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Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë  

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

dhe Pylltarisë për vitin 2023 

 

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural duke u bazuar në buxhetin e aprovuar, 

planin e prokurimit dhe detyrat e punës  ka bërë planin vjetor të punës për vitin 2023 për çdo 

muaj: 

 

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 2022, 

- Komunikimi me MBPZHR rreth kërkesave të fermerëve për subvencionet e vitit 2022, 

- Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për në Kuvend të planifikuara për vitin 2023, 

- Regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, 

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

- Vazhdimi i projekteve të Drejtorisë së Bujqësisë nga viti 2022 përfshirë edhe procedurat në 

vazhdim, 

- 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, 

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

muajin shkurt si : hulumtimi i çmimeve, përgatitja e paramasës, 

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

 

Shkurt 

- Gjatë muajit shkurt kryhen këto aktivitete: 

- Subvencionimin e fermerëve për ngritjen e serrave - inicimi i procedurës për tender, 

- Subvencionimi i fermerëve me impute bujqësore -   inicimi i procedurës për tender, 
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- 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, 

- Hartimi i një rregullore për shpërndarjen e subvencioneve në lëminë e Bujqësisë nga 

Drejtoria e Bujqësisë, 

- Subvencionimi i fermerëve me paisje për vulosjen e vezëve - procedurat për këtë projekt 

fillojnë në muajin shkurt - Hulumtimi i çmimeve,  përgatitja e paramasave me të gjitha 

specifikat, 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 

2022, 

- Rregullimi i qendrës së panaireve – Hipodromi – do të fillojnë procedurat për realizimin e 

këtij projekti, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Kryerja e procedurave për shërbime konsulente në vazhdimësi, 

- 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 

shkurt si: përgatitja e paramasës së projektit , inicimi i procedurës për tender, përzgjedhja e 

fermerëve për pjesëmarrje në trajnime etj. 

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

projekt fillojnë në muajin mars: përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës 

për tender, 

- Hapja e kanaleve për kullimin e tokave bujqësore -  procedurat për këtë projekt fillojnë në 

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

- Furnizimi me arka për pemë për pemëtarët e komunës së Ferizajt - procedurat për këtë 

projekt fillojnë në muajin mars: përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës 

për tender, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- 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, 
- Inseminimi artificial i lopëve dhe mëshqerrave, vakcinimi i fondit blegtoral dhe rregullimi i 

thundrrave - vazhdon implementimi i projektit në muajt në vijim dhe monitorohet nga 

Drejtoria e Bujqësisë, 

- Rregullimi i qendrës së panaireve - procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në muajin 

mars 



- Trajtimi i qenve endacak – vazhdon implementimi i projektit, 

- Aplikimi i fermerëve për sasi dhe cilësi të qumështit dhe viqave për majmëri që 

subvencionohen nga MBPZHR për   gjashte mujorin e dytë të vitit 2022 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, 

- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë, 

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

monitorimi vazhdojnë rregullisht gjatë tërë vitit, 

- Rregullimi I tregut të kafshëve dhe ndërtimi I strehimores për qenë endacak vazhdon 

implementimi I projektit.  

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Në muajin mars do të fillojë aplikimi i fermerëve për pagesa direkte- subvencionimi i 
kulturave lavërtare, perimore, pemtare   dhe blegtorale nga MBPZHR me të gjitha 
procedurat e parapara si:  Njoftimi i fermerëve për aplikim, caktimi i termineve të 
fermerëve për aplikim, regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, pranimi i 

dokumenteve të fermerëve për aplikim, digjitalizimi i parcelave etj  

o Është një punë voluminoze që do të zgjasë 40 – 60 ditë dhe do të jenë të    angazhuar i 

tërë stafi, 

 

Prill 

- Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor - procedurat për këtë projekt fillojnë në 

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

- Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit - procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin prill: 

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

- Ndërtimi i dhomave ftohëse për ruajtjen e pemëve dhe perimeve - procedurat për këtë projekt 

fillojnë në muajin prill: përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës për 

tender, 

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

realizimin e këtij projekti vazhdojnë edhe në muajin prill,  
- Trajtimi i qenve endacak - implementimi i këtij projekti do të zgjasë disa muaj; 

- Procedurat për projektin - Furnizimi i fermerëve me paisje për bletë vazhdon edhe në muajin 

prill si : zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e Thirrjes për aplikim të 

fermerëve dhe përzgjedhja e fermerëve përfitues; 
- Organizimi i trajnimeve në lëmi të ndryshme -   procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe 

në muajin prill si: Përzgjedhja e Operatorit Ekonomik , përzgjedhja e fermerëve për 

pjesëmarrje në trajnime etj. 

- Furnizimi me arka për pemë për pemëtarët e komunës së Ferizajt - procedurat për këtë 

projekt vazhdojnë edhe në muajin prill, 

-  Organi mbikqyrës do të bëjë monitorimin e vazhdueshëm të ngritjes së serrave, 

- Subvencionimi i fermerëve me impute bujqësore – gjatë muajit prill bëhet shpërndarja e 

imputeve bujqësore tek fermerët,  

- Hapja e kanaleve për kullimin e tokave bujqësore -  procedurat për këtë projekt vazhdojnë 

edhe në muajin prill, 

- Implementimi i projektit: Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e pemishteve me pemë të 

imta do të vazhdojë edhe në muajin prill dhe maj; 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 



- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra me paisje – Implementimi i këtij 

projekti vazhdon edhe në muajin prill dhe duhet të përfundon në muajin maj, 

- Monitorimi i projektit -Mbarsimi artificial i lopëve qumështore vazhdon gjatë tërë vitit,  

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe projektet, 

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

- Monitorimi i projektit: Rregullimi i rrugëve të arave me zhavor, 

- Monitorimi i projektit: Rregullimi I tregut të kafshëve dhe ndërtimi I strehimores për qenë 

endacak,, 

- Në muajin prill do të vazhdojë aplikimi i fermerëve për pagesa direkte- subvencionimi i 
kulturave lavërtare, perimore, pemtare   dhe blegtorale nga MBPZHR me të gjitha 
procedurat e parapara si:  Njoftimi i fermerëve për aplikim, caktimi i termineve të 
fermerëve për aplikim, regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, pranimi i 

dokumenteve të fermerëve për aplikim, digjitalizimi i parcelave etj  

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre, 

 

 

Maj 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe projektet, 

- Repelimi i gjedheve dhe bagëtive të imta - procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin maj: 

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

- Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor - procedurat për këtë projekt vazhdojnë 

edhe në muajin maj , 

- Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit - procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në 

muajin maj , 

- Ndërtimi i dhomave ftohëse për ruajtjen e pemëve dhe perimeve - procedurat për këtë projekt 

vazhdojnë edhe në muajin maj , 

- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra me paisje - bëhet shpërndarja e 

paisjeve tek fermerët, 

- Furnizimi me arka për pemë për pemëtarët e komunës së Ferizajt - bëhet shpërndarja e 

arkave tek fermerët, 
- Monitorimi i projektit: Trajtimi i qenve endacak vazhdon edhe në muajin maj, 

- Implementimi i projektit: Rregullimi i qendrës së panaireve - vazhdon edhe në muajin maj, 

- Hapja e kanaleve për kullimin e tokave bujqësore – vazhdon implementimi i projektit, 

- Implementimi i projektit: Furnizimi i fermerëve me paisje për bletë – përfundon nga fundi i 

muajit maj, bëhet shpërndarja e paisjeve tek fermerët, 
- Monitorimi i projektit të trajnimeve, 

- Në muajin maj vazhdon monitorimi i të gjitha projekteve që janë në fazën e implementimit; 

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe nga MBPZHR, 

- Përgatitja e raportit për realizimin e mbjelljeve pranverore, 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet, 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Pjesmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

ndryshme të qytetarëve; 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

 



 

Qershor 

- Repelimi i gjedheve dhe bagëtive të imta - procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në 

muajin qershor, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Përkrahja e fermerëve me mekanizim bujqësor - procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe 

në muajin qershor, shpërndarja e paisjeve tek fermerët, 

- Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit – vazhdojnë procedurat për implementimin e 

projektit, 

- Ndërtimi i dhomave ftohëse për ruajtjen e pemëve dhe perimeve – vazhdon implementimin e 

projektit 

- Vazhdon monitorimi i të gjitha projekteve që janë ende në fazën e implementimit, 

- Plani operativ i korrje – shirjeve, 

- Vizita dhe takime me pronarët e autokombajnave për një fushatë të koprrje-shirjeve sa më 

kualitative, 

- Kontakte të vazhdueshme me fermerët, 

- Kompletimi i dokumentacionit të fermerëve që kanë aplikuar për subvencione nga 

MBPZHR, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Identifikimi i nevojave të fermerëve për subvencione dhe grante për vitin 2024, 

- Përgatitja e projektbuxhetit për Drejtorinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë për vitin 2024, 

- Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për kryerjen e pagesave për subvencione dhe 

projekte; 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe nga MBPZHR, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre. 

 

Korrik 

- Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit – vazhdon monitorimi i implementimit të projektit, 

- Ndërtimi i dhomave ftohëse për ruajtjen e pemëve dhe perimeve – vazhdon monitorimi i 

implementimit të projektit, 

- Hapja e kanaleve për kullimin e tokave bujqësore – vazhdon implementimi i projektit, 

- Monitorimi i të gjitha projekteve që janë në fazën e implementimit, 

- Përcjellja e korrje- shirjeve në teren gjatë tërë fushatës, 

- Përgatitja e raporteve ditore dhe javore për fushatën e korrje-shirjeve dhe përcjellja e tyre në 

MBPZHR, 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe nga MBPZHR, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 

 



- Pjesëmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

qytetarëve. 

 
            Gusht 

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

për këtë projekt fillojnë në muajin gusht si: përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i 

procedurës për tender, përzgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim; 

- Vazhdon monitorimi i të gjitha projekteve që janë në fazën e implementimit; 
- Aplikimi i fermerëve për subvencionimin nga MBPZHR për sasi dhe cilësi të qumështit dhe 

viqave për majmëri me të gjitha procedurat e parapara në Thirrjen për aplikim për 6mujorin e 

parë 2023, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe MBPZHR, 

- Përgatitja e Raportit përfundimtar për fushatën e korrje-shirjeve, 

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

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

 

Shtator 

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

për këtë projekt vazhdojnë edhe  në muajin shtator si: shpallja e thirrjes për aplikim të 

fermerëve, pranimi dhe rexhistrimi i aplikacioneve dhe përzgjedhja e fermerëve përfitues; 

- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 
- Vazhdon monitorimi i të gjitha projekteve që janë në fazën e implementimit; 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe grantet, 

- Përgatitja e planit të mbjelljeve për kulturat  vjeshtore, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  

- Pjesmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

qytetarëve,  

 

Tetor 

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

implementimi i këtij projekti do të bëhet nga fundi i tetorit dhe fillimi i muajit nëntor, 

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët, 

- Monitorimi i projekteve që ende janë në fazën e implementimit, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 



- Monitorimi i subvencioneve të realizuara vitet e kaluara nga Drejtoria e Bujqësisë në sektorin 

e prodhimtarisë bimore si:  ngritja e serrave,  ngritja e pemishteve, furnizimi me lopë 

qumështore etj. 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 

- Koordinimi i punëve me zyrat e financave, buxhetit dhe zyrën e prokurimit. 

 

Nëntor 
- Monitorimi i implementimit të projektit: Subvencionimi i fermerëve me fidane për    ngritjen 

e pemishteve me pemë të larta përfundon nga fundi i muajit nëntor, 

- Përgatitja e planit për shfrytëzimin e subvencioneve nëpër periudha të caktuara për vitin 

2024, 

- Kompletimi i të gjitha dokumenteve për pagesë të fermerëve për kompenzimin e dëmeve nga 

MBPZHR, 

- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe grantet, 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga shërbimet dhe mallrat, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  

- Përgatitja e raportit për realizimin e mbjelljeve vjeshtore, 

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

- Pjesëmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

qytetarëve. 

 

Dhjetor 

- Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për në Kuvend të planifikuara për vitin 2024, 

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

- Përgatitja e planit të punës për vitin 2024, 

- Përmbyllja e procedurave për kryerjen e pagesave nga mjetet e subvencioneve dhe granteve, 

- Rregullimi i dokumenteve të nevojshme dhe selektimi i tyre, 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 

- Mirëmbajtja e dokumentacionit financiar dhe dosjet për të gjitha pagesat, 

- Përgatitja e raporteve sipas LMFPP për periudhën janar- dhjetor, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 

-  

- Plani i punës së Njësisë së Pylltarisë gjatë vitit 2023 ka të bëjë me: 

-  

- 1.Mbrojtja e pyjeve 

- Organizimi i mbrojtjes të pyjeve në komunën e Ferizajt është i organizuar në tri Njësi 

Menagjuese me dhjetë rajone pyjore.Në të gjitha rajonet pyjore janë të angazhuar nga një 

roje.Detyrat e rojeve janë të përcaktuara sipas Udhëzimit Adminstrativ Nr.05/2010.Roja ka për 

obligim që të kujdeset për rajonin e caktuar. 

- Në planin e punës në mbrojtjen e pyjeve hynë parandalimi i prerjes ilegale të pyjeve dhe 

transportuesve ilegal nga dëmtuesit e pyjeve.Patrollimet e stafit të pylltarisë, planet operative 

mujore dhe sipas nevojës me polici në rrugë pyjore dhe jopyjore, si dhe në tregun e druve të 

transportuesve ilegal. 



- Regjistrimi rregullt i dëmit pyjor në dhjetë rajonet pyjore, nëse është e nevojshme edhe 

regjistrime të jashtëzakonshme në rajone të caktuara të cilat janë të përcaktuara sipas 

Udhëzimit Administrativ Nr.05/2010 lidhur me përgjegjësitë dhe obligimet e rojes së pyjeve. 

-  Si masë parandaluese Njësia e Pylltarisë, varësisht nga dëmtimi i pyjeve do të detyrohemi që 

të bëjmë prishjen e rrugëve malore në mënyrë që të pamundësohet rruga për transportuesit 

ilegal të druve. 

-  

-  

-  

- 2.Raportimi 

- Përgatitja e raporteve mujore, tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore dhe njëvjeqare dhe sipas 

nevojës.Këto raporte dërgohen në Zyren Regjionale të Agjencionit Pyjor të Kosovës në Ferizaj 

(sipas Ndryshim Plotësim Ligjit Nr.03/L0153 Neni 12 pika d) si dhe në Drejtorinë e Bujqësisë 

dhe Pylltarisë. 

-  

- 2.Ngritja e fletëparaqitjeve si dhe mbajtja e seancave gjyqësore 

- Përpunimi, llogaritja dhe evidentimi i fletëparaqitjeve të rojeve në ditarin e dëmit pyjor si dhe 

procedimi i mëtutjeshëm në institucionet gjyqësore. 

- Pjesëmarrja e rojeve në cilësi të dëshmitarëve në seanca gjyqësore. 

- Përfaqësimi i përfaqësuesit ligjor në seancat penale dhe kundërvajtëse si palë e dëmtuar 

- Ushtrimi i padive në gjykatën penale dhe kundërvajtëse dhe përgaditja e padive për  kontestet 

civile.  

- Përpilimi i kërkesave për përmbarimin dhe ekzekutimin e akgjykimeve të plotëfuqishme për 

kompenzimin e dëmit të aktgjykimeve penale dhe të aktvendimeve kundërvajtëse. 

-  

- 3.Shërbimet për pyje private 

- Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të pronarëve të pyjeve private për furnizm me dru zjarri nga 

muaji janar-mars sipas Udhëzimit Adminstrativ, në raste të jashtëzakonshme edhe pas kësaj 

periudhe.Vulosja e druve si dhe paisja e palëve me dokumentacion përkatës (leje të prerjse dhe 

fletëpërcjellëse) për transportimin e masës drusore. 

- Poashtu nga Njësia e Pylltarisë do të shqyrtohen kërkesat e palëve të cilët aplikojnë për 

furnizim me dru zjarri nëse ngastra pyjore ka më pak se 10 ari si dhe tokat (bujqësore, kullosa 

etj) në të cilat ka drunjë.  

-  

- 4.Shfrytëzimi i pyjeve publike 

- Përmes ankandi/tenderit 

- Inicimi i procedurës për shpalljen në ankand/tender për shitblerjen e masës drusore në këmbë 

në ngastrat e caktuara e të planifikuara nga Agjencioni Pyjor i Kosovës në Njësinë Menagjuese 

“Neredime-Jezerc”,  në ngastrat pyjore  58, 59 dhe 118. 

- Ndërsa ngastrat që janë proceduar përmes zyrës së prokurimit gjatë vitit 2022, ngastra 21 dhe 

22 do të trajtohen në vitin 2023. 

- Pranim-dorëzimi i ngastrave pyjore për operatorët ekonomik, përcjellja e punëve në këto 

ngastra, dhënia e damkës pyjore dhe fletëpërcjellësve për transportim të druve. 

- Përcjellja punëve në rrallimet paratregtare në ngastrat e Njësisë Menagjuese të cilat 

pkanifikohen nga Agjencioni Pyjor i Kosovës. 

- Përcjellja e punëve në pyllëzimin e sipërfaqeve të xhveshura të cilat janë planifikuar nga APK-

ja. 

-  

-  

-  



-  

-  

- Shitje me pakicë 

- Gjatë këtij viti është planifikuar që të bëhet furnizmi i ekonomive familjare me dru zjarri në 

ngastrat 44, 46, 62, 63 102 dhe 110 në Njësinë Menagjuese “Neredime-Jezerc”.Damkimin e 

trungjeve të këtyre ngastrave do ta bëjë Agjencioni Pyjor i Ferizajt. 

- Poashtu është caktuar edhe  ngastra 23 për shitje me pakicë si pastrim fotosanitar në Njësinë 

Menagjuese “Zhegoc”  

-  

- Mbrojtja nga zjarret 

- Ngritja e shkallës së gadishmërisë dhe angazhimi i stafit të pylltarisë në monitorim në 

parandalimin e zjarreve, sidomos gjatë muajve të pranverës, që në këtë kohë mund të paraqiten 

zjarre si dhe bashkëpunimi me Brigadën e Zjarrëfikësve në nivel komunal. 

-  

- Bashkëpunimi me komunat fqinje në mbrojtjen e pyjeve 

- Meqë pyjet e Ferizajt kufizohen me pyjet e komunave të Shtimes, Shtërpces, Suharekës dhe 

Kaçanikut do të mbajmë takime me Njësitë Komunale të këtyre komunave si dhe do të 

koordinohemi në mbrojtjen e përbashkët të pyjeve. 

- Do të bashkëpunojmë me institucionet lokale si dhe me organizata joqeveritare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


