
Për: Kryetarin e Komunës z. RagipBegaj 

 

Nga: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

 

RAPORT VJETOR I PUNËS – 2018 

 

Drejtoria e Bujqësisë për këtë periudhë të punës, përveç aktiviteteve që ka pasur në pritjen e 

palëve, ka kryer edhe një sërë projektesh. Stafi i Drejtorisë së Bujqësisë ka qenë i angazhuar në 

aplikimet e fermerëve për subvencionet që i jep Ministria e Bujqësisë, për të gjithë sektorët 

(Grurë, Thekër, Misër, Lulediell, Perime në fushë të hapur, Vreshta ekzistuese, Pemishte 

ekzistuese, Prodhimin e materialit fidanor të pemëve dhe hardhis së rrushit mbi nënshartesa 

vegjetative, lopë dhe buallica qumështore, dele dhe dhi, bletari, pula vojse, thëllëza, dosa për 

riprodhim). 

Aplikimi ka filluar më 15 shkurt, deri më 31 mars 2018, mirëpo ky afat është shtyrë deri më 13 

prill 2018. Gjatë kësaj periudhe në Drejtorinë e Bujqësisë kanë aplikuar rreth 1200 fermerë. 

Ne si drejtori e bujqësisë kemi realizuar një sërë projektesh, gjithashtu jemi në pritje të 

përfundimit të procedurave të prokurimit  për shumë projekte tjera. 

Gjatë këtij viti është bërë vaksinimi i qenve, pastaj vaksinimi i deleve, dhe dhive, si dhe kemi 

bërë shumë vizita të fermerëve. 

.  

 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

 KOMUNA E MALISHEVËS 

 

 

Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural 

 Nr.08/_______ 

    Data: 11.01.2019 

 



Gjatë muajit qershor Drejtoria e Bujqësisë ka formuar shtabin Komunal për Korrje- shirje, ku ky 

shtab ka mbikëqyrur për së afërmi fushatën e korrje-shirjeve në mënyrë që ky proces të ecë 

mbarë dhe të kryhet në afat të paraparë, gjatë kësaj kohe komisioni për korrje shirje nuk ka hasur 

në ndonjë problem apo parregullsi. 

Në vazhdim do i paraqesim projektet e realizuara gjatë vitit 2018, si dhe atyre që kanë mbetur në 

proces të realizimit: 

●  Projekti i parë-Për këtë vit ka qenë projekti i ngritjes së 39 serave me sipërfaqe prej 100m2 

për fermerët e Komunës së Malishevës, ku ky projekt ka qenë me bashkëfinancim 70 % Komuna 

ndërsa fermeri ka participuar 30 %. Shuma totale e këtij projekti kaqenë 32,175.00 €. 

 

●  Projekti dytë: 

Furnizimi me makina mjelëse– Me këtë projekt janë përkrahur 74fermerë me makina mjelëse, 

ku kanë përfituar 74 fermerë nga një makinë mjelëse, me bashkëfinancim 70% Komuna dhe 30 

% ka participuar fermeri, dhe shuma e këtij projekti ka qenë12,506.00 €. 

 

Projekti i tretë: 

Furnizimi me Motokultivator-Me këtë projekt janë përkrahur me mekanizëm bujqësorë 

(Motokultivator) ku janë përkrahur 165fermerë me nga një motokultivator, edhe ky projekt ka 

qenë me bashkëfinancim 70 % Komuna dhe 30 % fermeri, dhe si projekt në total ka arritur 

vlerën 65,010.00 €. 

 

 

 

●  Projekti i katërt: 



Projekti i bletarisë- Përkrahja e bletarëve me koshere si dhe pajisje tjera për bletari, i cili si 

projekt ka qenë pa participim për të gjithë bletarët, ku janë përkrahur 153 bletarë me koshere dhe 

pajisje,  

Koshere 410 copë, veshje 210 copë, tymosëse 210 copë, brusha 210 copë, dorëza 210 copë, 

çelësa 210 copë. Ku si projekt në total ka qenë 18,482.07 euro  

 

●  Projekti i pestë: 

Hapja e bunarit për fermeren Gentiana Mustafa nga fshati Plloqicë. Pas kërkesës nga fermerja e 

lartcekur drejtuar Drejtorisë sonë, ne si Drejtori kemi realizuar hapjen  e bunarit në vlerë prej 

6,622.22 Euro.Ky investim do të ia lehtësoj fermeres ujitjen e seres me sipërfaqe  prej 27 ari,të 

cilën e ka fituar si grandë nga Ministria e Bujqësisë. 

 

Projekti i gjashtë: 

Shpërndarëset e plehut kimik- Me këtë projekt janë përkrahur 80 fermerë të Komunës së 

Malishevës me nga një shpërndarëse të plehut kimik, ku ky projekt ka qenë me participim 70% 

Komuna dhe 30% fermeri. Ku vlera totale e këtij projekti ka qenë 13,600.00 €. 

 

Projekti i shtatë: 

Furnizimi me lopë qumështore – Me këtë projekt Drejtoria e Bujqësisë ka përkrahur fermerët 

të cilët i kanë pasur 5 e më shumë krerë lopë qumështore, ku nga ky projekt kanë përfituar 80 

fermerë. 

Edhe ky projekt ka qenë me bashkëfinancim, ku Komuna ka participuar me 70% ndërsa fermeri 

me 30%, dhe si projekt në total ka arritur vlerën 128,000.00 €. 

 

Projekti i tetë: 



Furnizimi me 20 makina për mbjelljen e misrit në vlerë 25,780.00 € 

Projekti  nëntë: 

Furnizimi me 350 spërkatëse të krahut me bateri në vlerë 6,090.00 € 

Projekti i dhjetë: 

Ndërtimi i 10 stallave në vlerë 74,000.00 € 

Projekti i njëmbëdhjetë: 

Furnizimi me 40 makina për mbjelljen e grurit në vlerë 115,160.00 € 

Projekti i dymbëdhjetë; 

5. Furnizimi me 40 spërkatëse 400 litra të traktorit në vlerë 21,600.00 € 

 

Shuma e përgjithshme e projekteve të realizuara për vitin 2018 është 519,025.29 euro. 

 

 

Drejtori i Bujqësisë: 

__________________________ 

Murat HOXHA Dr. Mr. vet 


