të njejtin ligj.
Bartës tjerë të aktiviteteve nga fusha e peshkatarisë janë edhe FPSRK (Federata për
Peshkim Rekreativ-Sportiv e Kosovë) si dhe rreth 15 shoqata lokale. Për shkak të
mungesës së mjeteve financiare federata hasë në probleme për realizimin e detyrave që
ngarkohet me ligjin mbi peshkatarinë.
2.2.

Korniza Ligjore

Legjislacioni kombëtar për fushën e peshkatarisë është përgjegjësi e MBPZhR. Deri më
tani fusha e peshkatarisë dhe akuakulturës është rregulluar nga ky legjislacion:
•

•
•
•

Ligji për peshkatari dhe Akuakulturë Nr. 2006/02 - L85 është aprovuar nga
Kuvendi i Kosovës me datë 10 Tetor 2006 dhe është shpallur nga Rregullorja e
UNMIK Nr. 2006/58 me 20 Dhjetorë 2006.
U/A nr. MA-NO 24/2007 për peshkim sportiv – rekreativ dhe pajisjet për
peshkim sportiv – rekreativ.
U/A nr. MA-NO 09/2008 për licencimin e aktiviteteve të akuakulturës.
U/A nr. MA-NO 07/2009 për përcaktimin e regjioneve – zonave të peshkimit.

Ne fazën finale te hartimit është edhe një udhëzim administrativ mbi ”Preventiven dhe
Kontrollin e Sëmundjeve te Kafshët Akuatike”. Mandat për hartimin e këtij udhëzimi
ka Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë i cili ka formuar një grup punues duke
përfshirë këtu te gjitha palët me interes.
2.3.

Gjendja Aktuale në Peshkatari

Peshkimi duke përfshirë edhe akuakulturën, është një burim jetësor ushqimi, punësimi,
tregtimi dhe mirëqenie ekonomike për njerëzit në gjithë boten, prandaj duhet të drejtohet
në mënyrë të përgjegjshme, me qellim të ruajtjes së resurseve peshkore, menaxhim dhe
zhvillim duke patur kujdes në ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit. Kosova ka një
potencial të konsideruar të ujerave të ëmbla dhe me distanca relativisht të vogla me
tregjet andaj zhvillimi i peshkatarisë e në veçanti akuakulturës mund të siguroj mundësi
të mëdha punësimi, profiti dhe mundësi tjera për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Aktualisht sektori i peshkatarisë ka mjaftë ngecje në zhvillim. Është krijuar një vakum
në menaxhimin e resurseve të peshkimit si nga ana e pushtetit lokal po ashtu edhe
nga pushteti qendror. Sektori i prodhimtarisë intensive të peshkut ka pësuar dëme të
mëdha pas viteve të 90- ta kështu që shumë hurdha të peshqve në pronësi shoqërore
janë në pamundësi për aktivizimin e prodhimtarisë për shkak të mosdefinimit të statusit
pronësor, e si rezultat i kësaj ka rrjedhur mungesa e investimeve për ripërtëritjen e
prodhimtarisë.
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Gjendja e liqeve, lumenjve dhe akumulimeve në disa regjione nuk është e kënaqshme
për arsye të ndotjes së ambientit përreth si dhe dëmtimeve të mëdha të shtratit të
lumenjve që kryesisht ndodh si rezultat i nxjerrjes së rërës dhe ngritjes së seperacioneve
përgjatë rrjedhës së lumenjve. Detyrimi i zbatimit të legjislacionit të aplikueshëm dhe
rregullave për peshkim dhe mungesa e mekanizmave për zbatimin e ligjit parqesin
gjithashtu probleme ne zhvillimin e peshkatarisë. Faktorë të tjerë që ndikojnë në ngecjen
e peshkatarisë janë ndryshimet rrënjësore në organizimin e pushtetit, mundësitë e pakta
për angazhim të personelit të nevojshëm për menaxhim dhe kontroll, organizimi i rojeve
të ujërave për pengimin e peshkimit në kohën e riprodhimit dhe përdorimi i mjeteve të
ndaluara gjatë peshkimit.
Departamenti i Prodhimtarisë Blegtorale në të kaluarënn ka organizur disa takime për
sensibilizimin e Komunave, fermerëve privat dhe shoqatave për hartimin e projekteve
zhvillimore dhe planit për ruajtjen e burimeve peshkore. Duhet të punohet në hartimin
e projekteve konkrete dhe të gjinden burime për zhvillimin e akuakulturës dhe ruajtjen
e resurseve peshkore. Paraprakisht, nevojitet të behët vlerësimi profesional i resurseve
peshkore dhe identifikimi i mundësive për zhvillim.
Sipas analizave të bëra nga MBPZHR duke pasur parasysh prodhimtarinë vendore
të peshkut në hurdhat ekzistuese si dhe importin e peshkut të freskët dhe të ngrirë,
konsumi i mishit të peshkut është 0.8 kg/banor, krahasuar me vendet e rajonit dhe
më gjërë është nën çdo mesatare të konsumit duke patur parasysh se vendet e rajonit
konsumojnë mesatarisht 3.0 kg/banor kurse vendet e Evropës (BE) rrethe 26 kg/banor.
Kjo rezulton për shkak të mungesës së peshkut në treg e sidomos peshkut të freskët. Në
mesin e faktorëve të cilët ndikojnë në konsumin e ulët të peshkut mund të përmenden
edhe kultura e të ushqyerit si dhe çmimi i lartë i mishit të peshkut pasi që ky produkt
konsiderohet edhe si ushqim luksoz.
Deri më tani janë marrë disa iniciativa për përkrahjen dhe lehtësimin e kultivimit të
peshkut. Këtu mund të përmenden zbritja në nivel zero e TVSH dhe taksës doganore
për ushqimin e peshkut.
2.4.

Gjendja Aktuale në Akuakulturë

Akuakultura në Kosovë ka fillet e zhvillimit në vitet e 60-ta, fillimisht në hurdhën e
peshkut krap në Radeve, e pastaj edhe një numër i konsideruar i hurdhave të troftës si
në Istog, Zubin Potok dhe disa mini hurdha në regjione tjera te Kosovës. Hurdha më e
madhe e Krapit në fshatin Rodeve të Komunës së Lipjanit ka një sipërfaqe rreth 80 ha.
Në vitin 1987 janë bërë investime të konsiderueshme në rregullimin e digave, sistemit
të tubave dhe qendrës për reproduktim (inkubatorëve) të cilat për fat të keq nuk janë
shfrytëzuar.
Prodhimtaria e peshkut në këtë hurdhë gjatë viteve të 80-ta ka arritur deri në 80 T/
vite peshk për konsum dhe 30-50 T/vite të rasate të madhësive të ndryshme, si burim i
rëndësishëm për zhvillimin e akuakulturës dhe peshkëzimin e burimeve ujore. Për fat të
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keq kjo hurdhë sot është e pa shfrytëzuar ose pak e shfrytëzuar si pasojë e shkatërrimit
në masë të konsideruar të infrastrukturës, mungesës së mjeteve financiare si dhe mos
definimit te statusit.
Hurdha e peshkut në Istog me sipërfaqe rreth 3.15 ha është hurdhë që merret me kultivimin
e Troftës së Kalifornisë në sistem intensive, në përbërjen e sajë ka edhe inkubatorët të
cilët prodhojnë një sasi të konsideruar të larvave dhe rasateve që përdoren për nevoja
vetanake por edhe për peshkëzimin e hurdhave tjera në tërë territorin e Kosovës ndërsa
kohëve te fundit kjo hurdhë ka filluar me investime edhe ne fushën e përpunimit.
Sipas shënimeve me të cilat disponon DPB llogaritet se prodhohen mesatarisht mbi
2 milion rasate brenda vitit. Kjo hurdhë është e konstruktuar mirë me mundësi për
prodhimin e rreth 500-700 T/peshk për konsum Ne prodhimtarin e përgjithshme te
mishit te peshkut te fresket ne shkallë vendi kjo hurdhë merr pjesë diku me 60%. Hurdha
e peshkut në Zubin Potok është ndër hurdhat e konstruktuara sipas standardeve e cila
ka prodhimtari deri në 80 T/vite. Kultivon peshk të llojit trofta dhe ka potencial për
rritje të kapacitetit prodhues.
Sektori i akuakulturës në Kosovë krahasuar me vendet e regjionit dhe të Evropës është
i vogël prodhohet sasi minimale e mishit te peshkut rreth 700 T/vite, prodhimtaria e
troftës në Kosovë kryesisht konsumohet në restorante kurse shumë pak ose fare gjendet
në treg. Në Kosovë ekzistojnë 33 hurdha të peshkut, nga 30 hurdhat vetëm në 3 prej
tyre mbarështohet lloji i peshkut Krapi ndërsa në 30 hurdhat tjera mbarështohet lloji i
peshkut Trofta.
Nr. i
Hurdh

Lloji i
peshkut

Siperfaqja
e pergjith.
nën ujë/ha

Prodh.
ton/vite

Sasia e ush.
te shpenzuar
ton/vite

Origjina e
ushqimit

Nr. i rasateve te
prodhuara apo
të blera

Lloji i fermes/
hur. Nr.sipas
kategorisë

21- Hotelerisë

Danimarkë
30

Troft

670

Holandë

178.000/Pr.

3

Krap

30

Itali

2.610.000/Bl.

Bullgari
Totali
= 33

4/ha

700

rreth 2.000
t/vit

94:3:2:1

1 - Komerciale
11 - Kombinuar

2.788.000

33

Numri i te punësureve në ketë sektor llogaritet te jetë diku rreth 128 te punësuar me
orar te plotë. Baza ushqyese kryesisht sigurohet nga importi nga vendet si Danimarka,
Holanda,Italia etj. Baza e këtyre te dhënave i referohet vitit 2012. Pjesa dërmuese e këtyre
hurdhave rrisin peshk për nevoja të klientëve të tyre e më pakë për nevoja të tregut.
Duke pasur parasysh burimet ujore dhe kërkesat e tregut, zhvillimi i akuakultures ka
një perspektivë. Aktivitetet e DPB për sensibilizimin e kultivimit intensiv të peshkut
kanë rezultuar me një numër të madh kërkesash për përkrahje financiare për ngritjen e
hurdhave të reja.
MBPZHR është duke hulumtuar gjetjen e burimeve për financimin e zhvillimit të
akuakultures intensive përmes skemave te saja mbështetëse. Lumenjtë potencial për
Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,

37

kultivimin e troftës në Kosovë janë Drini, Lumëbardhi i Pejës, Reqani, Lepenci, Brodi te
Dragashi, Restelica në Dragash, Binqa te Vitia dhe lumenj të tjerë. Nga këta lumenj, duke
patur parasysh burimin i cili në bazë të matjeve të ekspertëve të angazhuar nga ABU-ja
prej 17.9 m3/sek gjithnjë duke lejuar minimumin biologjik të rrjedhës, do të mund të
prodhoheshin rreth 2400 T/vite.
•

Vlerat ushqyese të mishit të peshkut

Kualiteti i mishit të peshkut në bazë të përbërjes kimike nuk ngec në krahasim me kafshët
tjera dhe shpezët.Pa marrë parasysh se a është peshk i ujerave të ëmbla apo i detrave
mishi i peshkut ka një vlerë të lartë ushqyese dhe në bazë të përbërjes së energjisë radhitet
në ushqimet me vlerë të lartë biologjike dhe lëndë e parë për industrinë përpunuese.
Lloji i mishit

% e yndyrës

% e Proteinave

% e ujit

EM në J/100gr

Mishi i Gjedhit

15.4

18.8

64.8

895.5

17.2

60.0

1120.2

Mishi i Derrit
Mishi i zogut

22.1

19.1

68.7

731.5

Vezët

11.0

12.8

75.0

413.8

Krapi

11.5

10.7-14.4

63.0-79.0

514.1-1070.0

Trofta

4.3-20.9

20.0

75.0

491.1

Nga aspekti shëndetësor dhe ushqyes mishi i peshkut i plotëson kërkesat e konsumatorëve
të ndryshëm si në aspektin e aminoacideve esenciale, yndyrës dhe vlerës energjetike.
Organizmi i njeriut i shfrytëzon 95% të materieve ushqyese në mishin e peshkut (proteinat
96% kurse yndyrën 91%). Sipas shënimeve statistikore nga numri i gjithëmbarshëm i
popullatës në planetin tone 80% të tyre nuk e marrin sasinë e nevojshme të proteinave
me origjinë shtazore (35 gr proteina/ditë), prandaj konsumimi i mishit të peshkut do ti
kompensonte këto kërkesa.
Në aspektin ekonomik peshkataria është degë e ekonomisë që merret me mbarështimin
dhe peshkimin dhe për të cilën lidhen edhe një numër i madh i aktiviteteve specifike
si industria përpunuese, industria e përpunimit të ushqimit të kafshëve, industria e
prodhimit të anijeve etj. Pjesa dërmuese e prodhimit të peshqve ne botë diku rreth (65%)
sigurohet nga peshkimi ekonomik në oqeane dhe detra, 10% sigurohet nga mbarështimi
i peshqve dhe 25% nga ujërat e ëmbla (liqejt, lumenjtë, akumulimet etj.).
Trofta është me kërkesa ma specifike në mbarështim, nevoja të mëdha për ujë të
kualitetit të lartë e jo hapësira të mëdha të mbuluara me ujë andaj kërkon investime ma
të mëdha në krahasim me llojet e peshqve të ujerave të ngrohta si dhe ushqim mirë të
balancuar posaçërisht në fazën e parë. Sipas normave botërore prodhohen rreth 40kg/m
katror kurse në kushte tona rreth 20kg/m katror ose 200 t/ha për shkak të mungesës së
pajisjeve e kjo e ngrit koston e prodhimit të peshqve.
Në peshkatarinë tonë për prodhimin e një kg të krapit shpenzohen mesatarisht 2.8-3.4
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kg ushqim dhe 0.2-0.4 kg pleh organik kurse te trofta mesatarisht 2 kg ushqim për një kg
peshë varësisht nga kualiteti i ushqimit.
2.5.

Licencimi dhe Inspektimi

MBPZHR në bashkëpunim me FPSRK merr vendime për zonat e peshkimit, sasinë
e peshkut për peshkim, pajisjet për peshkim etj. Përmes Federatës së Peshkatarëve
vendimet barten në shoqatat lokale të peshkatarëve. Ndërsa sa i përket akuakulturës
vendimet merren vetëm nga MBPZHR dhe si të tilla ekzekutohen nga Inspektorati.
Paraqitja e kërkesave për licencim ka filluar dhe se shpejti pritet të fillohet me dhënjën
e licencave të para. Sipas legjislacionit në fuqi licencimi nga lëmia e akuakultures në
shkallë vendi është përgjegjësi e MBPZHR ndërsa licencimi i peshkatarëve për peshkim
sportive-rekreativë është kompetence e deleguar ne FPSRK. Federata e peshkatarëve
sportivë organizon trajnime profesionale për peshkatarë dhe licencimin e tyre. MBPZHR
merr pjesë në Komisionin e licencimit me një anëtarë. Federata e peshkatarëve sportivë
të Kosovës raporton tek MBPZHR për numrin e licencave të lëshuara.
FPSRK për vitin 2012 i ka lëshuar gjithësej 1850 leje peshkimi dhe atë sipas
grupmoshave/kategorive. Federata e peshkatarëve sportivë ka vendosur kontakte me
shoqatat e peshkatarëve të regjionit dhe me gjerë lidhur me shkëmbimin e përvojave
dhe organizimin e garave në peshkim. Gjatë vitit organizohet vetëm një manifestim me
karakter garues në nivel të shteteve regjionale. Ky manifestin ka karakter garues për
peshkatarë sportivë dhe organizohet nga Shoqatat e peshkatarëve sportivë.
Kompetencat e Inspektorëve janë të përcaktuara në Ligjin për Peshkatarinë dhe
akuakulturën nenet 51, 52, 53 dhe 54. Kompetencat e Rojeve të peshkimit janë përcaktuar
në Ligjin për peshkatari dhe akuakulturë nenet 44, 45 dhe 46.
Pergjegjësitë e inspektoreve për inspektim janë:
•
•
•
•

Inspektimi i lejeve (licencave) për peshkim;
Inspektimi i pajisjeve që përdoren në peshkim;
Inspektimi i sasisë së peshkuar;
Inspektimi i të gjithë aktiviteteve të akuakulturës.

Të gjitha sanksionet janë të përcaktuara në Ligjin e Peshkatarisë dhe Akuakulturës.
Sipas këtij ligji, në nenet 59, 60 61 dhe 62 janë rregulluar gjobat në mjete financiare për
personat fizik dhe juridik për kundërvajtje. Në këto nene janë të precizuara aktivitet e
ndaluara në peshkatari dhe akuakulturë.
Përpos masave ndëshkimore të elaboruara me lart ekzistojnë edhe masa tjera
sanksionuese siç janë konfiskimi i pajisjeve, mjeteve për peshkim dhe peshkut të
peshkuar. Sipas Ligjit për Peshkatarinë dhe Akuakulturën aplikimi i masave të tilla është
në kompetencat e Rojeve të peshkimit të cilat emërohen nga shfrytëzuesi i të drejtës për
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regjionin e peshkimit. Shfrytëzuesi i regjionit për peshkim lidhur me masat e aplikuara
i raporton MBPZHR.
Pas verifikimit të shkeljes së ligjit, inspektorët me procesverbal konstatojnë shkeljen
dhe rekomandon procedimin në gjykatë. Mbi bazë të procesverbalit të inspektorit Zyra
Ligjore e MBPZHR përgatitë lëndën dhe të njëjtën e procedon në gjykatë. Gjykata pas
shqyrtimit të lëndës merr vendim dhe lidhur me këtë njofton palët.
Ne te kaluren ish Departamenti i Prodhimtarisë Blegtorale (DPB) lidhur me zhvillimet,
sëmundjet eventuale etj është informuar përmes zyrtareve te vetë ne teren, inspektoreve
te blegtorisë dhe veterinarisë. Ndërsa për zhvillimet në peshkimin, ripeshkëzimin dhe
sasinë e peshkut të peshkuar DPB informohet nga Federata Peshkatarëve SportivRekreativ e cila të dhënat i grumbullon nga shoqatat lokale të peshkatarëve. Përmes
këtyre dy sistemeve të informatave sipas nevojës DPB mund të sigurojë edhe të dhëna
të tjera.
DPB ka përgatitur një pyetësor me qëllim të grumbullimit të dhënave nga zhvillimet
në peshkatari konkretisht për komponentin e akuakultures, përgjegjësi për plotësimin e
këtij pyetësori kanë qenë inspektoret e blegtorisë në teren.
Të dhënat e grumbulluara janë përpunuar dhe shërbejnë si bazë e mire për gjendjen në
të cilën gjendet peshkataria gjegjësisht akuakultura sot dhe për hapat qe duhet ndërmarr
me qellim të avancimit të aktiviteteve në këtë lëmi.
•

Autorizimi për menaxhim të resurseve peshkore

MBPZHR për ç’do vit lëshon vendim për autorizimin e Federatës se Peshkatarëve
Sportiv-Rekreativ për kufizimin e gjuajtjes se peshkut,dhënien e lejeve ditore dhe vjetore
si dhe monitorimin e peshkimit. Validiteti i autorizimit është një vjeçar dhe vitin e kaluar
është lëshuar me 03 Prill 2012. FPSR obligohet qe për ç’do vit kalendarik te raportoj për
te njëjtat pranë MBPZHR.
Eksporti dhe përpunimi i mishit te peshkut
Kompania më e madhe në vend për prodhimin e peshkut “Trofta” ka eksportuar në
shtetin e Maqedonisë si dhe ka filluar procesin teknologjik te përpunimit.
Mbështetje nga donatoret
Ekspertiza e Taiex-it;
Legjislacioni është vlerësuar dhe komentuar;
Industria e akuakultures dhe ujërave është vlerësuar
Gjetjet dhe Rekomandimet
Kontaminimi i ujërave te hapura si rrezik për zhvillim
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Direktiva e BE-së për ujërat duhet te arrihet deri me 2015
Bashkëpunimi kufitar i nevojshëm
Asistenca teknike: Ekspert të GIZ-it në bashkëpunim me ekspert vendor
Specie të peshkut: Troftë dhe Krap
Më së shumti e dhënë në:
•

Teknologjinë për ferma të peshqve sipas kushteve intensive (klloçitje - vend i
rezervuar për shumëzimin e peshkut, pajisje, cilësia e ujit etj);
Planifikimi i prodhimit.

•

Edukimi
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në kuadër të planprogramit për edukimin e
studentëve në nivelin e përgatitjes akademike bachelor dhe master ka futur lëndën e
Peshkimit dhe akuakulturës, gjë që do të ndihmoje në përgatitjen e kuadrove qe do te
punojnë ne këtë lëmi ne Republikën e Kosovës
Projektet
Është duke u implementuar një projekt i përbashkët rajonal (N, AL, RKS, MN, BiH) ne
përpunimin e peshkut dhe shfrytëzimit të mbetjeve nga akuakultura dhe peshkimi i
financuar nga Qeveria Norvegjeze. Kjo do të ndikoje shumë për krijimin e praktikave
të mira në kultivimin e peshkut si dhe transferim të njohurive nga vendet rajonale dhe
Norvegjia.
2.6.

Sfidat e Sektorit

4.
5.
6.
7.
8.

Mungesa e mbështetjes financiare në peshkatari;
Niveli i ulët i përpunimit të peshkut;
Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i kapaciteteve ekzistuese të hurdhave (përvoja,
teknologjia e vjetërsuar, kualiteti i ujit, të ushqyerit);
Mungesa e përvojave profesionale në lëminë e akuakulturës;
Mungesa e Strategjisë për peshkatari;
Niveli i lartë i ndotjes së ujrave;
Degradimi i pellgjeve të lumenjëve;
Mungesa e inventarizimit të stoqeve në lëminë e peshkatarisë. 45

3.

Pylltaria

1.
2.
3.

3.1.

Pasqyrë e Përgjithshme

Kosova gjendet në pozitën qendrore të Pensilvanisë Ballkanike. Shtrihet në gjerësinë
gjeografike veriore në mes të 41°50’58 “dhe 43° 51’42” dhe gjatësi gjeografike në mes
të 20 ° 01’30” dhe 21°48’02”.Sipërfaqja e Kosovës është rreth 10,887 km ², me 1,739,825
45

Sfidat e identifikuara gjatë Punëtorisë Plenare të TRT 7. Prill 2013.
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milion banor46 me dendësi rreth 160 banor/km². Republika e Kosovës kufizohet me:
Shqipërinë në Jug- Perëndim, me Maqedoninë në Jug-Lindje, Serbinë në Lindje, Veri
dhe Veri-lindje dhe me Malin e Zi në perëndim. Territori i Kosovës karakterizohet
me masive pyjore si: Kopauniku dhe Rogozna në veri, në jug- prëndim Pyjet e Mokra
Gora dhe Pyjet e Thata, në perëndim, Zhlebi, Hajla, Mokna, Bjeshkët e Nemuna
(Alpet Shqiptare), në jugperëmdim, Pashtriku, në jug, Koritniku, Pyjet e Jezercit,
Nerodimja dhe Pyjet e Sharri.
Në drejtim veri-jug të Kosvës qendrore shtrihën pyjet e Drenicës. Në lindje pyjet
e Prugovcit, Koznica dhe Zhegovci. Të ndikuara nga faktorët klimatik, orografik,
gjeologjik dhe pedologjik janë formuar këto bashkësi (Associacione) pyjore: Pyjet e
dushkut (Quercetum farnetto-cerris Rud.), Pyjet e Ahut (Fagetum moesiacea scardicum
Cras.), Pyjet e Ahut dhe Bredhit (Abieto Fagetum Jov.), Pyjet e Hormoqit (Picetum
excelsae), Pyjet e Rrobullit (Pinion heldreichii), Pyjet e Pishes (Pinus sp.) dhe pyjet e
Kërlekës (Pinion Mughi Pawl)
Sipërfaqja totale me pyje në Kosovë është vlerësuar rreth 464 800 ha, apo 41 % e territorit
të Kosovës është e mbuluar me pyje, prej tyre 60 % e Pyjeve janë në pronësi të shtetit
ndërsa 40 % janë në pronësi private. 32 200 ha e tokave pyjore është e zhveshur (pa
drunjë), përderisa 90 % e tokave pyjore është e mbuluar me specie fletore, të tjerat janë
me specie halor dhe përzierje halor e fletorë. Sipas Inventarizimit në vitin 2003 vëllimi
total i drunjëve në këmb është rreth 53 milion m³, rritja vjetore është paraparë të jetë 1.3
milion m³ (3 m³ për hektarë në vit), si dhe rreth 350 000 ha (75% e sipërfaqeve pyjore)
kanë nevojë për intervenime silvikulturore të llojeve të ndryshme. Më se të nevojshme
janë operacionet e pastrimeve dhe rrallimeve.47
3.2.

Zhvillimi Kronologjik i Menaxhimit me Pyje në Kosovë

Menaxhimi me pyje dhe resurse pyjore të Kosovës gjatë historisë i është nënshtruar
zhvillimit të sistemeve politike dhe shoqërore. Luftërat për gjatë historisë, konfliktet,
krizat politike, ekonomike dhe sociale, kanë ndikuar në dëmtimin e pyjeve dhe resurseve
pyjore deri në degradim të sipërfaqeve të tëra pyjore dhe resurseve tjera natyrore.
Kërkesa e madhe për drurë për ndërtim pas luftës së Parë dhe të Dytë Botërore dhe
Luftës së Fundit, si dhe nevoja shumë e madhe për drurë për ngrohje dhe nevoja tjera
familjare, kanë bërë që gjendja e pyjeve në cilësi dhe sasi të tregojë trendë negativë në
vazhdimësi. Nuk mund të përjashtohen edhe qëllime tjera të eksploatimit të pyjeve në
territorin e Kosovës, posaçërisht pas Luftës së Dytë Botërore dhe gjatë dekadës së fundit
të Shekullit 20-të. Fatkeqësisht edhe pas vitit 1999 e gjerë më sot po vazhdon dëmtimi
i pyjeve, kryesisht nëpërmjet prerjeve jo ligjore, zjarreve pyjore, sëmundjeve dhe
dëmtuesve pyjor, dëmtim të tokës pyjore, dëmtim të faunës dhe florës, duke përfshirë
edhe lloje të rralla dhe të rrezikuara të florës dhe faunës.

46
47

Regjistrimi i Popullësisë, Ekonomive Familjare dhe Basnesave në Kosovë 2011.
TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim “Të Arriturat dhe Sfidat. kryesore në Fushën e
Pylltarisë” Besim Zogaj, APK. Nëntor 2012.

42

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

Numri i pamjaftueshëm i stafit është faktor shtesë që e ka përcjellë këtë sektor dhe po
vazhdon edhe në ditët e sotme. Rëndësia ekonomike, sociale dhe mjedisore për kohë të
gjatë e deri në ditët e sotme nuk është kuptuar mjaftueshëm nga qeveritë dhe shoqëria
në tërësi. Nga viti 2000 e deri më sot sektori i pylltarisë është mbështetur nga donator të
jashtëm, duke filluar nga investime materiale (faza emergjente), ngritjen e kapaciteteve
humane, themelimin e strukturave menaxhuese dhe organizative, hartimin e kornizës
ligjore dhe strategjike e deri te mbështetja në planifikimin menaxhues të pyjeve dhe
përafrimin e koncepteve menaxhuese me Acquis Communautaire. Kjo mbështetje me
siguri do të rezultojë me përmirësimin e praktikave menaxhues dhe kornizës ligjore.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) nëpërmjet Agjencisë
Pyjore të Kosovës (APK) dhe Departamentit të Pylltarisë (DP.), në vazhdimësi ka
zhvilluar aktivitete në drejtim të përmirësimit të strukturës organizative, strukturës
të menaxhimit me Pyje dhe toka pyjore dhe kafshë të Egra, duke prodhuar (hartuar)
akte ligjore dhe nënligjore, strategji dhe plane. Gjithashtu gjatë kësaj kohe janë pyllëzuar
sipërfaqe të mëdha pyjore. Suksesi i pyllëzimeve është temë e cila meriton qasje dhe
trajtim të veçantë. Përveç tjerash është themeluar Bordi i Menaxhimit me Pyje, janë
themeluar disa Shoqata të Pronarëve të Pyjeve Private dhe janë hartuar disa plane
menaxhuese (plane dhjetëvjeçare).
Ndër sfidat kryesore në fushën e pylltarisë mbesin niveli i lart i prerjeve ilegale,
mbrojta e pyjeve dhe tokave pyjore nga zjarret, sëmundjet dhe fatkeqësitë natyrore,
funksionimi i gjykatave dhe mosefikasiteti në shqyrtimit e lëndëve, mos realizimi i
planit të shfrytëzimit të pyjeve, numri i pamjaftueshëm i stafit sidomos inspektorëve,
përgatitjet e ulëta të komunave në aspektin organizativ, profesional dhe logjistik për
marrjen e kompetencave të reja, shfrytëzimi i drunjëve për ngrohje dhe shfrytëzimi i ulët
i alternativave tjera, mbulueshmëria e pamjaftueshme e pyjeve me plane menaxhuese
afatgjate, si dhe shtimi i sipërfaqeve të pyllëzuara.48
3.3.

Resurset Pyjore 49

Gjatë viteve 2002- 2003, është kryer Inventarizimi i pyjeve të Kosovës. Të dhënat e
përgjithshme nga ky inventarizim mund të përmblidhen si në vazhdim:
•

•
•
48
49
50

Sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve dhe tokave pyjore është llogaritur të jetë rreth
464 800 hektar ose 42.69% e sipërfaqes së përgjithshme të territorit të Kosovës
dhe rreth 0.27 hektar për një banor (per capita). Kjo mesatare është nën nivelin
e mesatares në Evropë e cila është 1.26 ha për kokë banori50
Sipërfaqja e pyjeve publike (Shtetërore), 278 880 ha ose 60%;
Pyje private 185 920 hektar ose 40%;

TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim “Të Arriturat dhe Sfidat kryesore në Fushën e
Pylltarisë” Besim Zogaj, APK. Nëntor 2012.
Inventarizimi i Pyjeve të Kosovës, 2003/2004.
UNECE, MCPFE &FAO, 2007, State of Europe’s Forests 2007.
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•

•
•

•

•
•

•

Sipërfaqja e llogaritur prej 464 800 hektarësh është më e madhe për rreth 8 %
nga shënimet e përdorura në të kaluarën, 428.000 ha. Kjo është e kuptueshme
pas parasysh lënien djerrin të kullotave dhe livadheve të cilat në të kaluarën
janë kositur apo i janë nënshtruar kullotjes intensive nga bagëtitë e zonave të
thella rurale. Migrimi i popullatës nga këto zona dhe mbetja djerr e kullotave
dhe livadheve ka shkaktuar ndërrimin e kulturës, nga ajo bujqësore në pyje,
nëpërmjet të regjenerimit natyral (mbirja e filizave nga farërat të ardhura nga
drurët për rreth);
Struktura pyjore është e dominuar nga pyjet gjetherënëse (fletor), me rreth 90%
kryesisht me dominim të pyjeve të Ahut dhe Dushkut;
Pyjet Halor mbulojnë rreth 7% të sipërfaqes së përgjithshme të pyjeve të
dominuar kryesisht nga llojet e Bredhit dhe Hormoqit dhe me rreth 3% marrin
pjesë llojet tjera të fletorëve dhe halorëve;
Vëllimi total i pyjeve publike është llogaritë të jetë 33.5 milion metra kub (mil.
m3), nga e cila masë vëllimi prej 25.9 mil.m3, përfshin vëllimin e drurëve me
diametër më të madh se 7 cm. Vëllimi i përgjithshëm i pyjeve private është rreth
19.5 mil. m3 nga i cili, vëllimi prej 14.5 mil. m³ përfshin drurët me trashësi mbi
7 cm;
Shtimi (rritja) vjetore e pyjeve sipas Inventarit të Pyjeve ka rezultuar të jetë 1.3
mil.m³/vjet;
Shtimi vjetor (rritja vjetore) e pyjeve në trashësi dhe lartësi, respektivisht e
vëllimit për hektar dhe shtimi në total janë me rendësi të veçantë në aplikimin
e formave menaxhuese të pyjeve, planifikimin e shfrytëzimit pyjor vjetor
dhe plotësimin e nevojave të popullatës, pa dëmtuar parimin e vazhdimësisë
(menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve);
Sipërfaqja e zhveshur pyjore sillet prej 20 000 – 30 000 ha. Disa prej këtyre
sipërfaqeve janë të shtrira në toka të mira, (toka të pëlleshme) kurse disa prej
tyre shtrihen në toka të cektë dhe jo pjellore.

Ndarja dhe evidentimi i sipërfaqeve sipas cilësisë së tokave dhe llojeve të tokave është
e nevojshme dhe mundëson planifikimin real të pyllëzimit dhe zgjedhjes së llojeve
përkatëse të fidanëve për pyllëzim. Duhet theksuar se një ndarje e tillë është e nevojshme
të bëhet me inventarizimin e pyjeve i cili është në rrjedha e sipër dhe sipas të gjitha
gjasave do të përfundoj këtë vit.
•
•

51
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Prezenca e prerjeve ilegale është e shtrirë në rreth 40% në pyjet publike dhe 29%
në pyjet private;51
Sipas të gjitha standardeve të dhënat mbi sasinë e prerjeve ilegale, (joligjore) janë
shumë të mëdha. Gjendja në pyjet e halorëve sa u përket prerjeve dhe dëmtimeve
joligjore është edhe më e keçe për shkak të vlerës më të madhe për metër kub, të
asortimentit (prodhimit) drunor.Sugjerohet që të ndermirën aktivitete urgjente
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për minimizimin e veprimeve joligjore dhe me pasoja afatgjatë. Sugjerohët
aplikimi i luftimit të shkaqeve në vend të masave të luftimit gjendjes me masa
ekzekutive. Gjithashtu edhe pyjet e ultë, (cungishte), në pronësi publike i janë
ekspozuar prerjeve të pa kontrolluara në masë të madhe.
Në vazhdim është paraqitur pasqyra e strukturës së resurseve natyrore, struktura e
pronësisë së pyjeve, dhe struktura e llojeve të pyjeve sipas origjinës.

Grafiku 1. Struktura e Tokës
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Grafiku 2. Struktura e pronësisë pyjore
Pyje Publike 60%
70
60

Pyje private 40%

50

40
30

20
10

0
Series1

1

2

62

38

Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,

45

Grafiku 3. Struktura pyjore sipas origjinës
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Krahasim i shkurtër i të dhënave të Pyjeve dhe Pylltarisë në Kosovë me
të dhëna Evropiane

Mesatarja e mbulesës pyjore me pyje në Evropë rreth është rreth 44%;
Mbulesa pyjore në Kosovë është rreth 42.69%;
Sipërfaqet pyjore në Evropë janë shtuar 15 vjetët e fundit;
Sipërfaqet pyjore gjithashtu janë shtuar në Kosovë, 13-të vjetët e fundit për
rreth 8%;
Vëllimi i përgjithshëm i pyjeve është shtuar në Evropë për rreth 358 mil.m³;
Vëllimi i përgjithshëm i pyjeve të Kosovës i llogaritur prej 5352 mil. m³, është
rritur krahasuar me 30.453 mil.m në vitin 1979 ;
Pyjet e Evropës janë të mbuluara me plane menaxhuese rreth 90%;
Pyjet e Kosovës janë të mbuluara me plane menaxhuese rreth 20%54
Sipërfaqja e Pyjeve Mbrojtëse në Evropë, gjatë pesë viteve të fundit është shtuar
për rreth 5%;
Sipërfaqja e Pyjeve Mbrojtëse në Kosovë ende nuk është futur si kategori
menaxhuese e pyjeve, edhe pse përmendet vetëm si kategori ligjore pyjore në
Projektligjin për Pyjet;
Pyjet janë në pronësi publike në rreth gjysmën e Shteteve Evropiane kurse në
përqindje të madhe në pronësi private në gjysmën tjetër të Shteteve Evropiane;
Në Kosovë, pyjet janë pronësi publike me afro 60% dhe në pronësi private me
rreth 40%
Participimi i publikut në vendim marrje në shtetet Evropiane është rritur;

Inventarizimi i Pyjeve të Kosovës, , FAO, 2002/2003.
Uimarska Enciklopedija , 20.10.1983, f.290.
Sippor to forest management planin with GIS, February, 2012.
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•

Participimi i publikut në vendim marrje në Kosovë ka filluar.
3.5.

Politikat Pyjore dhe Strategjitë Zhvillimore Pyjore

Çdo vend duhet të ketë “politikën” e tij pyjore me qëllim të përdorimit të pyjeve në dobi
të njeriut. Hapi i parë në hartimin e politikave pyjore është identifikimi i mundësive dhe
formulimi i propozimeve, si proces i vazhdueshëm, i përcaktuar për ta ruajtur balansin
në mes të resurseve pyjore si furnizues potencial, në njërën anë dhe plotësues i nevojave
të ndryshme të shoqërisë si konsumator, në anën tjetër. Ekziston koordinim shumë i
ngushtë ndërmjet politikës pyjore dhe politikave të sektorëve tjerë, të cilat ndikojnë
ose janë të ndikuara nga pylltaria, siç janë: Politikat Bujqësore, mjedisi, zhvillimi rural,
industria, turizmi dhe punësimi.
Aktivitetet e ndërmarra nga institucionet përgjegjëse:
Prioritetet politike të Zhvillimit Ekonomik të Kosovës janë precizuar në Programin
Qeveritar, 2011-2014, miratuar në Prill të vitit 2011. Në kontekst të shtyllës së I-rë të këtij
Programi- “ Rritja dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomikë” ndërlidhet edhe objektiva e
përgjithshme e menaxhimit te pyjeve e cila konsiston, në shtimin e kontributit të sektorit
të pylltarisë në ekonomin nacionale dhe shtimin e rolit social dhe mjedisor të pyjeve.
Përqindja prej 42% e pjesëmarrjes së pyjeve në sipërfaqen e përgjithshme të Kosovës,
kushtet klimatike dhe gjeologjike ofrojnë mundësin që ky sektor të marr pjesë në BPV të
vendit prej 4%-8%55 në vend të pjesëmarrjes së tanishme prej 2.5%-3.5%.
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Departamenti i
Pylltarisë (DP) dhe Agjencia Pyjore e Kosovës (APK), kanë hartuar dokumente dhe
Strategji Zhvillimore në të cilat është përfshirë edhe zhvillimi i sektorit të Pylltarisë.
Dokumentet kryesore të miratuara janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“ Libri i Gjelbër”, Maj 2003, “ ;
Plani Zhvillimor Bujqësor dhe Rural 2007-2013;
Plani Zhvillimor Bujqësor dhe Rural 2009-2013;
Plani Zhvillimor Bujqësor dhe Rural, 2010- 2013;
Strategjia e Menaxhimit të Kafshëve të Egra në Kosovë, 21.10.2003; dhe
Dokumenti Politikat dhe Strategjia e Zhvillimit të Sektorit të Pylltarisë së
Republikës të Kosovës, 2010-2020.

Dokumente e lartë përmendura janë hartuar nga MBPZHR- APK dhe DP, në mbështetje
financiare dhe ofrim te ekspertizës nga organizata Qeveritare dhe Jo-qeveritare të
shteteve të ndryshme. Dokumente strategjike zhvillimore nga numri 1-4, kanë trajtuar
pjesërisht zhvillimin e sektorit të Pylltarisë, gjë që nënkuptohet nga vetë titulli i këtyre
dokumenteve, ku fokusi kryesor ka qenë caktimi i kaheve zhvillimore afatgjata të
sektorit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe përpjekja e përafrimit të zhvillimit të
55
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këtyre sektorëve me BE dhe Acquis Communautaire. Kahjet dhe synimet afatgjatë të
zhvillimit të Pylltarisë dhe menaxhimit me kafshë të egra, janë paraqitur dhe analizuar
në mënyrë më detale në strategjitë, shënuar me numër 5 dhe 6.
Dokumenti Politikat dhe Strategjia e Zhvillimit të Pylltarisë së Republikës së Kosovës,
2010-2020 ka analizuar rolin e Qeverisë së Kosovës në zhvillimin e këtij sektori me thekës
të veçantë në rendësin e kuptimit të rolit ekonomikë, social dhe mjedisor të këtij sektori,
për të vazhduar analizën e zhvillimit dhe përforcimit të kornizës institucionale dhe
rregullative, zhvillimin e menaxhimit modern të pyjeve dhe tokës pyjore, konsolidimin
e tokave pyjore, menaxhimin e zonave të mbrojtura, bashkëpunimin me ministri të linjës
dhe bashkëpunimin ndër-sektorial e çështje tjera. Përveç tjerash “ Strategjia e Pylltarisë”,
numëron një varg dobësish të konstatuara në sektorin e pylltarisë disa prej të cilave janë
paraqitur në vazhdim.
•

Dobësitë e Sektorit të Pylltarisë56 të konstatuar me Strategji

Institucioni kryesor përgjigjes për çështje të pylltarisë (KFA) respektivisht APK, është
themeluar me rregulloren e UNMIK-ut në vitin 2000 si Autoriteti Pyjore i Kosovës dhe
është transformuar në Agjencia Pyjore e Kosovës (APK) më 2003, por ende ka vështirësi
të shumta. Në vazhdim është shkruar një pasqyrë e shkurtër e këtyre konstatimeve si:
“ Kompetenca e stafit, mungesa e fondeve dhe resurseve, mandatet (përgjegjësit) dhe
rolet jo të qarta, planifikimi jo përkatës (jo adekuat) si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja jo
përkatëse. Sipas këtij dokumenti, dobësitë e numëruara do të prodhojnë:
•
•
•
•
•
•

Mungesën e mbledhjes së të hyrave sub-optimale nga shitja e masës drunore
(prodhimeve drunore);
Lejet për prerje në disa raste bazohen në kritere informale;
Tregu u drurëve nuk është plotësisht transparent i cili nuk promovon treg
efecient dhe biznes të shëndosh;
Jo shfrytëzimi i mbetjeve drunore, posaçërisht aty ku ndodhin prerjet ilegale;
Menaxhimi i pyjeve nuk zhvillohet në mënyrë konsistence duke çuar në
zvogëlim të produktivitetit dhe zvogëlim të vlerës së trungjeve në këmbë; dhe
Pyjet nuk janë mbrojtur nga zjarret, sëmundjet dhe dëmtuesit.

Edhe përkundër këtyre konstatimeve duhet theksuar se APK dhe DP, kanë ndërmarr
disa aktivitete përkitazi me përmirësimin e menaxhimit me pyje dhe toka pyjore, duke
përfshirë zbatimin e projektit për pastrimin e pyjeve dhe prerjeve fitosanitare, ngritjen
e kapaciteteve nëpërmjet projektit të Binjakëzimit, hartimit e planeve menaxhuese
mbështetur nga Norvegian Forestry Group (NFG), Fuqizimi i Qëndrueshëm i Pylltarisë
së Decentralizuar e Private - SNV/SNVP, Zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe
përafrimin e kornizës legjislative të menaxhimit me pyje dhe toka pyjore mbështetur nga
BE me projektin “ Binjakëzimi”, Certifikimi i Pyjeve –USAID, Eksplorimin e prodhimit
dhe të shfrytëzimit të Biomasës dhe pagesës për shërbime mjedisore pyjore (PES) – BB/
56
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Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

SNVP e projekte tjera të mbështetura nga FAO dhe SID-a, Suedeze.
•

Politikat Pyjore dhe Sfidat

Në Kosovë ende mungojnë politikat konkrete pyjore në këto segmente:
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Caktimi i politikave të denacionalizimit, restituimit apo ndonjë formë tjetër të
shtimit të përqindjes së pyjeve dhe sipërfaqeve pyjore private janë praktika të
cilatë janë aplikuar nga të gjitha shtetet në tranzicion;
Caktimi i përqindjes së synuar të pronës dhe pronësisë në Kosovë dhe mjetet
për arritjen e qëllimit, duke përfshirë kohën dhe koston;
Caktimi i politikave zhvillimore të edukimit dhe trajnimeve në Pylltari, (koha
dhe kostoja);
Caktimi i politikave pyjore, përkitazi me ndarjen e pyjeve sipas rëndësisë : Pyje
ekonomike, pyje mbojtëse, rezervate pyjore (lloji i rezervateve), dhe caktimi
i përqindjes së Zonave të Mbrojtura Natyrore në Kosovë duke specifikuar:
Sipërfaqen e tërësishme, rajonet, dhe kohën e implementimit;
Caktimi i metodës së trajtimit të tipave pyjore të caktuara dhe periudha e arritjes
së objektivit;
Rritja (shtimi) mesatar pyjor i synuar në nivel Vendi (Masat për arritjen e
objektives, koha dhe kostoja);
Sipërfaqja e përgjithshme për pyllëzim në periudhën dhjetë vjeçare (lloji i
pyllëzimeve, lloji i fidanëve dhe kostoja e përgjithshme);
Zhvillimi i infrastrukturës pyjore të synuar, (përqindja e mbritshmërisë pyjore),
për periudhën dhjetëvjeçare (lloji i infrastrukturës, numri i metrave për hektar
(m/ha) dhe kostoja);
Planifikimi dhjetëvjeçar i mbrojtjes së pyjeve nga sëmundjet dhe dëmtuesit
pyjor (inventarizimi i sëmundjeve, sipërfaqja që do të përfshihet dhe propozim
masat duke përfshirë koston e përgjithshme);
Certifikimi pyjor- synimi, duke precizuar sipërfaqen e synuar për certifikim,
kohën dhe objektivin;
Përafrimi i kornizës ligjore dhe standardeve të menaxhimit të pyjeve me
standardet e BE dhe Acquis Communaitare në sektorin e Pylltarisë - koha dhe
kostoja;
Caktimi i pjesëmarrjes së synuar të pyjeve në përqindjen e Energjisë së
Ripërtërishme dhe sekuestrimin (stokimit) të CO2 dhe
Integrimi i strategjive zhvillimore të shfrytëzimit të pyjeve me Industrinë
përpunuese të drurit, duke e ruajtur bilancin ekologjik dhe biologjik të pyjeve;
Caktimi i objektivave të Politikës Zhvillimore Pyjore do të ndihmonte në
zhvillimin strategjik të këtij sektori dhe ndalimin e veprimeve dhe aktiviteteve
ad- hoc.
3.6.

•

Programi Pyjor

Aspekte të përgjithshme      

Forma e menaxhimit me pyje Shtetërore (Publike) të Kosovës duhet të definohet me
Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,
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Plane Menaxhuese Pyjore të cilat zakonishtë kanë afatin e vlefshmërisë prej dhjet vjetësh.
Ato përshkruajnë menaxhimin afate-gjatë të pyjeve në aspektin kohorë dhe hapësinor
dhe paraqesin kushtet dhe objektivat e menaxhimit të pyjeve dhe tokave pyjore.Planet
menaxhuese përcaktojnë rritjen (shtimin) optimale të pyjeve, rritjen vjetore, shfrytëzimin
dhe trajtimin e pyjeve dhe format e shfrytëzimit dhe trajtimit, sipërfaqet që do të
pyllëzohen dhe lloji i pyllëzimeve (pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura, pyllëzime
melioruese, ripyllëzime) si dhe përcaktojnë parcelat, llojin e fidanëve, numrin e fidanëve
për hektar etj. Përmbajtja e planeve menaxhuese dhe caktimi i objektivave duhet të jenë
në përputhje me Politikat Pyjore dhe Strategjinë Zhvillimore të Menaxhimit të pyjeve.
•

Aktivitetet e ndërmarra

Autoriteti Pyjor i Kosovës ka kryer Inventarizimin Nacional të Pyjeve në vitin, 2002/2003,
mbështetur nga Organizata Botërore për Ushqim e Bujqësi (FAO). Më vonë ka filluar me
hartimin e planeve menaxhuese nga mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës dhe
NFG (Norvegian Forestry Group).
Disa të dhëna57 tregojnë se deri më tani janë hartuar planet menaxhuese për 21 njësi
menaxhuese të cilat mbulojnë afro 92000 hektar apo 20% nga sipërfaqja e përgjithshme
pyjore e Kosovës. Sipërfaqja pyjore e mbuluar me plane menaxhuese e pyjeve të larta
është rreth 28 688 hektar me vëllim të llogaritur prej 6 235 266 m³ dhe vëllim mesatar
prej afro 217.30 m³. Shtimi (rritja) e përgjithshme vjetore shprehur në m³/vjet është
llogaritur të jetë 188 4999. Përderisa sipas dokumentit të referuar mesatarja e prerjeve
jo –ligjore (ilegale) shprehur në përqindje të shtimit (rritjes) vjetore është llogaritur të
jetë 56%, APK konsideron se në bazë të dokumentit strategjik 40% janë prerje ilegale në
sektorin shtetëror dhe 20% në sektorin privat.
Agjencia Pyjore e Kosovës, gjithashtu është në zbatimin të Inventarizimit të dytë të pyjeve
në nivel të Kosovës. Të dhëna nga inventarizimi i pyjeve në zbatim e sipër nuk kemi
muajt të sigurojmë meqenëse punët janë në zhvillim e sipër. Vlen të theksohet se SNV/
SNVP në kuadër të projektit: “ Fuqizimi i Qëndrueshëm i Pylltarisë së Decentralizuar
e Private” ka hartuar disa plane menaxhuese për pyje private dhe për pyje publike,
kryesisht pyje të reja dhe pyje të degraduara të formës “cungishte”. Trajtimit të kësaj
kategorie pyjore nuk i është dhenë tretman i duhur në planet menaxhues të prodhuara
deri me tani edhe përkundër pjesëmarrjes shumë të madhe të këtyre pyjeve në
sipërfaqen e përgjithëshme pyjore të Republikës së Kosovës. Bazuar nëp kët fakt, SNVP,
përpos aktiviteteve tjera sipas ToR, është në zhvillim të aktiviteteve për harmonizimin
e metodologjisë dhe formës më të përshtatshme të hartimit, zbatimit, monitorimit
dhe vlerësimit të planeve menaxhuese dhe promovimin e rednësisë së kësaj kategorie
pyjore. Me mbështetje të SID-a, dhe propozim të DP dhe APK-ës janë hartuar nga SIPU
i Suedisë dy projekt propozime:
•
•
57
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Trajtim Silvikulturor i Pyjeve të Reja në Kosovë;
Themelimi i Qendrës Trajnuese Pyjore.

Mbështetja e planifikimit të menaxhimit me GI, NFG, Shkurt, 2012.

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

Duhet theksuar se në mbështetje të NFG është themeluar qendra e të dhënave, pyjore
(FisKos) në Shtator 2012.
Ndër të tjera, APK ka zhvilluar edhe këto aktivitete:
•

•

Hartimin e Planeve Menaxhuese në nivel njësie menaxhuese për 25,707.85 ha të
financuara nga buxheti i Republikës së Kosovës në vlerë prej 199,184.43 euro; si
dhe Hartimin e Planeve Menaxhuese në nivel njësie menaxhuese per 10,000 ha
të financuara nga FAO;
Planifikimin 141,518.30 m3 masë drunore nga Pyjet Publike, reali 41,798.69
m3 ndërsa pyjet private damkimi 180,210 m3 dhe prerja 134,966.04 m3; si dhe
Planifikimi 788/ha trajtime sivikulturore, rrallime parakomerciale, krasitje,
pastrime. Realizimi mbi 1000 ha.

Sa i përket mbrojtjes së pyjeve nga prerjet ilegale:
•

Në Gjykatat kompetente janë parashtruar 5,466 fletëparaqitje për sasinë e masës
drunore prej 17,340.71 m3; ndërsa është konfiskuar sasia e masës drunore prej
5,621.60 m3 (deri më 30/09/2012).

Sa i përket Inspeksionit të Pyjeve:
•

Kanë zhvilluar 678 kontrolla në subjekte afariste, komuna, tregje, qarkullim
rrugor dhe ngastra pyjore; ka hartuar 399 procesverbale; ka parashtruar 156
fletëparaqitje në Gjykata; ka sjellë 44 vendime; si dhe ka konfiskuar masë
drunore prej 815.02 m3.

Në lidhje me mbrojtjen e pyjeve nga zjarret58:
•
•
•
•
•
•
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Janë angazhuar 50 punëtorë/për 4 muaj, punëtorë shtesë për mbrojtje kundër
Zjarreve Pyjore sipas Memorandumit në mes (MPMS dhe MBPZHR);
Në shuarjen e zjarreve kanë ndihmuar: APK, AK, KFOR, FSK, Drejtoritë e
emergjencave, zjarrfikësit - Mjetet prej lopatave deri tek Helikopterët;
Inventarizimi nacional i Pyjeve përmes NFG. Të dhënat nga terreni të
përfunduara, raporti final, Maj 2013;
Hartimi i PM në nivel Nj.M. për 25,707.85 ha (Financimi nga Buxheti 199,184.43€);
Hartimi i PM në nivel Nj.M. për 9,434 ha (mbështetje në financim nga FAO);
Pyllëzimi i 545 ha sipërfaqe pyjore të zhveshura, si dhe plotësimi i 302/
ha sipas vlerësimeve në sipërfaqe të pyllëzuara nga viti 2011- Financimi nga
Buxheti-352,950.00€;

Vërejtje: Nga zjarret Pyjore janë përfshirë mbi 3500/ ha. Llojet e zjarreve: Sipërfaqësore, të ulta, të larta
dhe të kombinuara. Burimet e zjarreve: Të importuara (Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia). Vendore si
pasojë e: Pakujdesisë, djegies së hamullorëve, deponive dhe të qëllimshme.

Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Përkrahja e shoqatave, K.K dhe P.P me fidaneve për 20/ha pyllëzime;
Furnizim me dhe, humusor, farë, repromaterial dhe kaseta për prodhimin e
fidaneve. Financimi nga Buxheti - 49,318.50€;
Prodhimi i 1,699,000 Fidanëve të llojeve dhe sistemeve diferente, prej të cilave
1,400.000 fidane janë siguruar nga IPK si dhe 400.000 janë importuar;
Ndërtimi i serës së re dhe riparimi i dy serave në Fidanishten e IPK-së, Financimi
nga Buxheti-22,987.66€;
Furnizim me uniforma dhe këpucë verore. Financimi nga Buxheti - 25,908.60€;
Furnizim me automjete. Financimi nga Buxheti-45,555.55€;
Furnizim me armë zjarri dhe municion, Financimi nga Buxheti-89,310.00€;
Rindërtimi i rrugës pyjore Koretniku 2 Financimi nga Buxheti 28,524.00€;
Angazhimi i 1600 punëtorëve sipas Memorandumit në mes MBPZHR-së dhe
MPMS prej 15.10-15.11.2012 për aktivitetet në pyje (çlirime, rrallime pastrime,
krasitje etj);
Kultivimi dhe rritja e kafshëve të egra.

Aktivitete e APK-së gjatë vitit 2012 me donatorët:
•
•
•
•

•
•

•

Inventarizimi nacional i pyjeve - Donacion i Qeverisë Norvegjeze-implementuar
(NFG);
Projekti i Binjakëzimit - Përkrahje në 9 komponenta të sektorit, financues
Komisioni Evropian;
Përkrahja e sektorit Privat (SNV);
Hartimi i programit për sanimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve. Janë bërë
vlerësimet nga ekspertë ndërkombëtarë të shëndetit të pyjeve dhe nevojat e
pajisjeve Laboratorike për diagnostifikim dhe prognozim për IPK-FAO;
Arritja e ekspertëve të FAO-s për vlerësimin e metodologjisë së aplikuar,
rezultatet e pyllëzimeve si dhe hartimi i planit nacional të pyllëzimeve FAO;
Hartimi i kornizës për monitorim dhe vlerësim të strategjisë së pylltarisë 20102020, për të cilën janë duke punuar dy ekspertë (Ndërkombëtar dhe vendor)
FAO;
Krijimi i sistemit informativ pyjor ku janë kryer analizat e nevojave, me
05.12.2012 prezantimi i modelit të parë të sistemit FAO59.

Pikat e dobëta të planifikimit menaxhues pyjor
•

•
•
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Mungesa e koherencës në relacion planifikimi menaxhues me politikat dhe
strategjitë pyjore. Përpunimi i shënimeve jashtë Kosovës dhe mos prezenca
e stafit Kosovar gjatë përpunimit të shënimeve. Sfidat në zbatimin praktik të
planeve menaxhuese. Mungesa e tabelave vendore të prodhimit dhe tabelave
të produktivitetit.;
Jo kompletimi i kodifikimit pyjor të Kosovës;
Jo përcaktimi i të gjitha kategorive pyjore me plane menaxhuese.

TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Besim Zogaj. APK. Dhjetor 2012.

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

Shoqëria civile në anën tjetër, konsideron se sfidë në këtë fushë mbeten çështjet pronsorejuridike të cilat shpien deri tek prerjet ilegale, kategorizimi i tokës, denacionalizimi dhe
ligji për denacionalizim, procedurat e gjata dhe byrokratike, si dhe përdorimi i drurit si
burim i parë i energjisë për ngrohje për qytetarë.60
3.7.
•

Legjislacioni Pyjor

Aktivitetet e ndërmarra nga MBPZHR

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, respektivisht DP. dhe APK,
në bashkëpunim dhe koordinim në mes të konsulentëve vendor dhe konsulentëve
ndërkombëtar ka hartuar Ligjin për Pyjet e Kosvës 2003/3 dhe ka bërë dy amandamnetime
të këtij Ligji. Vlen të theksohet se Ligji në fjalë është ligji i par i aprovuar nga Kuvendi i
Kosovës në kuadër të MBPZHR. Këtë vit institucionet e lartpërmendura, në bashkëpunim
me organizatat ndërkombëtare, të cilat mbështesin sektorin e Pylltarisë në Kosovë, kanë
hartuar Draft Ligjin për Pyjet e Kosovës. I njëjti është miratuar nga Qeveria dhe është
proceduar në Kuvendin e Kosovës, për miratim. Gjithashtu institucionet përgjegjëse për
menaxhim të pyjeve dhe tokave pyjore dhe menaxhim të kafshëve të egra dhe gjuetisë,
kanë hartuar dhe miratuar deri më tash, 38 udhëzime administrative, tri prej të cilave
janë shfuqizuara.
Ligji për Pyjet e Kosovës Nr. 2003/3, përveç tjerash ka rregulluar administrimin dhe
menaxhimin e pyjeve dhe tokave pyjore si dhe rregullimin e menaxhimit të pyjeve
private dhe pyjeve në Parqet Kombëtare. Me këtë Ligj janë rregulluar edhe çështjet tjera
si: E drejta për shfrytëzimin e pyjeve, dhënies me qira e tokës pyjore, e drejta e pronës
mbi pyje, struktura organizative dhe menaxhuese e administrimit dhe menaxhimit
të pyjeve dhe tokave pyjore, hartimi i planeve menaxhuese dhe planeve vjetore,
shfrytëzimi i produkteve pyjore drunore dhe jo-drunore, mbrojtja nga zjarri, mbrojtja
nga njeriu, mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit, funksioni i organeve për mbrojtjen e
pyjeve (Inspekcioni dhe Rojet e pyjeve) si dhe janë përcaktuar ndëshkimet për shkeljet
dhe menaxhimin joligjor të pyjeve dhe tokave pyjore. Vlen të veçohet obligimi me këtë
ligj, i menaxhimit me pyje në pajtim me deklaratën e parimeve për konsensusin global
mbi menaxhimin, ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të gjitha pyjeve të dhëna
në aneksin III të raportit të Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe
Zhvillimin (Rio de Zheneiro, 3-14 qershor, 1992), duke respektuar këto parime:
•
•
•
•

Parimi parandalues;
Konservimi i diversitetit biologjik;
Parimi i barazisë ndër njerëzore; dhe
Zhvillimi ekologjik i qëndrueshëm.

Në vazhdim është paraqitur lista e akteve kryesore ligjore për rregullimin e menaxhimit
60

TRT Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim” Arritjet dhe Sfidat në Implementimin e Politikave
për Menaxhimin e Pyjeve Private”. Bashkim Gashi, Asociacioni i Pronarëve të Pyjeve Private. Nëntor
2012.
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dhe administrimit të pyjeve dhe tokave pyjore dhe akteve ligjore të ndërlidhura me
pyjet dhe tokën pyjore.
Ligjet bazë:
1.
2.
3.
4.

Ligji për Pyjet e Kosovës, 2003/3.
Amandamentimi i Ligjit për Pyjet, 2004/29.
Amandamentimi i Ligjit për Pyjet 2005/49.
Ligji për Gjueti 2005/02-L–53.

Ligjet e ndërlidhura me pyjet dhe pylltarinë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ligji i Ndikimit në Mjedis 2010/03–L-214.
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit 2009/03-L-025.
Ligji mbi Vetëqeverisjen Lokale 2008/03/2004.
Ligji mbi Mbrojtjen e Natyrës 2010/03/-l-233.
Ligjit mbi Zonat e Veçanta Mbrojtëse, 2008/03- L- 039.
Ligji mbi Vlerësimin Strategjik Mjedisor, 2010/03–L-230.
Ligji mbi Mbrojtjen nga Zjarri 2006/02- L41.
Ligji mbi Minierat dhe Mineralet 10/03/-L- 163.
Ligji për Materialin Fidanor 2004/13.
Ligji për Ujërat e Kosovës 2004/24.
Ligji për rregullimin e Tokës 2011/04-L- 040.

Sfidat – Pikat e dobëta
•
•
•
•
•
•

Transparencë jo e mjaftueshme gjatë hartimit të ligjeve dhe akteve nën ligjore.
Mungesë e analizimit dhe kuptimit të akteve ligjore të BE-së;
Reflektim i subjektivitetit të përfaqësuesve të ministrive të linjës dhe
përfaqësuesve të njësive organizative brenda vetë Ministrisë;
Koordinim dhe bashkëpunim jo i mjaftueshëm në mes të ministrive gjatë
hartimit të ligjeve;
Zbatim jo i mjaftueshëm i ligjeve dhe akteve ligjore;
Kundërshtim i ligjeve me ligjet e ministrive të ndërlidhura, veçanërisht me
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrin e
Zhvillimit Ekonomikë (MZHE). Paqartësi në vendosjen e objektivave dhe
reflektimit të tyre në zbatimin e ligjit.
3.8.

Strukturat Administrative dhe Menaxhuese të Pyjeve, Tokave Pyjore
dhe Kafshëve të Egra

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është organi më i lartë i
administrimit dhe menaxhimit të pyjeve në Kosovë. Qeverisja e Pyjeve bëhet në tri nivele:
Niveli Qëndror i cili përbehet nga Departamenti i Pylltarisë (politikat dhe legjislacionin)
dhe Agjencia Pyjore e Kosovës (fuqi ekzekutive); Niveli Qëndror dhe Regjional që
kanë përgjegjësi menaxhimin, planifikimin, monitorimin, kontrollin dhe inspektimin e
pyjeve; si dhe; Niveli Lokal përgjegjës për mbrojtjen e pyjeve si dhe dhënjen e lejeve për

54

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

transport dhe tenderim.61
3.8.1. Departamenti i Pylltarisë (DP)
Është njësi organizative në kuadër të MBPZHR përgjegjëse për hartimin e politikave
pyjore, hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore të menaxhimit të pyjeve dhe kafshëve
të egra, ofrimin e këshillimeve dhe trajnimeve në pylltari dhe menaxhim të kafshëve të
egra. DP është përgjegjës gjithashtu edhe për caktimin e rregullave të përgjithshme të
menaxhimit dhe monitorimit dhe mbikëqyrjes së implementimit të këtyre rregullave.
Bënë azhurnimin e të dhënave në FisKos dhe azhurnimin e të dhënave tjera lidhur me
sektorin e pylltarisë. Gjithashut DP është përgjegjës për licencim të personave juridik
dhe fizik, hartim të metodologjisë për plane menaxhuese afatgjatë dhe afatshkurta.
Ndër të tjera, DP zhvillon dhe koordinon aktivitetet me ministri tjera. 62
Organogrami i Departamentit të Pylltarisë

61
62

TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim “Të Arriturat dhe Sfidat kryesore në Fushën e
Pylltarisë” Besim Zogaj, APK. Nëntor 2012.
TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim “Zhvillimet Institucionale dhe Legjislative në
Fushën e Pylltarisë” Hysen Abazi, MBPZhR. Nëntor 2012.

Tryeza Tematike për Bujqësi, Zhvillim Rural, Pylltari,

55

Nga skema e larte shënuar shihet se DP përbëhet nga katër divizione me numër të
punëtorëve gjithësej 14.
Pikat e dobëta:
•

•
•
•
•

Njësia organizative DP nuk ka strukturë organizative krejtësisht të qartë dhe
rol mirë të definuar. Kjo vërtetohet edhe në “ Strategji” fq. 11 ku në mes tjerash
shkruan se DP ka rol kontrollues/inspektues për operimet me qëllim të zbatimit
të ligjeve, kurse praktikisht ky funksion është transferuar në APK;
Numri jo i mjaftueshëm i stafit dhe në shpërputhje me strukturën organizative;
Mungonë struktura drejtuese dhe përgjegjëse për pyjet private;
Mungojnë strukturatë drejtuese dhe staf përgjegjës për kullota;
Mungon struktura drejtuese dhe staf përgjegjës për ndihmesë dhe orientim në
marketingun e prodhimeve drunore dhe jo-drunore etj.

Vlen të theksohet se është në procedurë aprovimi i Organigramit të ri.
3.8.2. Agjencia Pyjore e Kosovë (APK)
APK është themeluar në bazë të Ligjit për Pyjet e Kosovës 2003/3 dhe aktet ligjore mbi
themelimin e Agjencive Ekzekutive në Kosovë, vitin 2003. APK është organ përgjegjës
për menaxhimin të pyjeve dhe tokave pyjore publike dhe kontrollimin e menaxhimit të
pyjeve private dhe menaxhim të pyjeve në parqet nacionale. Gjithashtu është përgjegjës
edhe për zbatimin e akteve ligjore dhe akteve nënligjore që rregullojnë menaxhimin me
pyje dhe toka pyjore.
Struktura e APK-së
•
•
•
•
•
•

Drejtoria e Administratës sё Shërbimeve Qëndrore;
Drejtoritë Koordinuese tё APK-sё të vendosura në gjashtë qendra rajonale;
Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan;
Drejtoria për Menaxhim të Pyjeve;
Drejtoria për Menaxhim të Kullotave, Kafshë të Egra, Gjueti dhe Ekoturizёm
Drejtoria për Silvikulturë, Hulumtim dhe Prodhim Fidanor;
Zyra e Prokurimit.

Përgjegjësitë kryesore63
•
•
•
•
63
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Implementon legjislacionin pyjor dhe UA të ndërlidhura me administrimin e
pyjeve dhe tokave pyjore;
Përmes inventarizimit, përcjell zhvillim e resurseve pyjore në Kosovë.
Zgjedh dhe shënon trungjet për prerje, pranon punët e kryera Lëshon leje për
vjelje të prodhimeve jo-drusore.
Kontrollon vendet e prerjes, deponimit, përpunimit si dhe transportin e masës

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në http://www.mbpzhr-ks.net/.
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•

drusore.
Mbikëqyr dhe përcjell punët e prerjes dhe silvikulturës, për të siguruar
përmbushjen e kërkesave të kontratës sipas lejeve, planeve vjetore operacionale
të menaxhimit me pyje sipas standardeve të punës.

Të hyrat sipas viteve të krijuara nga APK janë:
•
•
•

2010 – 807,459.00 euro;
2011 – 1,378,608.00 euro;
2012 – 278,112.024 euro.

Investimi i APK në Projektet me rëndësi sipas viteve
Emri i projektit

Investimi
2007

Investimi
2008

Investimi
2009

Investimi
2010

Investimi
2011

Investimi
2012

102,946.26

382,341.54

464,130.00

408,250.11

542,815

872,854

Pyllëzimi i sipërfaqeve të
zhveshura

50,471.00

184,189.67

254,049.92

264,324.50

161,570.00

350,220.00

Blerja e çekaneve

-

24,640.00
63,200.00

126,391.00

57,416.24

232,526.38

199,718.37

81,904.00

59,493.60

34,717.37

53,200.00

25,837.60

Planet Menagjuese
Furnizimi me uniforma
dimërore

49,175.00

Mirëmbajtja e infrastrukturës
pyjore

28,524.00

Furnizimi me armë zjarri dhe
municion

89,310.00

Furnizimi me uatomjete
zyrtare

26,690

60,000.00

Ndertimi I seres se re dhe
riparimi I dy serave –
ekzistuse
Furnizimi me dhe humusor
dhe fare per prodhimin e
fidaneve

45,555.55
22,987.66

3,300.26

28,407.87

24,195.00

25,102.00

35,519.00

110,700.70

3.8.3. Drejtoria për Silvikulturë, Hulumtim dhe Prodhim Fidanor (Instituti i
Pyjeve të Kosovës)
Kjo drejtori është e vendosur në Pejë dhe është përgjegjëse për:
•
•
•
•

Përgatitjen e planeve vjetore për prodhimin e fidanëve pyjore;
Përgatitja e planeve për pyllëzime dhe ripyllëzime;
Grumbullimin e të dhënave me qëllim të hulumtimeve aplikative në pylltari;
Identifikimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve pyjor dhe propozimin e masave për
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luftimin e tyre;
Mbështetjen e trajnimeve, punëtorive dhe këshillimeve në lëmin e pylltarisë
Mbështetjen dhe dhënien e këshillave profesionale gjatë hartimit të akteve
ligjore, strategjive dhe programeve në sektorin e pylltarisë dhe menaxhimit të
kafshëve të egra etj.

•
•

Prodhimi i fidaneve ne Fidanishten Pyjore të IPK për vite
Lloji i fidaneve

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Totali

Pinus Nigra

100,000

220,000

220,000

220,000

267,500

299,000

1,326,500

Pinus Silvestris

200,000

600,000

570,000

550,000

565,500

Picea Abies

120,000

220,000

210,000

220,000

190,500

Pseudo Dugllazi

20,000

40,000

40,000

40,000

54,000

Larix Europea

40,000

80,000

70,000

80,000

42,500

Robinja Akaci

55,000

50,000

50,000

50,000

860,000
220,000
100,000
20,000
-

Quercus Robinja

-

-

-

75,000

75,000

Quercus
Pubescent

-

-

-

75,000

75,000

Querusc conferta

1,180,500
294,000
332,500
205,000
150,000

75,000

225,000

75,000

Acer
pseudoplatanus
Totali

3,345,500

50,000
535,000

1,210,000

1,160,000

1,310,000

1,270,000

1,699,000

7,184,000

3.8.4. Bordi për Menaxhimin e Pyjeve
Bordi për Menaxhimin e Pyjeve është themeluar me vendimin Nr. 11/52 nga Qeveria
e Republikës së Kosovës. Përgjegjësitë e Bordit përfshijnë mbikçyrjen, koordinimin dhe
zbatimin e planit të suksesshëm dhe të qëndrueshëm të Planit të Strategjisë Zhvillimore
të Pyjeve dhe Planet e Veprimit për vitin 2010-2020 të aprovuara nga Qeveria e Kosovës.64
Disa prej sfidave kryesore me të cilat ballafaqohet Bordi janë: mungesa e hapësirave të
punës, bashkëpunimi ndër-institucional, mungesa e njohurive themelore mbi sektorin
dhe mungesa e gadishmerisë e palëve të përfshira që ky sektor të mbështetet dhe të
përmisohet në mënyrë rrënjesore, mbështetja dhe koordinimi i aktiviteteve me partnerët
ndërkombtar, mungesa e vetëdijes të te disa palë të përfshira në këtë sektor mbi rëndësin
e pyjeve si pasuri kombëtare me vlera të rëndësishme ekonomike, ekologjike, turistike
etj.65
64
65

TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim “Zhvillimet Institucionale dhe Legjislative në
Fushën e Pylltarisë” Hysen Abazi, MBPZhR. Nëntor 2012.
TRT 7 Takimi për Pylltari dhe Peshkatari. Prezantim” Arritjet dhe Sfidat në Zbatimin e Strategjisë për
Zhvillimin e Pylltarisë” Kushtrim Cukaj, Bordi për Menaxhimin e Pyjeve. Nëntor 2012.
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3.8.5. Roli i Komunave në Menaxhimin e Pyjeve
Roli i komunave është përcaktuar me Ligjin Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale Neni
18, në kuadër të kompetencave të deleguara përkitazi me pyjet publike, të definuar me
pikën f) të këtij ligji ku është shkruar: f) mbrotja e pyjeve që ndodhen në territorin e
komunës në kuadër të autorizimeve të deleguara nga autoriteti qendror, duke përfshirë
edhe dhënien e licencave për prerjen e drunjve në bazë të rregullave të miratuara nga
Qeveria. Gjithashtu roli i komunave në sektorin e pylltarisë është plotësuar me Ligjin Nr.
03/L-153 për ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës” Neni
29.0, 29.13 shkruan: Dhënia e lejeve për shfrytëzimin e masës drunore si kompetencë
delegohet nëpër komuna dhe pika d) e këtij neni rregullon kryerjen e shërbimeve për
përcjelljen e masës drunore nga organet përgjegjëse komunale.
Edhe përkundër këtyre kompetencave të deleguara komunat ende përballen me shumë
vështirësi dhe paqartësi si:
•

Mungesa e strukturave organizative dhe menaxhuese përkatëse dhe funkcionale
për kryerjen e përgjegjësive dhe mandatit të definuar me ligjet e thkesuara më
lart;
Jo funksionim përkatës në linjën, niveli Qëndror dhe niveli komunal (lokal);
Mungesa e stafit kompetent dhe me përvojë në pjeset e menaxhimit të pyjeve;
Hudhja e fajsisë te niveli qendror dhe anasjelltas;
Tretmani jo përkatës dhe vështirësit e funksionimit në kuadër të drejtorive tjera
komunale, (mos harmonizim i strukturave organizative në mes të komunave);
Mungesë e paisjeve dhe dokumentacionit të nevojshëm për mbrojtje të pyjeve,
vonesa në tenderim të pyjeve dhe sipërfaqeve pyjore të planifikuar nga APK;
Neglizhencë në planifikim dhe zbatim të planeve vjetore, duke neglizhuar
plotësimin e nevojave të popullatë lokale me material drunor vështirësi tjera
të shumta.

•
•
•
•
•
•

3.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
66
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Mangësi në legjislacionin aktual për investitor, kontraktor dhe shfrytëzues;
Implementimi jo i mjaftueshëm i ligjeve dhe akteve nën-ligjore;
Kordinimi i pamjaftueshëm në hartimin/zbatimin e legjislacionit;
Buxheti i pamjaftueshëm dhe mos vendosja si prioritet sektori pyjor.
Kapacitete profesionale dhe senzibilizim i pamjaftueshë i opinionin për pyjet;
Shpërndarje e panevojshme e kompetencave në menaxhimin e pyjeve;
Vështërsi në bartjen/azhurnimin e pyjeve dhe tokave pyjore publike nga ish
ekonomitë pyjore në MBPZhR-APK në bazë të ligjit për pyje;
Mungesë e ndarjes së pyjeve në aspektin mjedisor (kategorizimi);
Shfrytëzimi pa kritere i produkteve pyjore jo-drurore dhe gjuetisë;
Nivel i ulët i realizimit të planit të prerjeve;
Mungesa e Programit Nacional për Pyllëzimin e Sipërfaqeve;
Mbi-shfytëzim i potencialit të drurit dhe mungesa e alternativave për ngrohje;
Gjendje jo e mirë (dëmtimi) e pyjeve nga prerjet ilegale, zjarret dhe sëmundjet. 66

Sfidat e identifikuara gjate Punetorisë Plenare të TRT 7. Prill 2013
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4.

Siguria e Ushqimit
4.1.

Politikat e Sigurisë së Ushqimit

Qëllimi kryesor i politikës së BE-së për siguri ushqimore është që të mbrohen interesat
dhe shëndeti i konsumatorëve derisa garantohet funksionimi i mirë i një tregu të
vetëm. Si rezultat, politika e mbrojtjes së konsumatorit duhet të bëhet pjesë integrale
e politikës sociale dhe ekonomike të Qeverisë.67 Sipas Nenit 1 të Ligjit për Mbrojtjen e
Konsumatorëve, i publikuar rishtazi nga Kuvendi i Kosovës (me 20 nëntor), të drejtat
themelore të konsumatorit duhet të rregullohen dhe mbrohen kur blihen mallrat,
shërbimet dhe format tjera në tregun e lirë derisa shitësi, prodhuesi dhe furnizuesi
duhet të ndërmarrin të gjitha obligimet të jenë në shërbim të konsumatorit.
Prodhimi bujqësor dhe siguria ushqimore konsiderohen si sektorë strategjik të Kosovës
që synojnë të sigurojnë ushqim të sigurtë dhe të cilësisë së lartë të bazuar në standarde
ndërkombëtare, zhvillim të mëtejmë të prodhimit bujqësor dhe kapaciteteve përpunuese,
dhe përmirësim të zingjirit ushqimor në vend. Përmes këtij sektori, poashtu synohet
të përmbushet kërkesa vendore për ushqim, duke siguruar punësim, duke zvogëluar
importet e produkteve bujqësore dhe duke rritur kapacitetet eksportuese, integrimin në
organizatat ndërkombëtare, përmirësimin e jetës rurale, zhvillimin e qëndrueshëm dhe
arritjen e rritjes ekonomike në Kosovë68.
Prodhimi i sasive të mjaftueshme të ushqimit duke ruajtur karakteristikat e pranueshme
ushqyese, për të plotësuar nevojat në rritje për të ushqyer popullatën ishte dhe mbetet
njëra nga aktivitetet më njerëzore por edhe më sfiduese për të gjithë prodhuesit e
ushqimit. Megjithatë, prodhimi i sasive të maftueshme të ushqimit, i cili poashtu është
edhe i sigurtë, nuk është gjithmonë punë e lehtë për t’u bërë. Dy fjali nga dy organizatat
më të rëndësishme për ushqim (OUB) dhe shëndetësi (OBSH) se “qasja në ushqim cilësor
dhe të sigurtë është e drejtë themelore individuale”69, dhe “sëmundjet e shkaktuara nga
ushqimi i kontaminuar është njëri nga problemet më të përhapura shëndetësore”70, e
bën shumë të qartë rëndësinë e prodhimit të ushqimit.
Qëllimet e pëgjithshme të ligjit të BE-së për Ushqim janë dhënë në Rregulloren e KE-së
178/2002. Ajo përfshin kriteret e përgjithshme të ndërlidhura me ushqim, përgjegjësinë
e bizneseve të ushqimit për njerëz dhe kafshë për të siguruar se në treg vëhet vetëm
ushqimi i sigurtë dhe se përbërësit ushqimor që janë të pasigurtë tërhiqen nga tregu.71
Konsumatorët kërkojnë ushqime të lira të cilat nuk paraqesin rrezik dhe besojnë se
siguria ushqimore duhet të adresohet në fermë dhe gjatë përpunimit 72.
67
68
69
70
71
72
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Programi i mbrojtjes së konsumatorit 2010 – 2014, Dhjetor 2009.
The National Research Program of the Republic of Kosovo, 2010.
FAO/WHO World Declaration on Nutrition 1992.
FAO/WHO Expert Committee on Food Safety, Geneva 1983.
EU Food Legislation – Some Recent Developments (http://www.worldfoodscience.org).
CAST Commentary The Direct Relationship betëeen Animal Health and Food Safety Outcomes.
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4.2.

Përmbledhje e shkurtë e Sektorit Agro-Ushqimor në Kosovë

Edhe pse raportohen zbrastësi të mëdha në të dhënat zyrtare, të cilat rezultojnë nga
përdorimi i burimeve të ndryshme të të dhënave dhe riqarkullimi i vazhdueshëm i
informatave të vjetërsuara73, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK, 2010) raporton se
Kosova mbulon 242,817 hektarë të tokave të lëvrueshme që përdoren për të prodhuar
sasi të caktuara të ushqimit (tabela 1 dhe 2). Përkundër kësaj, Kosova ende mbtetet
importues masiv i produkteve bujqësore (tabela 3). Importet vjetore bujqësore arrin në
shumën prej 384.6 milionë €, që përbëjnë 24.4% të importeve totale për vitin 2007 74.
Fatkeqësisht, importet janë rritur në mënyrë lineare nga viti në vit, dhe në vitin 2011 e
tejkaluan shumën prej gjysmë miliardi € (tabela 3).
Edhe pse aktualisht afër 70% e nevojave të popullatës së Kosovë për produkte bujqësore
mbulohen nga importet, sektori bujqësor ka potencial të jetë në gjendje jo vetëm që të
zëvendësojë importet dhe të sigurojë furnizim adekuat me ushqim për popullatën, por
poashtu të eksportojë produktet e tij75. Ky fakt është diskutuar, por jo argumentuar pasi
që ka disa produkte të cilat i mbulojnë kërkesat e tregut lokal dhe disa edhe eksportohen.
Në mënyrë që të përmirësohet gjendja, duhet të bëhet shfrytëzim më efikas i resurseve
dhe potencialit gjenetik edhe të kafshëve edhe bimëve duke aplikuar teknologji adekuate
dhe praktika higjienike dhe prodhuese më të mira. Zvogëlimi i shkallës së importeve
dhe asgjësimi i produkteve të dyshimta apo të falsifikuara mund gjithashtu të ndikoj
pozitivisht në këtë fakt.76 Sa i përket ushqimit të prodhuar në vend në Kosovë, ASK
raporton sasinë prej 1,084,712 tonë të ushqimit nga origjina të ndryshme bimore (fig 1.).
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Fig 1. Sasia e produkteve me origjinë bimore të prodhuara gjatë vitit 2008 (ASK, 2010) 77
73
74
75
76
77

AgCLIR: Kosovo Commercial Legal and Institutional Reform Diagnostic of Kosovo’s Agriculture Sector.
Agriculture and Food Processing Industry, Kosovo 2008.
Agriculture and Food Processing Industry, Kosovo 2008.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. OJQ Konsumatori. Selatin Kaçaniku. Janar 2013.
Anketa e Ekonomive shtëpiake bujqësore 2008, ASK 2010.
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Tabela 1. Kafshët dhe shpezët për prodhim të ushqimit në Kosovë, ASK (2010)78
Lloji i kafshës

Numri

Gjedhe

341,608

Buallica

412

Derra

26,770

Dele dhe Dhi

180,128

Shpezë

2,213,406

Bletë (Koshere)

43,297

Tabela 2. Vlera e produkteve shtazore të shitura brenda Kosovës gjatë vitit 2008 (ASK,
2010)79
Produktet e shitura shtazore, ASK (2010)

000 EUR

Mish

2,331

Qumësht

20,995

Djath

5,074

Yndyrë

343

Prodhime tjera të qumështit

1,480

Vezë

1,389

Mjaltë

958

Prodhime tjera

565

Totali

33,139

Bazuar në të dhënat e njëjta, bujqit e Kosovës shpenzojnë rreth 66 milionë euro për
inpute bujqësore, me investimin më të lartë në plehëruesit mineral (49%) dhe ushqim
për kafshë (21%), ndërsa në pesticide dhe shërbime veterinare investohen 3.4 dhe 3.8 mil
€ respektivisht. Rreth 40% e buxhetit të familjeve të Kosovës shpenzohet në ushqim dhe
pije joalkoolike ku shuma arrin në 2.519 €/për familje për vitin 2010, që është rritje prej
3 % krahasuar me vitin 2009 80.
Tabela 3. Importet e ushqimit, pijeve, duhanit dhe yndyrërave në Kosovë (000 €) gjatë
viteve (2009-2011)
Viti

Ushqime dhe kafshë
të gjalla

Pije dhe duhan

Yndyrëra bimore dhe
shtazore-

TOTALI

2009

323,764

87,284

15,994

427,042

2010

353,684

96,485

17,349

467,518

2011

411,827

114,363

19,292

545,482

78
79
80
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Ibid.
Anketa e Ekonomive familjare bujqësore 2008, ASK 2010.
Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 2010, ASK (2011).
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Të dhënat e ofruara nga Banka Qendrore e Kosovës (të raportuara në 81) tregojnë disa
importe më të larta të ushqimit dhe produkteve ushqimore, 476.5 dhe 560.1 mil € për
vitin 2010 dhe 2011 respektivisht.
4.3.

Korniza Institucionale

Bazuar në Ligjin për Ushqim nr. 03/L-016 i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës
së Kosovës me 25/03/2009, Institucionet Përgjegjëse për kontrollin e ushqimit në
Kosovë janë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR), Agjencia
e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AUVK) dhe Ministria e Shëndetësisë. Brenda
MBPZhR-së, Instituti Bujqësor i Kosovës (IBK), Departamenti i Prodhimit dhe Mbrojtjes
së Bimëve (DPMB) dhe Departamenti për Kafshë të Gjalla janë poashtu të përfshirë në
kontrollin e ushqimit. Aktualisht, roli i MBPZhR-së në lidhje me sigurinë ushqimore
nuk është i përkufizuar tërësisht, por pritet që me miratimin e Ligjit të ri për Ushqim,
roli i saj do të qartësohet. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike (IKShP) bën analizat dhe vlerësimin e kualitetit dhe sigurisë së
artikujve ushqimor dhe ushqueshmësisë së popullatës.
Përgjegjës kryesor për çështjet e sigurisë ushqimore për prodhimet e vendit, të përpunuara
apo të importuara është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AUVK)
me Kontrollin Veterinar dhe Fitosanitar të Kufijëve e poashtu edhe me Inspektoratin
për Veterinari, Fitosanitari dhe Sanitari. Edhe pse përfshirja e AUVK-së nën Zyrën e
Kryeministrit ishte gjykuar si “rritje e politizimit” dhe “potencial për të krijuar konflikt
interesi duke qenë edhe “lojëtar edhe refer”82, AUVK është dëshmuar të jetë institucion
profesional dhe i motivuar për të zbatuar kërkesat e sigurisë ushqimore dhe standardet
e BE-së për siguri ushqimore, shëndet të kafshëve dhe shëndet të bimëve83.
Po ashtu ka edhe organe të përfshira në kontrollin e ushqimit në nivelet komunale siç
janë inspektoratet për sanitari, veterinari dhe bujqësi, por roli dhe përgjegjësitë e tyre nuk
janë të përkufizuara tërësisht. Sipas fushës së tyre të përgjegjësisë, MBPZhR dhe MSh do
të përgatisin dokumentet përcjellëse nën-ligjore për kriteret e ushqimeve të importuara.
Ligji i Ushqimit është në procesin e plotësimit, dhe nëse miratohet, kompetencat dhe
përgjegjësitë institucionale për Sigurinë Ushqimore do jenë të përkufizuara qartë.
4.3.1. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AVUK)
AUVK është autoriteti kompetent për sigurinë e ushqimit në Republikën e Kosovës.
Është themeluar me Ligjin për Veterinarinë Nr.21/2004 dhe është zgjeruar me Ligjin
për Ushqim Nr.03/L-016.84 AUVK buron nga Laboratori Qendror Diagnostifikues
81
82
83
84

Përgjigjet në pyetësorin për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për MSA-në
USAID, 2010. AgCLIR: Kosovo Commercial Legal and Institutional Reform Diagnostic of Kosovo’s
Agriculture Sector.
Dokumenti Punues i Komisionit , 10.10.2012 SWD(2012) 339.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim “Zhvillimet Institucionale në Fushën e Sigurisë së
Ushqimit”. Gani Kamberi, AUVK. Janar 2013.
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i Veterinarisë i zhvilluar nën mandatin e MBPZhR-së. Me miratimin e Ligjit të ri të
Ushqimit (neni 36) AUVK u ndërlidh drejtëpërdrejt me Zyrën e Kryeministrit. Bazuar
në nenin 38 të këtij ligji, Agjencia është autoriteti përgjegjës për kontrollim, verifikim
dhe inspektim të ushqimit dhe të përbërësve të ushqimit në të gjitha nivelet e zingjirit
ushqimor. AUVK është poashtu autoriteti përgjegjës për të rregulluar luftën dhe
parandalimin e sëmundjeve invektive të kafshëve, praktikën mjekësore veterinare,
qarkullimin e produkteve të origjinës shtazore, kontrollin veterinar të importit,
eksportit dhe kalimit transit të kafshëve të gjalla dhe produkteve të origjinës shtazore,
dhe të drejtat dhe obligimet e institucioneve qeveritare publike dhe vendore, e poashtu
edhe të personave individualë në këtë fushë. Organizimi i Agjencisë është i përcaktuar
me Rregulloren Nr.03/2010 për organizimin e AUV dhe Rregulloren Nr.01/2011 për
Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës.85 Agjencia udhëhiqet
nga Shefi Ekzekutiv (ShE). Të ndërlidhur drejtëpërdrejt me ShE-në janë dy organe: Bordi
Menaxhues dhe Këshilli Shkencor. Si shtesë ndaj Zyrës se ShE, Agjencia përbëhet nga
pesë njësi organizative në nivel të drejtoratëve (Shëndeti Publik, Shëndeti dhe Mirëqenia
e Kafshëve, Inspeksioni (veterinar dhe fitosanitar), Laboratori, dhe Administrata) dhe
gjashtë (6) zyre rajonale.
Struktura më e detajuar e këtyre drejtorateve është siç vijon:
Drejtorati i Shëndetit Publik:
•
•
•
•

Higjiena e Ushqimit të Origjinës
Shtazore
Higjiena e Ushqimit të origjinës joshtazore
Nën-produktet shtazore
Mbetjet në ushqime

Drejtorati i Laboratorit
•
•
•
•
•
•

Drejtorati për Shëndetin dhe Mirëqenien e
Kafshëve:
•
•
•
•

Inspektorati

Patoanatomia dhe patohistologjia
Bakteriologji, mykologjia dhe
parazitologjia
Serologjia dhe diagnostika
molekulare
Mikrobiologjia Ushqimore
Kimia Ushqimore dhe mbetjet
veterinare
Analiza e qumështit të papërpunuar

Drejtorati i Administratës

85
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Shëndeti i Kafshëve
Mirëqenia e Kafshëve
Regjistrimi dhe identifikimi i
kafshëve
Kontrolli i Shëndetit të Kafshëve

Ibid.
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•
•
•
•
•

Inspektorati Veterinar i Brendshëm
Inspektorati Veterinar Kufitar
Inspektorati Fitosaniar i Brendshëm
Inspektorati Fitosaniar Kufitar
Inspektorati Sanitar

Aktivitetet Laboratorike të AUVK-së kryhen përmes laboratorëve në vijim:
•
•
•
•
•
•
•

Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë:
Laboratori i Patoanatomisë dhe Patohistologjisë;
Laboratori i bakteriologjisë, parazitologjisë dhe mykologjisë;
Laboratori i serologjisë dhe diagnostikës molekulare;
Laboratori i mikrobiologjisë ushqimore;
Laboratori i kimisë ushqimore dhe mbetjeve;
Analiza laboratorike e qumështit.

Mund të bëhen analizat mikrobiologjike të ushqimit në vijim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parametrat mikrobiologjik të cilët definohen;
Escherichia coli - ISO 16649-2:2001;
Enterobacteria - ISO 21528-2:2004;
Mikroorganizmat totak mezofilik ISO 4833:2003;
Salmonella spp. - ISO 6579:2002;
Listeria monocytogenes - ISO 11290-1:1996/Amd.1: 2004;
Stafilokoku koagulues pozitiv - ISO 6888-1:1999;
Coliform - ISO 4328:2006;
Bacillus cereus-ISO 7932:2004.

Këto janë kategoritë ushqimore të kontrolluara brenda Laboratorit të Ushqimit:
•
•
•
•

Mishi dhe produktet e mishit;
Qumështi dhe produktet e qumështit;
Vezët dhe produktet e vezëve;
Shtupët;

Mbulohen aspektet në vijim të kontrollit ushqimor:
•
•
•
•
•

Kimia ushqimore, mbetjet veterinare dhe analiza e mbetjeve të qumështit.
Përcaktimi i pranisë së antibiotikëve në qumësht, vezë dhe mish me metoda
rutinore
Përcaktimi i mycotoxins Afla M1 në qumësht Elisa
Përcaktimi i chloramphenicol në qumësht Elisa
Përcaktimi i sulfonamideve me HPLC në qumësht

Përcaktimi i yndyrës, proteinave, laktozës, densitetit, mbetjeve të thara totale, pikës së
ngrirjes dhe aciditetit. Parametrat fizik dhe kimik kryhen me metodatën infrared FTIR
(Milko Scan). Numri i kolonive të bakterieve (NKB) kryhet duke përdorur metodën e
rrjedhës citometrike (BactoScan). Përcaktimi i qelizave somatike në aparatin e qumështit
të papërpunuar (Fosomatc minor) me metodën elektrike fluoro-Optikon
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Tabela 4. Aktivitetet e Laboratorit të Qumështit brenda AUVK 86
Viti

Numri i mostrave të testuara
Bakteria

Qelizat somatike

2008

19034

15570

2009

11502

12475

2010

12860

14358

2011

12323

15999

Gjatë vitit 2011, janë analizuar 16805 mostra për indikatorët kimik (Milkoscan). Gjatë
vitit 2012 (që nga 30/07/2012) u analizua një total prej 10037 mostrash të qumështit.
Shumica e mostrave ishin nga prodhuesit e bylmetit/qumështit por janë analizuar dhe
mostra prej projekteve si IADK, MEGVET, USAID etj.
Përkundër mostrave të analizuara, shoqëria civile konsideron se paralajmërimet të cilat
bëhen nga ta për raste të rrezikshmërisë në produke ushqimore nuk trajtohen në nivel
të duhur nga institucionet e vendit. Disa raste konkrete përfshijnë domatet e importuara
të cilat ishin kultivuar me fitohormone të tepruara apo misrin e importar të prekur nga
alfatoksina.87
4.3.2. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK)88
IKShP përfaqëson një institucion arsimor dhe shkencor multi-diciplinar dhe është
përgjegjës për zhvillimin e strategjisë shëndetësore në fushën e epidemiologjisë, arsimin
dhe promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve, diagnozat laboratorike dhe
informatat shëndetësore. Fushëveprimtaria e IKSHPKsw rregullohet me Ligjin Nr. 02/
L-78 për Shëndet Publik. KSHP ushtron veprimtari referente në lëminë e shëndetësisë
publike si në vijim:
•
•
•
•
•
•
•
•
86
87
88
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Planifikimit dhe programimit shëndetësor;
Përpunimit, analizës dhe publikimit të të dhënave në lëmin e ekonomikes
shëndetësore;
Kontrollit të kualitetit të punës;
Kontrollit të gatishmërisë dhe të përgjegjësisë epidemiologjike;
Menaxhimit dhe vlerësimit të situatës epidemiologjike të sëmundjeve ngjitëse;
Menaxhimit të Programit të zgjeruar të imunizimit;
Menaxhimit të infeksioneve intra hospitalore;
Analizimit dhe vlerësimit të gjendjes higjienike sanitare në objektet publike dhe

AUVK në http://www.auv-ks.net/?page=1,83. Nëntor 2012.
OJQ Konsumatori. Selatin Kaçaniku. Maj 2013.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Prill 2013
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

private;
Analizimit dhe vlerësimit të kualitetit të ujit për pije;
Analizimit dhe vlerësimit të sanitacionit;
Analizimit dhe vlerësimit të kualitetit dhe siguriseë së ushqimit dhe
ushqyeshmërisë;
Analizimit dhe vlerësimit të aerondotjes;
Analizimit dhe vlerësimit të higjienës në objektet parashkollore dhe shkollore;
Analizimit dhe menaxhimit të veprimtarive lidhur me mikrobiologjinë e
mjedisit;
Vlerësimit dhe kontrollit të laboratorëve që ushtrojnë veprimtari në lëmin e
shëndetit publik;
Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për TBC, HIV/AIDS dhe IST;
Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për zoonoza;
Qendër referente në lëmin e shëndetit publik për promovimin dhe edukimin
shëndetësorë;
Analizimit, vlerësimit dhe menaxhimit të mbrojtjes shëndetësore të kategorive
të veçanta të popullatës me rëndësi sociale mjekësore si dhe sëmundjet malinje,
kardiovaskulare, diabeti e të ngjashme;
Grumbullimit, përpunimit dhe analizimit të të dhënave nga Sistemi i Informimit
shëndetësor(SISH) dhe propozimit të masave për avancimin dhe menaxhimin
e SISH-it;
Grumbullimit, përpunimit dhe analizimit të të dhënave nga Sistemi i Informimit
gjeografik (SIGJ) dhe propozimit të masave për avancimin dhe menaxhimin e
SIGJ-it.

Qendra e Laboratorëve Testuese (tani e tutje QLT) është Departament në kuadër të
Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike e cila ka krijuar, dokumentuar, zbaton dhe
mirëmban sistemin e menaxhimit të cilësisë konform standardit ndërkombëtar ISO/
IEC 17025:2005. Sipas skemës organizative të IKSHPK-së, QLT funksionon si njësi e
veçantë punuese pa qenë e varur nga puna dhe aktivitetet që zhvillohen në Qendra
(Departamente) tjera të IKSHPK-së. Veprimtaria themelore e QLT, është analiza e
parametrave fiziko-kimik, analitik dhe mikrobiologjik të ujit dhe ushqimit. QLT ka
punonjës profesional dhe me përvojë të cilët vazhdimisht perfeksionohen. Gjithashtu,
QLT është pajisur me pajisje bashkëkohore dhe mbështetje kompjuterike ashtu që të
mund të testoj produktet me metodat e testimit nga fusha e zbatimit të akreditimit.
Pajisjet mirëmbahen dhe rregullisht kalibrohen në mënyrë që çdo herë të fitohet rezultat
i saktë dhe i besueshëm. Me staf profesional dhe pajisje të përshtatshme, pavarësinë
dhe paanshmërinë si dhe përmirësimit të vazhdueshëm QLT është në gjendje që ti
përmbushë kërkesat sipas ISO/IEC 17025:2005.
•

Fushëveprimi i Qendrës së Laboratoreve Testuese të IKSHPK- s

Kërkesat e standardit ISO/IEC 17025:2005 në QLT zbatohen për zhvillimin e sistemit
të menaxhimit të cilësisë, administrimin dhe veprimtarinë teknike.Fushëveprimi i QLT
është testimi i parametrave fizikë, kimik, mikrobiologjik dhe analitik të ujit dhe ushqimit
para, gjatë dhe pas trajtimit.
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Përshkrimi i fushës së akreditimit:
1.

Laboratori për analiza fiziko-kimike, mikrobiologjike dhe analitike të ujit të
pijes dhe ujërave rekreativ. 89

2.

Laboratori i kontrollit te cilësisë se ushqimit për këto produkte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

qumështi dhe produktet e qumështit;
mishi dhe produktet e mishit;
vezët;
yndyrat dhe vajrat;
mielli dhe produktet e miellit;
mëlmesat dhe erëzat;
ëmbëlsirat dhe produktet e ngjashme;
perimet dhe pemët e përpunuara;
pije alkkolike dhe joalkoolike;
kripë kuzhine;
çaji, kafja.90

Laboratori mikrobiologjik i ushqimit dhe ujit për këto produkte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

qumështi dhe produktet e qumështit;
mishi dhe produktet e mishit;
vezët;
yndyrat dhe vajrat;
mielli dhe produktet e miellit;
mëlmesat dhe erëzat;
ëmbëlsirat dhe produktet e ngjashme;
perimet dhe pemët e përpunuara;
pije alkoolike dhe joalkoolike.91

Laboratori analitik i kontrollës së sigurisë së ushqimit:
Metalet - Zn,Cu,Cd,Pb,Co,Ni,Na,K,As - me metoden APHA3111B per uje dhe
Cd,Pb,Zn,Cu,Fe,Na,Ni – me metodën AOAC 999.11 për ushqim si dhe As – me metodën
AOAC 986.15A për ushqim – AAS;
Mbetjet e metaleve : Pb, Cd, As, Se, Zn, Cu,Fe, Al, As,Cr, Mn, Ni, Sb, Hg, sipas metodës
EPA 6020A- ICPMS;
Kationet (Li+,Na+, NH4+, K+,Mg+,Ca+) Anionet (F -, Cl -, Br -, NO2 -, NO3 -, PO4 3 -, SO4 2 -),
sipas metodës ISO 10304-1:2007(E)- Ion Chromatograf;
89
90
91
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SMWW – Standard Methods for Water and Waste Water
AOAC – Official Methods of Analysis of AOAC International
ISO Metodat –Rregullorja e Kritereve Mikrobiologjike.
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Mykotoxina - aflatoxin, fumonisin, deoxynivalenol (DON), ochratoxin dhe zearalenone
përmes ; Aflatest, Aflatest FIGS, Afla B, Afla M1, Afla M1 FL+, Fumoni test, Ochra test,
Zearala test, DON test, sipas metodës AOAC;
E,Coli O157, Listeria monocitogenes, Enterotoxina e Staphylococcus aureus, Salmonela
Kofeina, Saharina, Aspartami, Acesulfam K, Na Benzoat, K Sorbat sipas metodes AOAC
– HPLC;
Pesticidet organoklorine dhe Trihalometanet me metoden EPA- GCMS;
Carboni organik me metoden ISO – TOC;
Qendra e Laboratoreve Testuese ka aplikuar per zgjerimin e fushës së akreditimit per
62 parametrat e siperpermendur prane DAK –ut. Qendra e Laboratoreve Testuese gjate
vitit 2012 ka marre pjese ne 12 verifikime te kualitetit te Analizave/Testime të Afësisë
(Proficiency Testing –PT) dhe atë në : Verifikimin e kualitetit te analizave (Proficiency
Testing–PT) per jodin në urine – me CDC Atlanta/USA për programin EQUIP (Sigurimin
e Cilësisë së Procedurave të Jodit Urinar) 4 herë në vit;
Verifikimin e kualitetit te analizave (Proficiency Testing – PT) nga Kazakh Academy of
Nutrition/Laboratory of IDD prevention 2 herë në vit;
Pjesëmarrje e laboratoreve të QLT - në verifikimin e kualitetit te analizave (Proficiency
Testing – PT) për Pb ne gjak me CDC-Atlanta/USA për programin LAMP(Lead and
Multielement Proficiency) 4 herë në vit;
Pjesemarrje e laboratoreve te QLT – ne verifikimin e analizave „Proficiency testing in
IPA 2011” University of Ljubljana per programin PT 9 - Determination of trace elements
in total diet- Pb, Cd, As, Se, Zn, Cu, Fe;
Pjesemarrje e laboratoreve te QLT – ne verifikimin e analizave „Proficiency testing in
IPA 2011” TUBITAK UME, Turkey per programin PT-2 - Drinking Water - with trace
elements (10-200) μg/L Al;
(1-20) μg/L As, (1-10) μg/L Cd, (10-100) μg/L Cr, (10-100) μg/L Cu,(10-100) μg/L Fe,
(10-50) μg/L Mn, (10-50) μg/L Ni, (1-50) μg/L Pb, (1-20) μg/L Sb, (50-300) μg/L Zn,
150 mL (0,5-5) μg/L Hg, and anions (0,5-10) mg/L F-, (5-50) mg/L PO4-3,
(10-150)mg/L Cl -, (5-50) mg/L NO3-, (0,1 – 1) mg/L NO2-, (10-100) mg/L SO4-2.92
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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Prill 2013.
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4.3.3. Instituti Bujqësor i Kosovës (IBK)
Instituti Bujqësor i Kosovës (IBK) është institucion publik i themeluar në vitin 1947,
që funksionon si pjesë e MBPZhR-së. Është një kompleks prej 12 Laboratorëve të
grumbulluar në tri objekte laboratorike, e poashtu edhe një stacion hulumtimi me 170
ha të tokës së lëvrueshme.
Funksioni kryesor i IBK-së fokusohet në hulumtime të aplikuara dhe përshtatura mbi:
•
•
•

Prodhimin dhe mbrojtjen e bimëve;
Administrimin e kafshëve;
Testimin e farërave.

Analizat laboratorike të inputeve bujqësore dhe produkteve me origjinë bimore dhe
shtazore, dhe Shërbimet Trajnuese e Këshilluese janë aktivitete të IKB-së.
Kompetencat kryesore të IKB-së janë siç vijon:93
•
•
•
•
•
•
•

Përkrahja teknike dhe shkencore për departamentet teknike të MBPZhR-së;
Kontrolli i cilësisë së inputeve bujqësore, ushqimit dhe ruajtjes së mjedisit;
Hulumtimi i varieteteve të të korrurave (grurit, elbit, misrit dhe patateve) në
kushtet agro-ekologjike të Kosovës;
Punë hulumtuese drejt krijimit të kultivarëve të grurit, hibrideve të misrit, etj;
Punë përgatitore për krijimin e një depozite gjenesh për kultura të ndryshme;
Vlerësimi i cilësive prodhuese dhe plleshmërisë së tokës në Kosovë;
Hulumtimi, identifikimi dhe deponimi i agjentëve të dëmshëm biologjik
(insektet, patogjenet, barërat e këqija, etj.).

Siç kërkohet me Ligjin nr. 03/L-069 për Akreditimin dhe Udhëzimin Administrativ nr.
2009/02 Drejtorati për Akreditim i Kosovës (DAK) i cili funksionon nën Ministrinë e
Tregtisë dhe Industrisë (MTI), tashmë ka akredituar gjashtë organe që funksionojnë apo
kanë resurse për të mbuluar kontrollet e cilësisë dhe sigurisë ushqimore.
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MBPZhR. Instituti Bujqësor i Kosovës në http://www.mbpzhr-ks.net/?id=4,723,0,737. Janar 2013.
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Tabela 5. Lista e laboratorëve të akredituar me standardin KS EN ISO/IEC 17025/200694
Emri i laboratorit/kompanisë

Fusha e ekspertizës
Mineralet në ushqime të origjinës shtazore dhe bimore,
pijeve jo alkoolike (pije) dhe pije alkoolike, erëza, vajëra,
yndyrë, ujë të pijes, karakteristika të tokës.

N.Sh. „AGROVET“
Rr. Naum Veqilhargji nr.15 Fushë Kosovë
“Agrovet”,

Testet laboratorike të: tokës, mineraleve dhe mbetjeve
industriale, indeve bimore, ujit industrial dhe për ujitje,
plehëruesëve
Mbetjet e pesticideve në ushqimin e origjinës bimore e
shtazore, tokë, pluhur, ujë, ujit për ujitje, vajrave industriale
dhe jopërçuese dhe mostrat sipas metodës ISO 103811/2002, ISO 10381-2/2002, ISO 11146
Organofosfatet e pesticideve në ushqime të origjinës bimore
dhe shtazore, me metodën EPA 8141

Qendra e Laboratorëve Testues– IPH,
Rrethi i spitalit p.n. Prishtinë
Tel.+381 38 541 432
Mob. +377 44 124 285
E-mail: dzogaj@yahoo.com

Analiza laboratorike e ujit të pijes dhe ujit rekreacional,
laboratori i kontrollit të cilësisë së ushqimit, laboratori
mikrobiologjik i ushqimit dhe uijt

Korporata Fito sanitare „Sara & Meti“,
sh.p.k Prishtinë, Email:
fadilmusa@hotmail.com

Laboratori i mbrojtjes së bimëve
Laboratori bujqësor

Fabrika për prodhime farmaceutike
„Trepharm“ Sllatinë e Madhe,
Fushë Kosovë, Republika e Kosovës

Analiza laboratorike e produkteve farmaceutike

“Compact Group” Sh.p.k
Gumënishtë- Gjilan,
Tel: +381(0)280 330 022
www.ujidea.com
E-mail: compactgroup@ujidea.com

Analiza laboratorike e ujit “DEA”

“M&Sillosi”sh.p.k

Laboratori i miellit, i krundeve të grurit, pastave, testimi i
ushqimeve të miellit, vajit dhe bukës

Xërxe-Rahovec, Xërxë-Rahovec
Tel: +381 (0) 29 633 733
Fax:+381 (0) 29 633 744

DAK tashmë ka bërë disa vizita para-vlerësuese dhe është në procedurë të akreditimit
të laboratorëve në vijim: Laboratori i kompanisë “Magic Ice” për prodhimin e qumështit
dhe produkteve të tij, Laboratori i kompanisë “Bylmet” për prodhimin e qumëshitit
dhe produkteve të tij, kompania për prodhimin e miellit “Universal Food“ në Fushë
Kosovë. IBK, i autorizuar fillimisht nga MBPZhR dhe tani nga AUVK për kontrollim të
produkteve dhe inputeve të ndryshme agro-ushqimore, është në proces të akreditimit
të laboratorëve dhe DAK tashmë ka filluar kontrollimin e dokumentacionit dhe ka
përfunduar vizitat e para-vlerësimit ne objektet e IKB-së.
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Laborator testues të Akredituar nga Drejtoria e Akreditimit të Kosovës në http://www.dak-ks.org/
repository/docs/Organizmat_te_Akredituar.pdf
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AUVK poashtu ka aplikuar për akreditim për Laboratorin e Ushqimit dhe Veterinarisë tek
DAK për këto laboratore: a. Laboratori i Serologjisë; b. Laboratori i Kimisë Ushqimore; c.
Laboratori i Mbetjeve Veterinare; d. Laboratori i Mikrobiologjisë Ushqimore; e. Analiza
Laboratorike e Qumështit të Papërpunuar.
Gjatë fazës përgatitore për akreditimin e Laboratorit për Ushqim dhe Veterinari, me
përkrahjen e projektit binjakëzues numër KS/07/AG/IB01 “Shërbimet Veterinare dhe
Siguria Ushqimore”, janë përgatitur, përkthyer dhe përshtatur më standardet e BE-së
Sistemi për Menaxhimin e Cilësisë (Procedurat e Sistemit të Cilësisë, Formularët për
Sistemin e Cilësisë, Doracaku për Sistemin e Cilësisë, Listat e Doracakut për Cilësi dhe
Procedurat për Funksionim Standard për të gjithë Laboratorët). Laboratori i Serologjisë
dhe Mbetjeve të Veterinarisë kanë marrë pjesë në Testin e Aftësisë me laboratorët e
akredituar nga Instituti Friedrich Loeffler në Gjermani dhe Itali respektivisht. Është
emëruar stafi që do të jetë përgjegjës për procesin e akreditimit të laboratorit; është rritur
numri i stafit profesional në laborator, e poashtu është bërë edhe ngritja e kapaciteteve
profesionale të stafit përmes trajnimeve të ndryshme të ofruara nga projektet.95
4.3.4. Institucionet Tjera të Afta për të Kontribuuar në Sigurinë Ushqimore
Ka edhe institucione tjera në Kosovë, të cilat me përvojat, ekspertizën dhe infrastrukturën
e tyre mund të japin përkrahje të çmueshme në fushën e sigurisë ushqimore.
Brenda Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Fakulteti
i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë (Departamenti i Teknologjisë Ushqimore) dhe
Fakulteti i Shkencave Natyrore (Departamenti i Kimisë dhe Biologjisë), janë institucione
me përvojë dhe ekspertizë të çmueshme në këtë fushë. Sidomos, brenda ABV-së dhe
FGJT-së janë disa paisje laboratorike të teknologjisë së fundit në fushën e testimit të
ushqimit dhe të ushqimit për kafshë, të cilat mund të shërbejnë për këtë qëllim ose për
ofrimin e përkrahjes profesionale ose infrastrukturore. Konsumatorët konsiderojnë se
më shumë përpjeke duhet të bëhet për themelimin e laboratoreve neutrale të cilat do të
krijonin qasje të pavarur në sigurinë dhe cilësinë e ushqimit.96
4.4.

Legjislacioni i BE-së për Sigurinë Ushqimore dhe Harmonizimi i
Legjislacionit të Kosovës

Parimet kryesore të legjislacionit të BE-së për siguri ushqimore bazohen në Rregulloren
e KE-së 178/2002 ku janë dhënë parimet e përgjithshme dhe kërkesat për ligjin për
ushqim97. Ky dokument i fuqizon rregullat e aplikueshme për sigurine e ushqimit
dhe qarkullimin e ushqimit të kafshëve në tregun e brendshëm. Rregullorja poashtu
përkufizon një kornizë për kontrollimin dhe monitorimin e prodhimit, parandalimit dhe
menaxhimit të rreziqeve. Ajo poashtu krijon Autoritetin Europian për Siguri Ushqimore
95
96
97

Përgjigjet për pyetësorin për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për MSA-në, 2012.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. OJQ Konsumatori. Selatin Kaçaniku. Janar 2013.
Rregullorja (KE) Nr 178/2002 që paraqet parimet e përgjithshme dhe kërkesat e ligjit për ushqim, duke
themeluar Autoritetin Europian për Sigurinë Ushqimore dhe duke vënë procedurat në çështjet e sigurisë
ushqimore.
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(AESU), që është pikë referuese për kontrollin shkencor dhe vlerësimin e ushqimit për
njerëz dhe kafshë.
Neni 1 i Rregullores ofron bazën për sigurimin e një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit
të njerëzve dhe interesin e konsumatorëve në raport me ushqimin, duke i parashtruar të
gjitha procedurat që kanë ndikim të drejtëpërdrejt apo jo të drejtëpërdrejt në sigurinë e
ushqimit të njerëzve dhe të kafshëve duke theksuar qartë nevojën për aplikim në të gjitha
fazat e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimit të njerëzve dhe kafshëve
të dedikuar për qëllime tjera të ndryshme prej qëllimeve të brendshme98. Kërkesa e
përgjithshme e legjislacionit të BE-së e ndërlidhur me sigurinë ushqimore është se në
treg nuk mund të vendoset asnjë përbërës ushqimor që është i rrezikshëm për shëndetin
dhe/ose i papërshtatshëm për konsumim.
Kjo rregullore është e organizuar në pesë kapituj dhe 65 nene, me përkatësisht 18 dhe
28 nene të përdorura për të përkufizuar parimet për Ligjin e Përgjithshëm për Ushqim
dhe themelimin dhe funksionimin e Autoritetit Europian për Siguri Ushqimore (AESU).
Rregullorja është plotësuar me Rregulloren (KE) nr. 1642/2003, Rregulloren (KE) nr.
575/2006, Rregulloren (KE) nr. 202/2008 dhe Rregulloren (KE) nr. 596/2009.
4.5.

Pakoja Higjienike e Ushqimit

‘Pakoja Higjienike e Ushqimit’ e legjislacionit të BE-së ka hyrë në fuqi me 1 janar 2006.
Kjo Pako përbëhet nga tri Rregullore kryesore:
•
•
•

Rregullorja (KE) 852/2004 për higjienën e përbërësve ushqimor.
Rregullorja (KE) 853/2004 që vendos kërkesat për higjienë specifike për
ushqimet e origjinës shtazore.
Rregullorja (KE) 854/2004 që vendos kërkesat specifike për organzimin e
kontrolleve zyrtare të produkteve me origjinë shtazore të parapara për konsum
njerëzor.

Rregullorja (KE) nr 852/2004, duke qenë pjesë e ligjit, parashtron rregullat themelore
higjienike për përbërësit e ushqimit. Kjo Rregullore është pjesë e kësaj pakoje, dhe aktet
në vijim kontribuojnë që ta plotësojnë atë më mirë;
Rregullorja (KE) nr. 853/2004 që i vendos rregullat e higjienës specifike për ushqim të
origjinës shtazore në mënyrë që të garantohet një nivel i lartë i sigurisë ushqimore dhe
shëndetit publik;
Rregullorja (KE) nr. 854/2004 që vendos kornizën e Unionit për kontrollet zyrtare
të produkteve të origjinës shtazore të parapara për konsum njerëzor dhe që paraqet
rregulla specifike për mishin e freskët, butakët dyvalvor, qumështin dhe produktet e
qumështit.
98

Ibid.
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Aktet në vijim e plotësojnë legjislacionin e BE për higjienën ushqimore:
•

•

Rregullorja (KE) nr. 178/2002 që paraqet parimet e përgjithshme të ligjit për
ushqim. Kjo Rregullore shpjegon procedurat e sigurisë ushqimore dhe themelon
Autoritetin Europian për Siguri Ushqimore;
Rregullorja (KE) Nr. 882/2004 që riorganizon kontrollet zyrtare të përbërsëve
të ushqimit ashtu që të integrohen kontrollet në të gjitha fazat e prodhimit në të
gjithë sektorët;

Direktiva 2002/99/EC parashtron kushtet për vendosjen e produkteve të origjinës
shtazore në treg dhe kufizimeve të aplikueshme ndaj produkteve nga shtetet joanëtare
të BE-së apo rajoneve të shteteve joanëtare të BE-së që i nënshtrohen kufizimeve të
shëndetit të kafshëve. Ka edhe shumë dokumente tjera të nxjerra nga BE që mbulojnë
fushën e sigurisë ushqimore brenda Aquis Communitaire (AC).
Siç kërkohet dhe është arritur pajtim brenda komunitetit të BE-së, secili shtet që synon
të hyjë në BE duhet së pari të harmonizojnë ligjet e tyre kombëtare, rregulloret dhe
procedurat që e fusin në fuqi tërë strukturën ligjore te BE-së brena AC. Institucionet
e Kosovës i kanë ndjekur parimet bazë për të bërë këtë duke e organizuar këtë proces
në tre hapa: nxjerrje, zbatim praktik dhe ekzekutim. Përpjekje të mëdha janë duke u
bërë, që së pari të ndërtohet infrastruktura e plotë ligjore me harmonizimin adekuat të
kërkesave të BE-së. Deri më tani, ekzistojnë 30 Ligje dhe më shumë se 100 udhëzime
administrative apo dokumente të ngjashme të miratuara nga institucionet përkatëse në
fushën e sigurisë ushqimore.
AUVK, si akteri kryesor në fushën e sigurisë ushqimore, ka arritur të nxjerrë një nivel të
lartë të legjislacionit nga legjislacioni i Pakos Higjienike. Bazuar në rregulloret e KE-së
dhe Parlamentit nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004 dhe 882/2004, janë përgatitur draftrregulloret si draft-rregullorja për vënien e kritereve mikrobiologjike për produkte
ushqimore (Rregullorja e BE-së nr. 2073/2005), draft-rregullorja për vënien e kushteve
për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik dhe certifikimin veterinar për importin e
qumështit të papërpunuar dhe produktet e tij (Rregullorja e BE-së nr. 605/2010)99.
4.6.

Korniza Ligjore për Siguri Ushqimore në Kosovë

Baza e të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me ushqimin në Kosovë është Ligji për Ushqim
nr. 03/L-016 i botuar në Gazetën Zyrtare të RKS-së. Ligji për Ushqimin në masë madhe
është në përputhje me Rregulloren e Këshillit dhe Parlamentit Evropian Nr.187/2002.
Ligji ka XII krerë, të zbërthyer në 50 nene dhe rregullon:
•
•
99
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parimet e përgjithshme dhe kërkesat qe kanë të bëjnë me higjienën e ushqimit
(për njerëz dhe ushqimit për kafshë);
parimet e analizës së rrezikut (analizën, lajmrimin, kujdesin, transparencën,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mbrojtjen e interesit të konsumatorëve);
ushqimin e sigurt;
ushqimin jo të sigurt;
regjistrimin dhe lejimin e operatorëve te biznesit me ushqim, importin-eksportin;
obligimet e OB me ushqim;
hulumtimin;
vetëkontrollin;
Ushqimi i ri dhe OMGJ;
Deklarimi i ushqimit, emërtimi;
Kontrolli zyrtar, (autorizimet, përgjegjësitë);
Plani i kontrolleve zyrtare;
Laboratorët (referent dhe të autorizuar);
Menaxhimin me kriza dhe raste emergjente;
Organet e agjencisë dhe çështje të tjera në lidhje me ushqimin për njerëz dhe
ushqimin për kafshë.100

Ky ligj aktualisht është duke u plotësuar dhe pritet të miratohet deri në vitin 2013.
Përveç Ligjit për Ushqimin, çështja e sigurisë së Ushqimit në mënyrë direkte apo
indirekte është rregulluar edhe me:
•
•

Ligjin për Veterinarinë Nr. 2004/21 dhe Ligjin për Përkujdesjen ndaj Kafshëve
Nr. 02/L-10 (fusha e shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve);
Aktet nënligjore për zbatimin e tyre si dhe me legjislacionin nga fusha fitosanitare.

Është duke u përfunduar edhe:
•
•
•

Projekt-rregullorja për aditivët ushqimor si vazhdimësi e krijimit të legjislacionit
sekondar në fushën e sigurisë ushqimore;
Aktet nënligjore për rexhistrimin – aprovimin e OBU;
Rregullorja për Luftimin e Sëmundjeve të Peshqëve – kafshëve Akuatike. 101

Kontrolli efektiv i ushqimit në nivel kombëtar mund të minohet nga ekzistenca e
legjislacionit të fragmentuar, juridiksionet e shumfishta, dhe zbarztësitë në zbatimin e
ligjit dhe dobësitë në mbikëqyrjen dhe monitorimin e ushqimit102. Kjo është arsyeja pse
Institucionet e Kosovës janë duke investuar shumë në përpjekjet e tyre për plotësimin
e legjislacionit të nevojshëm në të gjitha fushat, duke përfshirë bujqësinë dhe ushqimin
100
101
102

TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim “Zhvillimet Legjislative”. Gani Kamberi, AUVK. Janar
2013.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim “Zhvillimet Legjislative”. Gani Kamberi, AUVK. Janar
2013.
Second FAO/WHO Global Forum Of Food Safety Regulators, 2004. Building effective food safety
systems.
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dhe harmonizimin e tyre me parimet e BE-së. Nga totali i 326 ligjeve të publikuara në
Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës deri me 23 tetor 2012, janë 26 ligje prej të
cilave 16 drejtëpërdrejt e 10 drejtëpërdrejt e mbulojnë fushën e bujqësisë dhe ushqimit.
Ekziston poashtu edhe numër Udhëzimesh Administrative të miratuara, dhe nga totali
i 136 UA-ve të botuara në faqen e internetit të MBPZhR-së, 63 UA janë të ndërlidhur me
ushqimin. Brenda kësaj kornize ligjore, Kuvendi i Republikës së Kosovës poashtu ka
miratuar Ligjin nr. 04/L-121 për Mbrojtjen e Konsumatorëve i cili rregullon dhe mbron
të drejtat themelore të konsumatorit kur i blen mallrat, shërbimet apo format tjera në
tregun e lire dhe obligimet e shitësit, prodhuesit dhe furnizuesit.
Një ndër sfidat kryesore në këtë fushë mbetet mungesa e resurseve njerëzore, si pasojë e
mos-transferimit të inspektorëve veterinarë, fito-sanitarë dhe sanitarë nga komunat në
AUV.103
Legjislacioni i Kosovës nga Pakoja Higjienike e Ushqimit
•

Rregullorja Nr. 10/2011 për kontrollet zyrtare të ndërmarra për të siguruar
verifikimin e përputhshmërisë me Ligjin për Ushqimin dhe ushqimin për
kafshë dhe rregullave për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve.
RregullorjaNr. 11/2011 për Higjienën e prodhimeve ushqimore.
Rregullorja Nr. 12/2011 për përcaktimin e rregullave specifike të higjienës së
ushqimit me prejardhje shtazore.
Rregullorja Nr. 13/2011 për përcaktimin e rregullave specifike për organizimin
e kontrolleve zyrtare të ushqimit me prejardhje shtazore të dedikuara për
konsum nga njerëzit.

•
•
•

Rregulloret tjera:
•
•

Rregullorja Nr. 27/2012 për Kriteret mikrobiologjike të produkteve ushqimore.
Rregullorja Nr. 17/2012 për Përcaktimin e Kushteve të Shëndetit të Kafshëve
dhe Shëndetit Publik dhe Certifikimit Veterinar për Import të Qumështit të
Papërpunuar dhe Produkteve të tij në Republikën e Kosovës.104
4.7.

Politikat e Veterinarisë

Ekzistojnë tri ligje të miratuara nga Kuvendi i Kosovës për të rregulluar politikat
veterinare. Ligji për Veterinari nr. 2004/21 i cili i kaloj procedurat parlamentare me 16
qershor 2004 dhe është publikuar në gazetën zyrtare të RKS-së me 01.11.2007, është baza
e funksionimit të përgjithshëm të sektorit veterinar në Kosovë. Ligji i dytë i përdorur nga
autoritetet veterinare është Ligji nr. 02/l-10 për Mirëqenien e Kafshëve dhe i treti është
Ligji nr. 2003/26 për Produktet Mjekësore dhe Paisjet Mjekësore. Politika veterinare
103
104
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në përdorim nga AUVK është poashtu duke u plotësuar me udhëzime administrative
përkatëse për të zbatuar detyrat specifike të përkufizuara me legjislacionin primar. Këto
dokumente janë zhvilluar ose duke u bazuar në legjislacionin e BE-së apo janë në proces
të harmonizimit me të.
Ndërlidhur me identifikimin, regjistrimin dhe kontrollin e lëvizjes së kafshëve, janë
zhvilluar disa dokumente ligjore sekondare për të avancuar shëndetin dhe sigurinë e
kafshëve dhe konsumatorëve. Rregullorja V_UA_2003_09 2003 u miratua për të ndaluar
qarkullimin e lirë dhe marketingun e shpezëve të gjalla në mënyrë që të parandalohet
përhapja e sëmundjeve ngjitëse. Për qëllimin e njëjtë, u zhvillua edhe Udhëzimi
Administrativ V_UA_2004_04. Ky dokument e ndalon importin e pulave të freskëta. UA
V_UA_2004_07 rregullon ruajtjen e ushqimit për shpendët e mbyllura nga sëmundjet
ngjitëse. Ka edhe shumë dokumente tjera që janë zhvilluar për të rregulluar detyrat
specifike. Shiko anekset për listën e plotë.
4.8.

Vendosja në Treg e Ushqimit, Ushqimit të Kafshëve dhe NënProdukteve të Kafshëve

Kjo fushë rregullohet me Ligjin e Veterinarisë që rregullon qarkullimin e kafshëve të
gjalla, produkteve të origjinës shtazore, kontrollin veterinar të importit, eksportit dhe
kalimit transit të shtazëve të gjalla dhe produktet e origjinës shtazore. Ky Ligj poashtu
përcakton të drejtat dhe përgjegjësitë e qeverisë qendrore dhe komunale e poashtu edhe
të personave individualë në këtë fushë. Përveq Ligjit për Veterinari, kjo fushë rregullohet
edhe me Ligjin për Ushqim si dhe me Rregulloret e Pakos Higjienike që përshinë :
•
•
•
•

•

Rregulloren 10/2011 Për Kontrollet Zyrtare të ndërmarra për të siguruar
verifikimin e Përputhshmërisë me Ligjin e Ushqimit.
Rregulloren nr. 11/2011 për Higjienën e Prodhimeve Ushqimore.
Rregulloren nr.12/2011 për Përcaktimin e Rregullave Specifike të Higjienës së
Ushqimit me Prejardhje Shtazore.
Rregulloren nr.12/2011 për Përcaktimin e Rregullave Specifike për Organizimin
e Kontrollave Zyrtare të Ushqimit me Prejardhje Shtazore të dedikuar për
konsum nga Njerëzit.
Rregulloren 27/12 për Kriteret Mikrobiologjike ne Produktet Ushqimore.105

Në bazë të rregullores 11/2011 “Për Higjienën e Prodhimeve Ushqimore” përgjegjësia
primare për sigurinë e ushqimit qëndron tek operatorët e biznesit me ushqim, përderisa
AUVK është përgjegjëse për licencimin e operatorëve të biznesit me ushqim në Kosovë.
Operatorët e biznesit me ushqim të cilët kryejnë ndonjë fazë të prodhimit, procesimit
apo distribuimit të ushqimit me prejardhje shtazore aprovohen nga autoriteti kompetent
dhe gjithashtu autoriteti kompetent bën regjistrimin e të gjithë operatorëve të tjerë
të biznesit me ushqim me të gjitha njësitë e tyre. Mbetet përgjegjësi e operatorëve të
105
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biznesit me ushqim të sigurohen që autoriteti kompetent gjithmonë ka informata të
rregullta mbi lokalet, përfshirë njoftimin e çdo ndryshimi të rëndësishëm në aktivitetet
e tyr dhe mbylljen eventuale të lokalit ekzistues. Operatorët e biznesit të ushqimit
vëjnë në qarkullim produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë vetëm nëse
janë përgatitur dhe trajtuar ekskluzivisht në ndërmarrjet të cilat i plotësojnë kërkesat
relevante të Rregullores Nr. 11/2011, për Higjienën e Prodhimeve Ushqimore. 106
AUVK ka kryer një vlerësim të kompanive agro-ushqimore në Kosovë (në industrinë e
qumështit, mishit, thertoreve, deponimit të ftohtë dhe bylmetit). Deri më tani janë 125
operatorë biznesi me ushqime aktive dhe 11 jo aktive që merren me produkte ushqimore
të origjinës shtazore. AUVK poashtu ka miratuar 25 kompani të huaja për të shpërndarë
produkte ushqimore me origjinë shtazore (tabela 6). Të gjitha këto biznese kanë kaluar
nëpër procedurat e miratimit siç përshkruhen me UA Nr. 9/2004 për licencimin e
aktiviteteve për produktet e industrisë ushqimore, jo-ushqimore dhe për prodhimin e
certifikimin e produkteve bujqësore. Bizneset ishin të obliguara të plotësojnë kërkesat
e specifikuara me Rregulloren Nr. 11/2011 për higjienën e përbërësve ushqimorë dhe
Rregulloren nr. 12/2011 që parashtron rregullat specifike për higjienën e ushqimit të
origjinës shtazore.
Kapacitetet aktuale të sektorit përpunues janë dobët të harmonizuara me produktet për
të cilat ka kërkesa. Zakonisht, fabrikat e reja fillojnë me paisje të përdorura/financim të
kufizuar, dhe mungesë përkrahje për përvojë në teknologjinë përpunuese dhe dizajnin e
objekteve sanitare107. Kjo është arsye pse ekziston perceptimi në mesin e konsumatorëve
që brendet e importuara nga shtetet me përqindje më të lartë të prodhimit të certifikuar
nga HACCP që është më i sigurtë dhe i cilësisë më të lartë. Si rezultat, konsumatorët
janë më të ndieshëm ndaj cilësisë sesa çmimit.108 Në përgjithësi, ekziston mungesa e
standardeve të cilësisë (dhe standardet e sigurisë ushqimore) në produktet e përpunuara
që parashihen për tregjet lokale dhe të huaja. Të përkrahur nga donatorët ndërkombëtarë
(USAID, KE, GIZ, etj), disa nga njësitë përpunuese që funksionojne në Kosovë kanë
zbatuar sistemin HACCP.
Siç raportohet109 aktualisht 35% e kapaciteteve të përpunimit të qumështit në Kosovë
janë të certifikuara me HACCP. Kjo konfirmohet poashtu edhe nga Shoqata e Kosovës
për Përpunimin e Qumështit (ShKPQ), pasiqë gjashtë përpunuesit më të mëdhenj të
qumështit ose janë certifikuar apo do ta bëjnë atë dëri në fund të këtij viti110 pasiqë ata
janë duke u përkrahur na fondet e KE-së. Sa i përket mishit dhe produktet e mishit,

106
107
108
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110
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është vetëm një kompani e certifikuar me HACCP111, ndërsa asnjëri nga prodhuesit/
përpunuesit e vezëve nuk është i certifikuar me HACCP.
Situata lidhur me aplikimin e standardeve të pranuara ndërkombëtarisht (ISO, Global
GAP, HACCP), tregon që nga numri i kompanive të certifikuara ose të interesuar për
t’u certifikuar me HACCP, ISO dhe standardet e tjera është duke u rritur, gjithashtu
kjo situatë duket më premtuese. Numri i kompanive që marrin mbështetje, si nga
institucionet ndërkombëtare apo lokale, është duke u rritur dhe përmes përmirësimit të
infrastrukturës së përgjithshme, ata gjithashtu mund të zbatuojnë më lehtë standardet
e kërkuara për sigurisë ushqimore. OJQ “Konsumatori”, konsideron se mbështetja nga
donatorët ndërkombëtarë dhe institucionet vendore përmes subvencioneve nuk është
e kënaqshme në projektimin dhe zhvillimin e sektorit në mënyrë që të ketë cilësi dhe
ushqim të sigurt.112 Kërkesat për zbatimin e standarteve të sigurisë ushqimore janë
përcaktuar edhe me Rregulloret 11/2011 dhe 12/2011.
Tabela 6. Struktura e bizneseve të ushqimit me origjinë shtazore113

Lloji i aktivitetit

Numri i operatorëve

Statusi

Deponimi i ftohtë

21

Aktiv

Purpunimi i qumështit

28

Aktiv

Përpunimi i qumështit

5

Jo aktiv

Përpunimi i mishit

36

Aktiv

Përpunimi i mishit

6

Jo aktiv

Thertorja (Kafshë të mëdha)

34

Aktiv

Therja e shpezëve

4

Aktiv

Përpunimi i vezëve

1

Aktiv

Përpunimi i peshkut

1

Aktiv

Çdo dërgesë e produkteve të origjinës shtazore apo kafshë të gjalla duhet të kalojnë nëpër
kontrollin veterinar kur importohet në Kosovë nga shteti i tretë. Personi përgjegjës për
dërgesat e importuara duhet të sigurojë se të gjitha produktet e origjinës shtazore paraqiten
për inspektim në kufi. Kontrolli veterinar kryhet në të gjitha vendkalimet kufitare dhe
depot e doganave114. Ka procedura për inspektim sanitar në zbatim. Monitorimi sanitar
përfshin kontrollin e cilësisë së ushqimit, kontrollin e kushteve higjienike dhe sanitare
111
112
113
114
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në objektet industriale-ushqimore, në tregti, shëndetësi, furnizim ushqimi, ndërtesa
arsimore dhe kulturore, sporte dhe rekreacion, objekte private dhe publik. Inspektorati
Sanitar duhet të lëshojë një certifikatë sanitare që i nënshtrohet përmbushjes së kritereve
sanitare të parapara. Këto aktivitete rregullohen me dy instrumente kryesore ligjore:
Ligjin për Inspektoratin Sanitar të Kosovës Nr. 2003/22 dhe Rregullorja nr. 2003/39 për
Nxjerrjen e Ligjit për Inspektoratin Sanitar të Kosovës.
Sfidë kryesore në këtë fushë mbetet implementimi i legjislacionit si dhe organizimi i
AUVK, specifikisht përfshirja e inspekcionit komunal dhe kontrolli i kufirit.115
4.9.

Kontrolli dhe Siguria e Ushqimit

Brenda procedurave të miratimit të operatorëve të biznesit me ushqim, autoritetet e
AUVK-së kanë themeluar një skemë të rregulltë të kontrollit të bizneseve të miratuara.
Bizneset klasifikohen në tri grupe varësisht prej shkallës së rrezikut që përfaqësojnë (të
ulët, të mesëm dhe të lartë) dhe parashihen tre deri në gjashtë kontrolle zyrtare në vit.
Inspeksioni Veterinar në Republikën e Kosovës rregullohet me Ligjin për Veterinari nr.
2004/21.
Nga janari 2009 deri në mars 2011, u zbatua një projekt i financuar nga BE i quajtur
Shëndeti dhe Siguria Ushqimore, Plotësimi i Standardeve të BE-së në Sigurinë
Ushqimore dhe Shërbimet Veterinare në Kosovë me buxhet prej 2 milionë €. Partnerët e
projektit ishin Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, MBPZhR, Ministria e Shëndetësisë,
Kryeinspektori Sanitar, Inspektorati Sanitar, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e
Konsumatorëve dhe Sigura Ushqimore e Saksonisë së Ulët, Shërbimi Shtetëror për
Ushqim dhe Veterinari i Lituanisë. Objektivat e këtoj projekti ishin që të krijohet një
institucion përgjegjës për tërë zingjirin ushqimor “nga ferma tek piruni “ dhe që të
ndihmohen organet kontrolluese për të audituar industrinë ushqimore e jo vetëm të
bëhet inspektimi116. Institucionet e Kosovës poashtu janë duke planifikuar të vazhdojnë
përkrahjen për plotësimin me personel zyrtar për sektorin agro-ushqimor si një
instrument i rëndësishëm për zhvillimin e politikave agro-ushqimore117. Siguria dhe
cilësia ushqimore propozohet si fushë prioritare118 e Këshillit Kombëtar për Hulumtime,
i cili ka përkuficuar fushat në vijim si fusha për shqyrtim:
•
•
•
115

Siguria e ushqimit, cilësia dhe zbatimi i standardeve të sigurisë në ferma dhe në
nivelin e përpunimit;
Teknologjitë e reja për të rritur prodhimin bujqësor;
Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë (tokës, kafshëve, bimëve, ujitjes, etj);
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prodhimi, përmirësimi dhe shëndeti i kafshëve;
Mbrojtja dhe përmirësimi i bimëve;
Kontrolli i sëmundjes së tërbimit;
Ndikimi i ndryshimeve globale në efektet e prodhimit bujqësor;
Vlerë e shtuar e produkteve bujqësore duke përmirësuar përpunimin dhe
aktivitetet e marketingut;
Përmirësimi i konkurrueshmërisë së prodhimit bujqësor dhe zëvendësimi i
importeve dhe eksportit me tregje tjera;
Përkrahje për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e cilësisë së jetës
përmes promovimit të bujqësisë dhe aktiviteteve tjera jo bujqësore pa shkaktuar
ndonjë dëm në resurset mjedisore;
Përkrahje për prodhimin bujqësor dhe shumëllojshmërinë rurale;
Mbetjet e pesticideve dhe metaleve të rënda;
Ruajtja e resurseve gjenetike bujqësore (të kafshëve dhe bimëve);
Rritja e prodhimit dhe përdorimit të pylltarisë;
Harmonizimi i politikave bujqësore të Kosovës me ato të BE-së.119

Drejtorati për Inspektim është organi kryesor përgjegjës për aktivitetet e kontrollit dhe
zbatimit të ligjit. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij drejtorati janë: zbatimi i politikave në
fushën e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë. Zbatimi i këtyre politikave
bëhet përmes kontrolleve zyrtare nga inspektorët e sektorëve relevant sipas legjislacionit
në fuqi120.
Janë nëntë (9) Pika Kufitare të Inspeksionit (PKI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hani i Elezit;
Vermicë;
Kullë;
Bërnjak;
Merdare;
Dheu i Bardhë;
Stanqiq;
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës në Sllatinë;
Stacioni Hekurudhor (Hani i Elezit).

Kontrolli i plotë i këtyre pikave, që e mbulon poashtu edhe kontrollin e brendshëm
është detyrë shumë e vështirë që duhet të përmbushet për shkak të kapaciteteve të
pamjaftueshme njerëzore dhe logjisktike, sidomos në shkurtimin e ciklit prej marrjes
së mostrave deri tek rezultati. Për të bërë këtë, këto në vijim janë disa prej detyrave që
duhet të përmbushen nga institucionet përgjegjëse për të përmbushur obligimet e tyre:
•

119
120

përmirësimi i objekteve për kontroll të imporit fitosanitar dhe veterinar e
poashtu edhe i kapaciteteve për të transferuar mostrat;
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•
•

fuqizimin e kontrolleve fitosanitare dhe të sigurisë ushqimore, duke përfshirë;
finalizimi i transferit të inspektorëve për siguri ushqimore dhe veterinari nga
komunat tek AUVK121.

Gjatë vitit 2012 janë bërë inspektimet në bazë të Planit të Punës, Planit Nacional të
Mostrimit si dhe në bazë të ankesave të konsumatorëve. Këto përfshijnë:
•
•
•
•
•

43,067 inspektime të operatorëve të biznesit;
86 fletëparaqitje për gjykatë;
222 debllombime;
194 certifikata veterinare për eksport;
2,187 fitoqertifikata për eksport.

Gjithashtu janë ndërmarrë edhe këto aktivitete:
•
•
•
•
•
•

943 qertifikata për konditori;
1.278 leje importi;
522 konfiskime të kafshëve;
3. 750 mostra për analizë;
4.284 strisho nga sipërfaqet punuese, stabilimentet, duartë dhe uniformat e
personelit;
25 Ndalime të përkohshme të veprimtarisë.

Sa i përket asgjësimeve, janë asgjësuar:
•
•
•
•

504,684 kg artikuj ushqimor, produkte me oriigjinë shtazore, produkte bimore;
99,908 litra lëngje;
373 krerë kafshë me sëmundje infektive;
739,088 copë fidane, ambalazhë etj.122

Pavarësisht nga kjo, mendohet të ketë një mungesë të mekanizmave të mjaftueshëm dhe
performancave të nevojshme të ndërlidhura me mbikçyrjen dhe inspektimin e vendosjes
në treg të përbërësve të ushqimit. 123
4.10.

Rregullat Specifike për Ushqimin e Kafshëve

Politika e përgjithshme e BE-së për sigurinë e ushqimit të kafshëve siç përkufizohet
në Rregulloren e BE-së 183/2005 për Higjienën e Ushqimit të Kafshëve kërkon nga të
gjithë operatorët e biznesit për ushqim kafshësh për prodhimin primar të ushqimit të
kafshëve duhet të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar, eliminuar
dhe reduktuar rreziqet ndaj sigurisë së ushqimit të kafshëve gjatë prodhimit, përgatitjes,
121

Komunikim nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Europian, Bruksel, 10.10.2012.

122 TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim. Ilirjana Zymberi, AUVK. Janar 2013.
123 TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. OJQ Konsumatori. Selatin Kaçaniku. Janar 2013.
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pastrimit, paketimit, deponimit dhe transportit të këtyre produkteve. Nga operatorët
e biznesit për ushqim kafshësh të ndryshëm prej atyre të nivelin e prodhimit primar
kërkohet të miratojnë masa adekuate për të garantuar sigurinë e produkteve që ata i
prodhojnë, transportojnë ose përdorin124.
Ligji nr. 2004/33 për Kafshët e Gjalla dhe Ligji nr. 2004/21 për Veterinarinë i miratuar
nga Qeveria e Kosovës kërkojnë nga operatorët e biznesit për ushqime kafshësh
të sigurojnë qe materiali për ushqim kafshës dhe ushqimet e përbëra që vëhen në
qarkullim në territorin e Kosovës, pa marrë parasysh a përmbajnë aditivë apo jo, të jenë
të cilësisë së shëndoshë, të pastër dhe të tregtueshme. Kur vihen në qarkullim apo kur
përdoren, materialet e ushqimit të kafshëve dhe ushqimi i përbërë, pa marrë parasysh
a përmbajnë aditivë, nuk duhet të paraqesin asnjë rrezik për shëndetin e kafshëve apo
njerëzve apo për mjedisin. Për të zbatuar këtë, dokumente tjera nën-ligjore janë nxjerrë
që të rregullohet ky sektor.
Këto në vijim janë dokumentet kryesore të ndërlidhura me ushqimin e kafshëve:
•
•

UA MA - Nr 17/2006 paraqet kriteret për Kontrollin e Cilëisë së Ushqimit të
Kafshëve dhe aditivëve.
UA - Nr. 19/05 dhe UA nr. 10-2011 përkufizojnë kërkesat për licencimin e
prodhimit, kompanive, ndërmjetësve dhe tregtarëve të ushqimit të kafshëve
dhe aditivëve.

Poashtu ka edhe rregullore tjera që merren me përbërësit e përdorur për ushqimin e
kafshëve (UA MA - NR. 02/2006 për Përbërësit e Ushqimit të Kafshëve) dhe UA MA Nr 28/05 që përkufizon çështjet për Ushqimet e Përbëra. Ekziston edhe një dokument
tjetër nën-ligjor në këtë fushë (UA MA - NR. 08/2006 për Themelimin e Komisioneve
Punuese për Ushqimin e Kafshëve) që janë menduar të ndihmojnë institucionet dhe
operatorët e biznesit me ushqim të kafshëve.125
Departamenti për Kafshë të Gjalla në MBPZhR, që për momentin është duke u
riorganizuar, është organi përgjegjës për licencimin e operatorëve të biznesit me ushqim
kafshësh bazuar në procedurat e parashtruara në UA MA –Nr. 19/2005 (i plotësuar
me MA –Nr. 10/2011) për licencimin e prodhuesëve, komisionerëve dhe tregtarëve të
ushqimit të kafshëve dhe aditivëve. Në total janë 116 operatorë të biznesit me ushqim
kafshësh në Kosovë gjatë vitit 2012 ose si biznese që kanë vazhduar licencat e tyre (82
operatorë) apo që janë licencuar për herë të parë (34). Vlen të përmendet që deri më tani
nuk ka asnjë prodhues të licencuar. Nga numri total i bizneseve që operojnë në këtë
fushë, shumica prej tyre janë shitës me pakicë (93 operatorë).

124 Rregullorja (KE) Nr 183/2005 që paraqet kërkesat për higjienën e ushqimit.
125

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në http://www.mbpzhr-ks.net/.
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Exportuesit
4.31
Importuesit
15.52

Shitesit
80.17

Figura 2. Struktura e operatorëve të biznesit me ushqim kafshësh 126.
Është shumë e zakonshme që ushqimi i përbërë i kafshëve prodhohet brenda një ferme
ose për përdorim të brendshëm ose për treg. Asnjëra prej këtyre bizneseve nuk aplikon
apo janë në proces të asnjë skeme për sigurim të cilësisë apo certifikimit të bazuar në
standardet e kërkuara ndërkombëtare si OSN, ARrPKK, apo tjetër.
4.11.

Politika Fitosanitare

Shërbimi fitosanitar i Kosovës ka për detyrë: fuqizimin e legjislacionit vendor;
përputhshmërinë e legjislacionit me atë të BE-së; inspektimin e importit dhe eksportit,
kontrollin e shërbimeve vendore të inspektimit, kryerjen e analizave diagnostike,
kontrollin/hulumtimin fitosanitar, lëshimin e çertifikatave fitosanitare, inspektimet
fushore, hulumtimin e sëmundjeve të bimëve dhe dëmtuesit dhe përgatitjen e listës
për sëmundje dhe dëmtues karantine.127 Ligjet kryesore të ndërlidhura me inspektimin
fitosanitar në Kosovë janë Ligji nr. 03/L-029 për Inspektimin Bujqësor, Ligji nr. 02/L-95
për Mbrojtjen e Bimëve, Ligji nr. 2003/20 për Pesticidet, Ligji nr. 03/L-042 për Produktet
për Mbrojtjen e Bimëve.
Importet e bimëve në Republikën e Kosovës janë të rregulluara me Udhëzimin
Administrativ nr. 16/2006 dhe Ligjin për Mbrojtjen e Bimëve. Kontrolli Fitosanitar
nën AUVK-në është i organizuar në dy njësi: Inspektorati Fitosanitar i Brendshëm dhe
Inspektorati Fitosanitar Kufitar.
Ekzistojnë inspektorë fitosanitarë (Zyrtarë Bujqësorë) të punësuar në komunat e
Kosovës. Të gjithë janë inxhinierë bujqësorë të diplomuar por, ashtu si me rastin e
inspektorëve fitosanitarë, nuk ka informata për organizatën për të cilën punojnë,
126
127

MBPZhR, Departamenti i Prodhimit te Kafshëve.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim “Politikat Fitosanitare”. Shaqir Rexhepi, AUVK. Janar
2013.
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Departamentin për Mbrojtjen e të Korrurave. Roli i këtyre inspektorëve sa i përket
kontrollit të ushqimit duket i paqartë. Ata bëjnë një masë të caktuar “kontrolli”, që siç
duket përfshin kontrollimin e datave të skadimit të produkteve dhe kontrollimin vizuel
të pemëve e perimeve, edhe pse ata nuk marrin mostra për shkak të çështjeve juridike
mes tyre dhe Institutit të Shëndetit Publik (IShP). Ligjet e reja për farërat, plehërat dhe
pesticidet në një masë e formalizojnë marrëdhënien mes inspektorëve të MBPZhR-së
dhe inspektorëve komunal.
Departamenti për Mbrojtje dhe Prodhim të Bimëve i MBPZhR-së është autoriteti
përgjegjës për të licencuar bizneset ose për t’i importuar ose shpërndarë inputet
bujqësore. Tabela në vijim i paraqet bizneset e licencuara në këtë sektor.
Tabela 7. Struktura e operatorëve të licencuar të inputeve bujqësore128.
Lloji i aktivitetit

Numri i operatorëve129

Importuesit e plehërave artificiale

26

Agjentët e shitjes së pleherëave artficiale

58

Importuesit e PPP

6

Distributorët e PPP

72

Ekzistojnë 162 biznese për agro-inpute në Kosovë dhe shumica prej tyre merren me
plehera artificiale (tabela 7), por çështje me rëndësi të ndërlidhura me këtë fushë është
se numri i operatorëve që shpërndajnë inpute bujqësore është shumë më i madh se sa
që është identifikuar. Madje ka edhe raste të shitjes së llojeve të këtyre produkteve,
sidomos gjatë sezonës së plotë në bujqësi, edhe në vende të pazakonshme si në dyqane
ushqimore apo në stacione të derivateve të naftës e benzines. 129
Disa nga sfidat në këtë fushë mbeten organizimi më efikas i shërbimit të kontrollit,
ndarja e përgjegjësive, implementimi i ligjeve (përfshirë edhe azhuritetin e gjykatave), si
dhe bashkëpunimi i palëve me interes.130
4.12.
1.
2.

3.
4.
128
129
130

Sfidat e sektorit

Mungesë e zbatimit të plotë të akteve ekzistuese dhe hartimi i akteve nenligjore
nga fusha e sigurise ushqimore;
Bashkëpunim i pamjaftueshem ndermjet autoritetit kompetent qendror me
organet komunale, nderinstitucionale, operatoret e bizneseve dhe organizatat
e shoqerise civile;
Pergjegjesi jo mjaft te qarta e të gjithe akterve për sigurinë ushqimore;
Vështërsi në transferimin e inspektorëve veterinare, sanitar dhe fitosanitar nga

AUVK, Inspektorati Fitosanitar.
Ibid.
TRT 7 Takimi për Siguri të Ushqimit. Prezantim “Politikat Fitosanitare”. Shaqir Rexhepi, AUVK. Janar
2013.
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Komunat në AUV;
5. Kapacitete të pamjaftueshme njerëzore në AUV;
6. Mungesa e kategorizimit të pikave inspektuese kufitare;
7. Mungesë e sistemit për asgjësimin/riciklimin e nënprodukteve shtazore;
8. Sistemi jo mjaft i avancuar për regjistrimin dhe identifikimin e kafshëve të gjalla,
si: lindjet, ngordhjet, therjet, levizjet, importet dhe eksportet e tyre;
9. Programe jo mjaft të avancuara për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve;
10. Ngecje në laboratoret testuese (Akreditimi, resurset humane, infrastrukturës,
legjislacionit, etj);
11. Mungesë e Sistemeve funksionale dhe në nivelin e duhur të teknologjisë
informative/komunikimit në mes të institucioneve;
12. Mungesa e zbatimit të strategjisë për avancimin e ndërmarrjeve agroushqimore. 131
4.13.

Aneks

4.13.1. Aneks I. Ligjet e Publikuara në Gazetën Zyrtare deri me 23.11.2012 të
ndërlidhura me Sigurinë Ushqimore
Ligji nr. 02/L-10 për Mirëqenien e Kafshëve
Ligji nr. 2003/5 për Farërat
Ligji nr. 02/L-9 për Ujitje dhe Toka Bujqësore
•

Ligji nr. 03/L-198 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 02/L-9 për Ujitje dhe Toka Bujqësore

Ligji nr. 2003/10 për Plehërat Artificiale
Ligji nr. 2004/21 për Veterinarinë
Ligji nr. 2004/24 për Ujërat
Ligji nr. 2004/33 për Kafshët e Gjalla
•

Ligji nr. 03/L-243 për Plotësimin e dhe Ndryshimin e ligjit nr. 2004/33 për Kafshët e Gjalla të
Kosovës

Ligji nr. 2003/22 për Inspektoratin Sanitar të Kosovës
Ligji nr. 2004/13 për Material Fidanor
Ligji nr. 02/L-85 për Peshkatari dhe Akuakulturë
Ligji nr. 02/L-95 për Mbrojtjen e Bimëve
Ligji nr. 02/L-116 për Kimikate
Ligji nr. 02/L-78 për Shëndetin Publik
Ligji nr. 02/L-111 për Bletari
Ligji nr. 03/L-042 për Produktet e Mbrojtjes së Bimëve
•

Shfuqizon: Ligjin nr. 2003/20 për Pesticidet

Ligji nr. 03/L-029 për Inspeksionin Bujqësor
Ligji nr. 03/L-016 për Ushqimin

131
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Ligji nr. 03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
•

Ligji nr. 04/L-090 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim
Rural

Ligji nr. 03/L-119 për Produktet Biocide dhe Aneksi
Ligji nr.02/L-8 Ligji për Verërat
•

Ligji nr. 04/L-019 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 02/L-8 për Verërat

Ligji nr. 04/L-114 për Pasurimin e Miellit
Ligji nr. 04/L-085 për Bujqësinë Organike
•

Shfuqizon Ligjin nr. 02/L-122 për Bujqësi Organike

Ligji nr. 04/L-121 për Mbrojtjen e Konsumatorëve
•

Shfuqizon: Ligjin nr. 2004/17 për Mbrojtjen e Konsumatorëve

•

Shfuqizon: Ligjin nr. 03/L-131 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit nr. 2004/17 për Mbrojtjen
e Konsumatorëve

4.13.2. Aneks 2. Lista e Udhëzimeve Administrative të Ndërlidhura me Sigurinë
Ushqimore
Rregullorja Nr.10/2011

Për kontrollet zyrtare të ndërmarra për të siguruar verifikimin e
përputhshmerisë me ligjin për ushqimin dhe ushqimin për kafshë dhe
rregullat për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve

Rregullorja NO.11/2011

Rregullorja për higjienën e përbërsëve ushqimor

Rregullorja Nr.12/2011

Rregullore për përcaktimin e rregullave specifike të higjienës së
ushqimit me prejardhje shtazore

Rregullorja Nr.13/2011

Për caktimin e rregullave specifike për organizimin e kontrollave
zyrtare të ushqimit me prejardhje shtazore të dedikuara për konsum
nga njerëzit

V_UA_2003_09

Mbi ndalim qarkullimin e lirë dhe tregtimin e shpezëve të gjalla, me
qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjeve ngjitëse

V_UA_2004_04

Mbi ndalimin e importimit të pulave të amortizuara, me qëllim të
ruajtjes së shëndetit të shpezëve dhe shëndetit të konsumatorëve

V_UA_2004_07

Për ruajtjen e ushqimit të shpendëve shtëpiake prej sëmundjeve ngjitëse

V_UA_2004_09

Për licencimin e industrisë ushqimore, jo ushqimore dhe ndërtimore
dhe për certifikimin e produkteve bujqësore dhe industrial

V_UA_2004_11

Për themelimin, përgjegjësitë, funksionet dhe organizimin e shërbimit
veterinar dhe ushqimor në Kosovë

V_UA_2004_13

Importimi i shpezëve të gjalla

S_UA_2004_20

Inspektorati sanitar i Kosovës

S_UA_2004_26

Për uniformën e punës

V_UA_2005_01

UA për vendosjen e kushteve për licencimin e objekteve për përpunim
dhe paketim të qumshtit
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V_UA_2005_03

UA për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve

V_UA_2005_05

Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 9/2004
për licencimin e veprimtarive të industrisë ushqimore, jo ushqimore
dhe ndërtimore dhe çertifikimin e produkteve të industrisë ushqimore

V_UA_2005_07

Për caktimin e kushteve për licencimin e subjekteve afariste që
kryejnë veprimtari të qarkullimit, importimit të produkteve mjekësore
veterinare dhe paisjeve mjekësore veterinare me shumicë dhe pakicë

V_UA_2005_08

Për pikat e bio-sigurisë

V_UA_2005_09

Për ndalimin e therjeve ilegale dhe shitjen e mishit të padamkosur në
vende publike

V_UA_2005_10

Për luftimin e sëmundjes infektive zoonotike – tërbimi (rabies)

V_UA_2005_14

Për luftimin e sëmundjes infektive të shpezëve ”mortaja e shpezëve”
(Neëcastle disease)

V_UA_2005_17

UA për qarkullimin e kafshëve të gjalla brenda territorit të Kosovës

MA-NO.22/05

UA për Licencimin e ambulancave, stacioneve dhe klinikave veterinere

V_UA_2005_18

Për kontrollin veterinar të importimit, kalimit transit të produkteve
ushqimore dhe joushqimore me origjinë shtazore, të kafshëve të gjalla
dhe të materialit për mbarështimin e kafshëve

V_UA_2005_22

Për licencimin e ambulancave, stacioneve, dhe klinikave veterinare

V_UA_2005_24

Për luftimin e sëmundjes zoonotike të shpezëve “gripi i shpezeve”
(avian influenza)

V_UA_2005_26

Mbi masat për monitorimin e materieve të caktuara dhe mbetjeve të
tyre në kafshët e gjalla dhe në produktet me prejardhje shtazore

S_UA_2005_02

Për mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë
e artikujve ushqimor, dhe higjienës personale të përsonave që punojnë
në prodhimin dhe qarkullimin e artikujve ushqimor

S_UA_2005_07

Detyrat dhe kompetencat e inspektorëve sanitar të Kosovës

S_UA_2005_08

Standardet tekniko-teknologjike që duhet të plotsojnë objektet (fabrikat)
prodhuese ushqimore

S_UA_2005_12

Për etiketimin e produkteve ushqimore

S_UA_2005_13

Për procedurat e miratimit të etiketës

PH_UA_2006_04

Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ ma-nr.13/05
për licencimin e ripaketuesve të plehrave artificiale

PH_UA_2006_05

Për caktimin e institucionit të autorizuar për kryerjen e analizave
hulumtimit dhe vlerësimin e verërave në Kosovë

PH_UA_2006_06

Për regjistrimin dhe licencimin e kultivuesve të rrushit, prodhuesve
dhe përpunuesve të verës

PH_UA_2006_10

Për cilësinë e plehërave artificiale

PH_UA_2006_11

Për përcaktimin e kritereve për marrjen e mostrave dhe vlerësimin e
verës
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PH_UA_2006_16

Për përcaktimin e tarifave për inspektim fitosanitar në vendkalimet
kufitare të inspektimit

S_UA_2006_05

Për organizimin e inspektimit sanitar në Kosovë

S_UA_2006_10

Për Cilësinë e Plehërave Artificiale

S_UA_2006_11

Për zbatimin e ligjit për Inspektim Sanitar në Kosovë

V_UA_2006_01

Për certifikimin e vendeve të therjes, fabrikave për përpunimin e mishit
dhe inspektimi i tyre

V_UA_2006_02

Lëndët e para të ushqimeve të përbëra për kafshë

V_UA_2006_07

Për themelimin e komisionit të përhershëm për mbarështimin e
kafshëve

V_UA_2006_08

Për themelimin e komisionit të përhershëm për ushqim të kafshëve

V_UA_2006_013

Për lartësinë e kompensimit për kontrollë të detyrueshme veterinareshëndetësore në qarkullimin në vendkalimet administrative kufitare të
Kosovës

V_UA_2006_14

Mbi caktimin e kufirit maksimal të mbetjeve

V_UA_2006_17

Për kontrollin e cilësisë së ushqimit të kafshëve dhe aditivëve

V_UA_2006_19

Për vendosjen e kafshëve të gjalla në karantinë

V_UA_2006_20

Standardet e cilësisë dhe kategorizimi i qumështit të freskët

V_UA_2006_22

Për mbajtjen e librit amëz të kafshëve

V_UA_2006_24

Për therjen humane të kafshëve

V_UA_2006_25

Për raportimin e aktiviteteve të subjekteve private veterinare të
licencuara

V_UA_2006_26

Për autorizim të marketingut të produkteve medicinale veterinare të
plasura në Kosovë

V_UA_2006_27

Për kontrollin, parandalimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes “ afta
epizootike”- FMD në Kosovë

V_UA_2006_28

Për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjes “gjuha e kaltër”

V_UA_2006_29

Për krijimin e komitetit shkencor për evaluimin e produkteve
medicinale veterinare

V_UA_2006_31

Për transportin e kafshëve

V_UA_2006_32

Për caktimin e pagesave për produkte medicinale veterinare

V_UA_2006_33

Mbi masat për kontrollimin e mortajës klasike të derrave

V_UA_2006_34

Për kontrollin, parandalimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve të tse-ve në
Kosovë

PH_UA_2007_03

Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ manr.12/2004 për regjistrimin e prodhueseve të materialit fidanor
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PH_UA_2007_04

Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ manr.14/2004 për regjistrimin, licencimin dhe caktimin e taksës për
importuesit, eksportuesit dhe tregtuesit e materialit fidanor

PH_UA_2007_06

Për përcaktimin e tarifës së çmimeve për shërbimet e kontrollit
fitosanitar

PH_UA_2007_07

Për përmbajtjen, formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi
sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar
dhe asgjësuar

PH_UA_2007_15

Për plotësim dhe ndryshim të udhëzimit administrativ ma – no.
25/2005 për shitjen e trungjeve pujore dhe asortimenteve të drurit

PH_UA_2007_17

Për formimin dhe funksionimin e shërbimit rregullues dhe bordit
këshillues për plehrat artificiale

PH_UA_2007_19

Për lejimin e importit, plasimit në treg dhe përdorimin e pesticideve të
autorizuara

PH_UA_2007_20

Për përcaktimin e kritereve për kontrollimin zyrtar të cilësisë, paketimit,
etiketimit, tregtimit dhe kontrolleve tjera të nevojshme të materialit
fidanor

PH_UA_2007_24

Për peshkim sportiv-rekreativ dhe mjetet dhe paisjet për peshkim
sportiv-rekreativ

PH_UA_2007_29

Për caktimin e formës dhe përmbajtjes së të dhënave në fitocertifikatën
për eksport, ri-eksport dhe fitocertifikatën për qarkullim të brendshëm
të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tjera

S_UA_2007_05

Ndalimi i pirjes së duhanit dhe vendosja e shenjave të
ndalimit,shenjëzimii paketimeve të prodhimeve të duhanit nga
prodhuesit dhe importuesit e tij

S_UA_2007_06

Ndalimi i shitjes së produkteve të duhanit për personat më të ri se 18
vjeç

S_UA_2007_07

Masat për zvogëlimin dhe kufizimin e duhanpirjes

V_UA_2007_02

Për plotësim dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ ma- nr.
07/2005 të dt. 31 mars 2005 për caktimin e kushteve për licencimin e
subjekteve afariste që kryejnë veprimtari të qarkullimit, importimit të
produkteve mjekësore veterinare dhe pajisjeve mjekësore veterinare,
me shumicë dhe pakicë

V_UA_2007_05

Për përkufizimin e kushteve të tregjeve për kafshë të gjalla

UA_2007_08

Përcaktimi i nivelit të tarifave për eksport dhe ri-eksport

V_UA_2007_13

Për licencimin e subjekteve afariste që kryejnë veprimtari të
grumbullimit, deponimit dhe tregtimit të lëkurave me prejardhje nga
kafshët e gjalla

V_UA_2007_14

Regjistrimi i prodhimtarisë për përcaktimin të vlerës gjenetike të
kafshëve riprodhuese

V_UA_2007_18

Për aktivitetet profesionale veterinare në odën e veterinarëve të
Kosovës
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V_UA_2007_21

Për funksionin, kompetencat dhe përgjegjësitë e laboratorit veterinar
dhe të ushqimit të Kosovës

V_UA_2007_25

Për amandamentimin e udhëzimit administrativ ma–nr. 18/2005
i dt. 06.07.2005 për kontrollin veterinar të importit, kalimit transit
të produkteve ushqimore dhe joushqimore me origjinë shtazore, të
kafshëve të gjalla dhe të materialit për mbarështimin e kafshëve

V_UA_2007_26

Për luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së tuberkulozit, brucelozës
dhe leukozës tek gjedhet

PH_UA_2008_05

Për mbarështimin e kërmijjve dhe vënien në qarkullim të prodhimeve
të tyre

PH_UA_2008_11

Për njohjen dhe pranimin e kultivarëve të drithërave të bardha

PH_UA_2008_12

Për testimin e vlerave kultivuese përdoruese – VKP të kultivarëve të
patates

PH_UA_2008_13

Për njohjen dhe pranimin e hibrideve të misrit

PH_UA_2008_14

Për klasifikimin e materialeve bimore

PH_UA_2008_20

Për krijimin e regjistrit të prodhuesve, importuesve, eksportuesve,
deponuesve dhe shpërndarësve të bimëve, produkteve bimore dhe
objekteve tjera në MBPZHR

PH_UA_2008_22

Për lejimin e vendosjes në treg, përdorimit të substancave aktive dhe
regjistrimin e emrit komercial të produkteve për mbrojtjen e bimëve që
përmbajnë substanca

PH_UA_2008_24

Për regjistrat e brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjeve prodhuese,
rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera

PH_UA_2008_26

Për inspektimet fushore të drithërave të bardha

PH_UA_2008_31

Për regjistrimin dhe licencimin e pemishtëve amë për mbishartesa dhe
nënshartesa për pemë frytore dhe hardhi

V_UA_2008_06

Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe zhdukjen e sëmundjes së
antraksit

V_UA_2008_07

Për luftimin dhe zhdukjen e brucelozës tek gjedhët, dhitë dhe derrat

V_UA_2008_09

Për licencimin e aktiviteteve të akuakulturës

V_UA_2008_15

Për parandalimin, luftimin dhe zhdukjen e sëmundjes ngjitëse të
bletëve

V_UA_2008_17

Për përcaktimin e cilësisë së vezëve

V_UA_2008_18

Për kushtet veterinare shëndetësore të objekteve për mbarështimin,
prodhimin dhe vënien në qarkullim të peshqve, gaforreve dhe
produkteve të tyre

V_UA_2008_19

Për amandamentimin e udhëzimit administrative ma-nr. 26/2005
lidhur me masat e monitorimit të substancave të caktuara dhe mbetjeve
të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet e origjinës shtazore

V_UA_2008_21

Për pëkufizimin e procedurave për pranim të mostrave testuese
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V_UA_2008_25

Për mbarsjen e kafshëve

V_UA_2008_27

Për kontrollin dhe monitorimin e sëmundjes së rinotrakeitit infektiv dhe
diaresë virale të gjedhit

V_UA_2008_29

Për parandalimin, kontrollin, luftimin, dhe zhdukjen e sëmundjes së
babeziozës-piroplazmozës tek gjedhet, delet, dhitë dhe qentë

V_UA_2008_30

Për farmakologjinë veterinare

V_UA_2008_32

Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe zhdukjen e sëmundjes
salmonelosis tek shpezët

PH_UA_2009_01

Për paketimin dhe etiketimin e farërave të certifikuara

PH_UA_2009_04

Për vendosjen e taksave për licencimin e subjekteve që merren me
importin dhe tregtinë e plehërave artificial

PH_UA_2009_08

Për vendosjen e taksave për regjistrimin e subjekteve, testimin e
varieteteve për kultivimin e prodhimit dhe shtypjen e etiketave për
farat e drithërave

PH_UA_2009_09

Për autorizimin e certifikimit për produktet e mbrojtjes së bimëve

PH_UA_2009_11

Për vlerësimin e kritereve për import, eksport dhe tregun e brendshëm
të verës dhe produkteve tjera të rrushit dhe verës

PH_UA_2009_13

Për vlerësimin e kushteve, objekteve dhe paisjeve për hyrje në treg për
produktet për mbrojtjen e bimëve

PH_UA_2009_15

Për vendosjen e parametrave të analizave fizike dhe kimike të verës

PH_UA_2009_16

Për vendosjen e kritereve për vënien e indikacioneve në etiketë

V_UA_2009_02

Që ka të bëjë me kushtet e lëvizjes së kafshëve manare jo-komerciale

UNMIK Nr 2001/19

Për kontrollin e Pikave Inspektuese Kufitare dhe vendeve tjera

PH_UA_2010_11

Për regjistrimin e prodhuesëve të bimëve, përpunuesëve, importuesëve,
distributorëve, deponuesëve, paketuesëve, eksportuesëve, shitësve me
shumicë të bimëve, produkteve dhe pjesëve tjera të bimëve

V-veterinari, PH- Shëndeti i Bimëve, S- Sanitari,
4.13.3. Aneks III. Lista e pjesëmarrësve në takimet e TRT 7 për Bujqësi, Zhvillim
Rural, Peshkatari, Pylltari dhe Siguri të Ushqimit
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1

AUV – Kryesues i TRT 7

Flamur

Kadriu

2

MIE – Bashkë-kryesues i TRT 7

Hysni

Nura

3

GIZ – Sekretariati

Venera

Mjekiqi

4

GIZ

Agim

Rysha

5

MBPZhR

Agron

Berdyna

6

APK

Ahmet

Zejnullahu

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

7

FAO

Aleksandar

Nikolovski

8

Shoqata Konsumatorët

Ali

Gagica

9

FBV

Arben

Mehmeti

10

USAID/NOA

Arben

Musliu

11

Federata e Peshkatarëve Sportiv/Rekreativ

Arianit

Sllamniku

12

Mbrojtja e Konsumatorit

Artan

Demolli

13

EUOK

Artan

Osmani

14

REC

Avdullah

Nishori

15

Ekspert i Pavarur/GIZ

Avni

Ramadani

16

AUV

Bafti

Murati

17

MBPZhR

Bajram

Imeri

18

K.K Lipjan

Bajram

Rizani

19

Kuvendi i Kosovës

Bajram

Badivuku

20

AKPPP

Bashkim

Gashi

21

UP/FBV

Bedri

Dragusha

22

MAPL

Besim

Murtezani

23

K.K Vushtrri

Besim

Demiraj

24

UNDP/Dragash Project

Besnik

Cecelia

25

GIZ

Besnik

Vasolli

26

AUV

Blerim

Hajdari

27

MEKA

Burim

Piraj

28

IKSHPK

Drita

Zogaj

29

MIE

Dritero

Arifi

30

MBPZhR

Ekrem

Gjokaj

31

Oda Ekonomike e Kosovës

Emine

Daci

32

NRS

Ergin

Hajredini

33

AUV

Fahrije

Asllanaj

34

Policia e Kosovës

Faik

Krasniqi

35

UP/FBV

Fatezim

Latifi

36

MBPZhR

Fatmir

Lahu

37

AUV

Faton

Haziri

38

Ambasada Suedeze

Fatos

Mulla

39

MIE

Fatos

Kryeziu

40

Komuna e Prishtinës

Fexhri

Hyseni
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41

MBPZhR

Fjolla

Cakuli

42

AUV

Gani

Kamberi

43

IADK

Gursel

Arifi

44

SNV-CNVP

Haki

Kola

45

ASK

Haki

Kurti

46

MBPZhR

Hakile

Xhaferi

47

Twinning Project

Hans Joachim

Kloss

48

MBPZhR

Hysen

Abazi

49

MBPZhR

Idriz

Gashi

50

AUV

Ilirjana

Zymberi

51

Enologjia

Ismet

Haxhimurati

52

K.K Fushë Kosovë

Isuf

Maxhera

53

AKPPP

Izet

Morina

54

Policia e Kosovës

Jakup

Veseli

55

Twinning Project

Jeton

Muhaxhiri

56

SIT-Kosova

Kadri

Gashi

57

AUV

Kujtim

Uka

58

Bordi për Menaxhimin e Pyjeve

Kushtrim

Cukaj

59

AUV

Lamir

Thaqi

60

MBPZhR

Luan

Statovci

61

MBPZhR

Lulzim

Shamolli

62

K.K Fushë Kosovë

Mehmet

Gërguri

63

Komuna e Prishtinës

Merita

Tolaj

64

K.K Lipjan

Milazim

Miftari

65

MBPZhR

Milhan

Wolff Dieter

66

MBPZhR

Mirjeta

Salihaj

67

Ekspert i Pavarur/GIZ

Muhamet

Kamberi

68

FAO

Naser

Krasniqi

69

AUV

Naser

Krasniqi

70

AUV

Nazmi

Collaku

71

MIE

Nertila

Gojani

72

MBPZhR

Nysrete

Doda

73

OJQ Drita e Krushës

Ola

Syla

74

OEK

Parim

Bajrami

Peshkatari dhe Siguri të Ushqimit

75

Konsulent i Pavarur/GIZ

Qazim

Kukalaj

76

UNDP/Dragash Project

Rreze

Duli

77

Federata e Peshkatarëve Sportiv/Rekreativ

Sadik

Dragaj

78

AUV

Sadik

Heta

79

GIZ

Samir

Hyseini

80

MIE

Sebahate

Haradinaj

81

MBPZhR

Sebahate

Haradinaj

82

Konsumatori

Selatin

Kaçaniku

83

AUV

Shaban

Gallopeni

84

Dogana e Kosovws

Shaqir

Beqiri

85

MBPZhR

Shefki

Zeqiri

86

K.K Lipjan

Shqipe

Rexhepi

87

AUV

Skender

Jonuzi

88

Enti V.V

Sylejman

Bala

89

K.K Fushë Kosovë

Sylejman

Shabani

90

MMPH

Tafë

Veselaj

91

MBPZhR

Tahir

Halitaj

92

AUV

Valdet

Gjinovci

93

MMPH

Vehbi

Ejupi

94

GIZ

Wolff Michael

Mors

95

UP/FBV

Xhavit

Ramadani

96

AUV

Xhemajl

Dervishi

97

GIZ/RED

Xhevat

Lushi

98

OVK

Xhevdet

Krasniqi

99

Kuvendi i Kosoves

Ylber

Sherifi

100

N.P.T “Bylmeti”

Ymer

Berisha

101

Bylmeti

Zijadin

Gojnovci

4.13.4. Aneks IV Lista e pjesëmarrësve në punëtorinë plenare të Tryezës
Tematike 7 për Bujqësi, Zhvillim Rural, Peshkatari, Pylltari dhe Siguri
të Ushqimit
1

AUVK - Kryesues i Tryezës

Flamur

Kadriu

2

MIE - Bashkë-kryesues

Hysni

Nura

3

GIZ –Sekretariati

Venera

Mjekiqi
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4

MIE

Taulant

Kryeziu

5

MIE

Dritero

Arifi

6

GIZ

Besnik

Vasolli

7

IADK

Zenel

Bunjaku

8

AUVK

Faton

Haziri

9

MBPZhR

Elhami

Hajdari

10

APK

Ahmet

Zejnullahu

11

MBPZhR

Shefki

Zeqiri

12

APK

Habib

Elshani

13

APK

Besim

Zogaj

14

MBPZhR

Hysen

Abazi

15

MBPZhR

Tahir

Ahmeti

16

Konsumatorët

Ali

Gagica

17

Konsumatorët

Hazir

Berisha

18

MBPZhR

Hysni

Thaqi

19

MBPZhR

Bajram

Imeri

20

MBPZhR

Fatmir

Lahu

21

MBPZhR

Isuf

Cikaqi

22

MBPZhR

Idriz

Gashi

23

Ekspert i Pavarur/GIZ

Muhamet

Kamberi

24

Ekspert i Pavarur/GIZ

Qazim

Kukalaj

25

N.R.S

Ergin

Hajredini

26

MBPZhR

Shqipe

Dema

27

K. K Fushe Kosove

Sylejman

Shabani

28

MBPZhR

Ylber

Kuçi

29

AUVK

Shaban

Gollopeni

30

MBPZhR

Ekrem

Gjokaj

31

MIE

Hysni

Nura

32

UP ‘Haxhi Zeka’ Pejë

Ismaj

Cacaj

33

UP ‘Haxhi Zeka’ Pejë

Bakir

Kelmendi

34

Konsumatori

Selatin

Kaçaniku

35

IKSHPK-MSH

Arbëresha

Jaka

36

MBPZhR

Vjollca

Bucaliu

37

IKSHPK-MSH

Antigona

Ukëhaxhaj

38

AUVK

Gani

Kamberi

39

AUVK

Kujtim

Uka

40

GIZ

Agim

Rysha

41

AUVK

Xhemajl

Dervishi

42

MIE

Fatos

Kryeziu
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43

AUVK

Shaqir

Rexhepi

44

MBPZhR

Hakile

Xhaferi

45

MMPH

Vehbi

Ejupi

46

AUVK

Ilirjana

Zymberaj

47

AUVK

Eroll

Shehu

48

KSH/AUVK

Alush

Musaj

49

MBPZhR

Kapllan

Halimi

50

MBPZhR

Bekim

Hoxha

51

Dogana e Kosovës

Shaqir

Beqiri

52

OEK

Parim

Bajrami

53

AUVK

Valdet

Gjinovci

54

AUVK

Naser

Krasniqi
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