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HYRJE

Ky raport përmban analizen e gjendjes, rezultateve, aktiviteteve dhe realizimin e

projekteve të Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Komunen e Mitrovicës

dhe në bashkëpunim me MBPZHR, organiztat vendore dhe ndërkombëtare. Drejtoria e

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u bazuar në planifikimin e buxhetit për vitin 2019,

në Planin e punës për vitin 2019, në kërkesat e qytetarëve, në bashkëpunim të ngushtë

me organizatat përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, në bashkëpunim me MBPZHR

në këtë periudhë ka realizuar një numër të madh aktiviteteve dhe projekteve ku

nëpërmjet subvencioneve, granteve dhe shërbimeve këshillimore janë ndihmuar

fermerët dhe ekonomit bujqësore në rritjen e produktivitetit për sektorët prioritarë,

veçmas të blegtorisë, pemëve dhe perimeve.

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si drejtori e përbër nga një staf profesional

angazhohet për të kontribuar në zhvillimin e kapaciteteve prodhuese bujqësore të

fermerëve, ngritjen e fuqisë së tyre konkurruese në treg, të shpërndajë njohuri për

praktikat më të mira të prodhimt bujqësorë duke zbatuar dhe lobuar poltika dhe

projekte që i kontibojnë  zhvillimit rural në komunën tonë sipas standardeve të

Bashkimit Evropian.



AKTIVITETET E REALIZUAR NGA SEKTORI I BUJQËSISË

Sektori i bujqësisë duke u bazuar në buxhetin dhe në Planin e punës për vitin 2019, dhe

në kërkesat e fermerëve, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat përkatëse vendore

dhe ndërkombëtare, në këtë periudhë ka realizuar një numër të madh aktiviteteve  dhe

projekteve ku janë ndihmuar fermerët dhe ekonomit bujqësore në  rritjen e

produktivitetit për sektorët prioritarë. Mund të thuhet se  një pjesë  e madhe e territorit

të Komunës është e mbuluar me tokë pjellore dhe ka klimë të përshtatshme që garanton

prodhimtari  ekonomike dhe profitabilitet të drithërave, pemëve, perimeve dhe

blegtorisë.

Tabela me të dhëna të planifikuara dhe të realizuara me mbjellje të kulturave
pranverore   për vitin 2019Nr. KULTURAT Sipërfaqja eplanifikuar/ha Sipërfaqja erealizuar/ha1. Misër për kokërr 810 7902. Misër me fasule 140 1353. Misër i gjelbër 100 1004. Elb 35 256. Tërshër 550 5007. Bimë furagjere 1560 15558. Bimë industriale9. Perime në serra 6.2 6.910. Perime ne fushë tehapur 230 22011. Patate 170 16012. Fasule monokultur 8 7



Projektet  që janë realizuar nga DBZHR në bashkëfinancim me donatorë për vitit

2019

Nr. Emri i projektit Faza e

realizimit

Komuna Fermeri Donatorët Shuma

gjithësej

Përfitues

1. “Subvencionimi ifermerve me serra tëtipit tunel me sip. 50m2dhe 200m2”
I realizuar 40,000 10,000 50,000 81

2. Subvenvionimi ifermerve me kosheretë bletëve dhe paisje,BMA dhe Dredhëz nëbashkëpunim meCARITAS-in Zviceran
I realizuar 15.000 6.310 22.690 44.000 19

3. Subvenvionimi ifermerve me kosheretë bletëve dhe paisje Në proces 10,000 4,000 14,000

4. Mbshtëtja e fermerëvepër kredi bujqësore Në proces Deri mëtani 13fermerëveu ështëaprovuarkredia
Aktivitetet e tjera të sektorit të bujqesisë

1.Trajnimet e organizuara nga MBPZHL implementuar nga ESG-Prishtinë, temat e
trajnimit janë  këto:

 Kultivimi i jonxhës, rëndësia ekonomike;

 Sëmundjet e aparatit tretës te kafshët shtëpiake;

 Mbarështimi i dhive, rëndësia e shfrytzimit të kullosave në prodhimin e qumështit;

 Përgaditja e tokës, Varietetet dhe masat tjera agroteknike për mbjelljën e Arrës.



2. Vizitë studimore organizuar nga CARITAS Kosova;

3.  Vizitë në teren me departamentin e shërbimeve këshillimore për marrjen e

mostrave për analize;

4.   Angazhim rreth sektorit të bujqësisë për PZHK;

5.   Sesion informues rreth projekteve të bujqësisë organizuar nga Caritasi Zviceran;



AKTIVITETET E REALIZUAR NGA SEKTORI PËR ZHVILLIM RURAL

Sektori për Zhvillim Rural duke u bazuar në buxhetin për vitin 2019, në Planin e punës

për vitin 2019, në kërkesat e fermerëve, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat

përkatëse vendore dhe ndërkombëtare, në këtë periudhë ka realizuar një numër të madh

aktiviteteve dhe projekteve ku janë ndihmuar fermerët dhe ekonomit bujqësore në

rritjen e produktivitetit për sektorët prioritarë, në zonat rural.

Sektori për Zhvillim Rural në bashkëpunim me Drejtoritë përkatëse Komunale dhe në

bashkëpunim me MBPZHR, organizatat në këtë periudhë tre mujore ka kryer aktivitetet

kryesore si:

1. Regjistrimi Elektronik i Fermerëve (eFR

Regjistrimi i fermerëve në Regjistrin Elektronik të Fermerëve (eFR) përfshihen të dhënat

për fermerin, tokën në shfrytëzim, të dhënat për kafshë, mekanizmi bujqësor si dhe

nënshkrimi i fermerit, Regjistrimi i fermerëve bëhet në zyrët komunale në Drejtoratet e

Bujqësisë. Janë regjistruar 100 fermerë në EFR



2 .Dhënia e këshillave për fermerë të profileve të ndryshme nga ana e stafit të DBZHR

Edukimi dhe trajnimi i fermerëve në zonat rurale. Në kuadër të aktiviteve të drejtorisë

sektori për zuvillim rural ka ofruar këshilla praktike dhe teorike për fermer duke ju

ofruar zgjidhje në zgjedhjen e problemeve sidomos në mbrojtjen e bimëve nga ADB.



3. Takime të rregullta me fermerët  në zyrë me qëllim të njoftimit të fermerëve rreth

procedurave për aplikim në projektet e DBZHR-së dhe OJQ-ve  ( rreth 50 fermerë)

4 Vlërësimi dhe pranimi teknik i  projektit të serrave të financuar nga nga organizata

Chatar Charity.

Sektori për zhvillim Rural në bashkëpunim me oreganizaten Chatar Charity ka bërë

monitorimin dhe mbikëqyrjen e  realizimit të projektit: “Subvencionimi i  fermerëve

me serra familjare dhe komerciale të tipit - Tunel” duke u bazuar në kriteret e

përcaktuar nga organizata dhe komuna, komisoni vazhdimisht ka monitoruar dhe

vlerësuar realizimin e projektit në fjalë nga operatori sipas kontratës marrveshjes të

lidhur në mes Komunës së Mitrovicës dhe  organizatës. Gjatë kësaj përjudhe janë

ndërtuar 5 serra familjare dhe komerciale , ndërsa janë pranuar disa të tjera të cilat

janë ndërtuar më heret.



5. Realizimi me përfaqesusit e IADK-së  me qëllim të bashkëpunimit në realizimin e

projekteve  të cilat do të realizohen në bashkëfinancim në mes Komunës dhe IADK-së

dhe  BE-ja.

Sektori për zhvillim Rural në bashkëpunim me organizatën IADK-së ka bërë

monitorimin dhe mbikëqyrjen e disa projekteve dhe duke u bazuar në kriteret e

përcaktuar nga organizata dhe komuna, komisoni vazhdimisht ka monitoruar dhe

vlerësuar realizimin e projektit në fjalë nga operatori sipas kontratës- marrveshjes

së lidhur në mes Komunës së Mitrovicës dhe  organizatës.

6. Vlërësimi dhe monitorimi i projekti  subvencionimi i bizneseve të financuar nga

organizata Chatar Charity.

Sektori për Zhvillim Rural  në bashkëpunim me organizatën Chatar Charity ka bërë

monitorimin dhe mbikëqyrjen e  realizimit të projektit: “Subvencionimi i  bizneseve”

duke u bazuar në kriteret e përcaktuar nga organizata dhe komuna, komisoni

vazhdimisht ka monitoruar dhe vlerësuar realizimin e projektit në fjalë nga operatori

sipas kontratës marrveshjes së lidhur në mes Komunës së Mitrovicës dhe

organizatës.

Gjatë kësaj periudhe janë ndihmuar disa biznese në shumë nga 3,000.00 euro.



7. Vlërësimi dhe pranimi teknik i  projektit  të bletëve të financuar nga organizata

Chatar Charity.

Sektori për zhvillim Rural në bashkëpunim me oreganizatën Chatar Charity ka bërë

monitorimin dhe mbikëqyrjen e  realizimit të projektit: “Subvencionimi i  fermerëve

me koshere të bletëve” duke u bazuar në kriteret e përcaktuar nga organizata dhe

komuna, komisoni vazhdimisht ka monitoruar dhe vlerësuar realizimin e projektit në

fjalë nga operatori sipas kontratës marrveshjes së lidhur në mes Komunës së

Mitrovicës dhe  organizatës.Gjatë kësaj përjudhe janë ndihmuar 3 familje me nga 10

shoqëri bletësh dhe pajisje për bletari, ndërsa janë pranuar disa të tjera të cilat janë

shpërndarë më herët.



8. Vizita fermerëve me përfaqësusit e organizates Chatar Charity, IADK-së dhe

Organizata tjera në fshatrat e Komunës me qëllim të realizimit të projekteve të

ndryshme në sektorin e zhvillimit rural.

9. Hartimi  i propozim-projekteve  për donatorë  në sektorin e zhvillimit rural.

10.  Hartimi  i raporteve për donator në lidhje me realizimin e projketeve.

11. Hartimi i rekomandimeve për kompenzimin e fermerëve të cilët kanë pësuar dëme

etj



VIZIONI:

Mitrovica qendër e prodhimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore cilësore për

Kosovën dhe rajonin.

MISIONI:

Zhvillimi i ekonomik i harmonizuar sipas standardeve dhe praktikave të BE-së

duke respektuar Politikat e Zhvillimit Rural (PZHR) të BE-së, normat ekologjike

dhe konkuruese me vendet e rajonit dhe i mbështetur nga fondet zhvillimore

qeveritare, lokale dhe ndërkombëtare.

OBJEKTIVAT GJENERALE:

Objekativat gjeneralë të zhvillimit rural të komunës së Mitrovicës janë në

harmoni me objektivat dhe strategjinë zhvillimore 2014 – 2020 të Republikës së

Kosovës dhe në koherencë me prioritetet e zhvillimit rural të rajonit dhe të BE-

së:

 Edukimi i vazhdueshëm i fermerve /Përcjellja e inovacioneve në sektorin e

bujqësisë dhe zhvillimit rural;

 Forcimi i zingjirit ushqimor, mbrojtja e prodhimeve bujqësore dhe menaxhimi i

rrezikut në bujqësi;

 Përfshirja sociale, zvoglimi i varfërisë dhe zhvillimi ekonomik në viset rurale;

 Mbështetja institucionale në riaktivizimin e fermave, plantacioneve

bujqësore dhe kapaciteteve pëpunuese ushqimore në Komunën e Mitrovicës;

 Mbështetja e zhvillimit ekonomik të komunës përmes nxitjes së investimeve në

fushat: pemëtari, perimtari, lavërtari, blegtori, bletari, dhe produktet e veqanta

(kërpudha,bimë) .

Me respekt!


