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LËNDA/PREDMET/SUBJECT Plani tremujor i punës për Drejtorinë e Bujqësisë 

dhe Pylltarisë për vitin 2022 

 

         Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë ka bërë planin tremujor të punës për vitin 2022: 

 

 

 

Janar 
- Përgatitja e Raportit të punës për vitin e kaluar, 

- Kompletimi dhe sistemimi i të gjitha dokumenteve për projektet dhe subvencionet e 

realizuara nga viti 2021, 

- Komunikimi me MBPZHR rreth kërkesave të fermerëve për subvencionet e vitit 2021, 

- Trajnime profesionale për fermerë të  fushave në lavërtari, perimkulturë, pemtari, bletari, 

blegtori etj. 

- Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për në Kuvend të planifikuara për vitin 

2022, 

- Regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme nga fermerët dhe shqyrtimi i tyre, 

- Monitorimi  i subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë për të gjitha kategoritë bujqësore 

- Vazhdimi i projekteve të Drejtorisë së Bujqësisë nga viti 2021 përfshirë edhe procedurat 

në vazhdim, 

- Puna në teren rreth projekteve dhe vlersimeve të ndryshme në lëminë e Bujqësisë. 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVA 

 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 



 

 

Shkurt 

 

    Gjatë muajit shkurt kryhen këto aktivitete 

   -  Subvencionimin e fermerëve për ngritjen e serrave nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë 

procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin shkurt: 

           - Hulumtimi i çmimeve, 

           - përgatitja e paramasave me të gjitha specifikat, 

  - inicimi i procedurës për tender, 

       -    Subvencionimi i fermerëve me impute bujqësore – procedurat për këtë projekt fillojnë në 

muajin shkurt si : hulumtimi i çmimeve, përgatitja e paramasës,   inicimi i procedurës për tender, 

 

 -  Subvencionimi i fermerëve me fidane për ngritjen e pemishteve me pemë të imta - 

procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin shkurt - Hulumtimi i çmimeve, 

           - përgatitja e paramasave me të gjitha specifikat, 

  - inicimi i procedurës për tender, 

    -    Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra me paisje - procedurat për 

këtë projekt fillojnë në muajin shkurt si: Hulumtimi i çmimeve, përgatitja e paramasave me 

të gjitha specifikat, inicimi i procedurës për tender, 

   -  Mbarësimi artificial i lopëve qumështore – në muajin shkurt fillojnë këto procedura:        

përgatitja e paramasës me të gjitha specifikat dhe  inicimi i procedurës për tender, 

           -   Aplikimi i fermerëve për subvencionimin nga MBPZHR për sasi dhe cilësi të qumështit 

me të gjitha procedurat e parapara në Thirrjen për aplikim për gjashte mujorin e dytë për vitin 

2021, 

- Monitorimi  i subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë për të gjitha kategoritë 

bujqësore, 

- Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mars 

- Furnizimi i fermerëve me paisje për bletë - procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin 

mars: përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës për tender,  

- Organizimi i trajnimeve në lëmi të ndryshme -   procedurat për këtë projekt fillojnë në 

muajin mars si: përgatitja e paramasës së projektit , inicimi i procedurës për tender, 

përzgjedhja e fermerëve për pjesëmarrje në trajnime etj. 

- Vakcinimi i qenve me pronar procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin mars: 

përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës për tender; 

- Procedurat për implementimin e ngritjes së serrave do të vazhdojnë edhe në muajin 

mars:  - zgjedhja e Operatorit Ekonomik për ndërtimin e serrave,  njoftimi i fermerëve 

për aplikim,  zgjedhja e fermerëve përfitues; 

 

- Procedurat për realizimin e projektit: Subvencionimi i fermerëve me impute bujqësore      

do   të vazhdojnë edhe në muajin mars: zgjedhja e Operatorit Ekonomik, shpallja e 

Thirrjes  për aplikim dhe  zgjedhja e fermerëve përfitues, 
- Procedurat për realizimin e projektit: Subvencionimi i fermerëve me fidane për ngritjen 

e pemishteve me pemë të imta do   të vazhdojë edhe në muajin mars: zgjedhja e 

Operatorit Ekonomik, shpallja e Thirrjes  për aplikim dhe  zgjedhja e fermerëve 

përfitues, 

- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra me paisje – procedurat për 

realizimin e këtij projekti vazhdojnë edhe në muajin mars si : zgjedhja e Operatorit 

Ekonomik për furnizim me paisje, shpallja e Thirrjes  për aplikim dhe  zgjedhja e 

fermerëve përfitues, 
 

- Mbarësimi artificial i lopëve qumështore – në muajin mars bëhet përzgjedhja e 

Operatorit Ekonomk dhe vazhdon implementimi i projektit që vazhdon gjatë tërë vitit 

dhe monitorohet nga Drejtoria e Bujqësisë, 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet, 

- Aplikimi i fermerëve për sasi dhe cilësi të qumështit që subvencionohet nga MBPZHR 

për gjashte mujorin e dytë të vitit 2021 vazhdon edhe në muajin mars, 

-      Plani i mbjelljeve për kulturat pranverore, 

-     Përgatitja e raporteve për Ministrinë e Financave për obligimet e papaguara, 

- Monitorimi i projekteve dhe subvencioneve të implementuara  nga viti  i kaluar, 

- Procedurat e projektit Rregullimi I rrugëve të arave me zhavor janë të kryera, punët dhe 

monitorimi vazhdojnë rregullisht gjatë tërë vitit, 

- Procedurat e projektit Rregullimi I tregut të kafshëve dhe ndërtimi I strehimores për 

qenë endacak, janë të kryera, punët dhe monitorimi vazhdon rregullisht gjatë tërë vitit. 

 


