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1. PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës
në drejtorinë tuaj për muajin raportues
Duke u bazuar në planprogramin e punës në Kuadër të Drejtorisë, brenda kësaj periudhe
raportuese janë zhvilluar takime me grupet e interesit-fermerët, shoqatat e ndryshme,
institucione të ndryshme etj.
Realizimi i aktiviteteve të ndryshme në Sektorin e bujqësisë që kanë qenë planifikuara në
programin e punës.

2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA - Listoni aktivitetet për muajin raportues të
parapara me plan programin e Komunës për drejtorinë tuaj.
 Planifikohet të vazhdojnë vizita për subvencione dhe grante në komunën e
Prishtinës;
 Vazhdon monitorimi i procesit të korrje-shirjeve, i cili është në fazën
përfundimtare;
 Planifikohen vizita në terren tek fermerët përfitues të granteve;
 Planifikohen vizita për vlerësimin e dëmeve nga kushtet atmosferike tek fermerët
e komunës së Prishtinës;
 Vazhdon monitorimi i vaksinimit të kafshëve (gjedheve, kafshëve të imëta dhe
qenve me pronarë);
 Planifikohen vizita me ekspert vendor tek fermerët e komunës së Prishtinës rreth
menaxhimit të fermave bujqësore;
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 Është planifikuar një vizitë studimore me fermerët e komunës së Prishtinës në
Sektorin e blegtorisë në Komunën e Suharekës, me qëllim të shkëmbimit të
përvojave bujqësore;
 Planifikohet të mbahet takimi me ekspertin austriak, z. Jurgen;
 Përgaditja e listave përfundimtare të përfituesve të subvencioneve në lëmin e
blegtorisë (lopë qumështore, dele, dhi);
 Përgatitja e listave përfundimtare të përfituesve të subvencioneve në lëmin e
bletarisë;
 Planifikohet pjesëmarrja në "Trajnimin njëditor për marketing dhe shitje".

3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e
implementuara gjatë periudhës raportuese nga drejtoria juaj, duke përfshirë edhe
aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të arriturat e drejtorisë:
 Procesi i korrje-shirjeve 2018, ka përfunduar me sukses ne territorin e komunës
së Prishtinës;
 Gjatë këtij muaji kemi zhvilluar gjithsejtë 15 vizita rutinore tek fermerët e
komunës së Prishtinës;
 Kemi zhvilluar 20 vizita tek fermerët me ekspertët vendorë rreth menaxhimit të
fermave bujqësore;
 Kemi zhvilluar vizitën studimore me fermerët e komunës së Prishtinës në
Sektorin e blegtorisë në komunën e Suharekës;
 Është zhvilluar takimi i planifikuar me ekspertin austriak, z. Jurgen;
 Janë shpallur listat përfundimtare të përfituesve për subvencione në lëmin e
blegtorisë;
 Janë shpallur listat përfundimtare të përfituesve për subvencione në lëmin e
bletarisë;
 Është zhvilluar trajnimi njëditor për marketing dhe shitje të produkteve me
origjinë bimore apo shtazore.

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje
aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin raportues:
 Vazhdojnë vizitat për subvencione dhe grante në komunën e Prishtinës dhe në
muajin shtator;
 Vazhdojnë vizitat për vlerësimin e dëmeve nga kushtet atmosferike tek fermerët e
komunës së Prishtinës;
 Vaksinimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qeneve me pronarë, vazhdon tutje
deri në fillim të muajit shtator;
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4.1.2. Buxhetin e planifikuar dhe të shpenzuar për periudhën raportuese:
o Nuk janë planifikuar për këtë periudhë.
4.1.3

Takimet me palë:

o 8 takime.

5. Takimet me institucione të tjera
o Nuk ka pasur.

6. Diskutime publike / takimet me qytetarë
o Nuk ka pasur.

Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare
o Nuk ka pasur.

6.1.1

6.1.2. Lëndë të pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër.

7. Takime të tjera
o Nuk ka pasur.

8. SFIDAT - Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të
ndryshme, p.sh. pengesa brenda Drejtorisë, Komunës apo institucioneve të
ndryshme, ju lutëm shpjegoni në këtë hapësirë.

9. REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së
proceseve, nëse keni, dhe nevojave të Drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh.
trajnime të punëtoreve, furnizim me pajisje shtesë etj.
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10. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES - Listoni aktivitetet e
planifikuara të Drejtorisë për muajin pasues:
 Planifikohet të vazhdojnë vizitat për subvencione dhe grante në komunën e
Prishtinës;
 Planifikohen vizita në teren tek fermerët përfitues të granteve;
 Planifikohen vizita për vlerësimin e dëmeve nga kushtet atmosferike tek fermerët
e komunës së Prishtinës;
 Vazhdon monitorimi i vaksinimit të kafshëve (gjedheve, kafshëve të imëta dhe
qenve me pronarë);
 Përgatitja e listave përfundimtare të përfituesve të granteve në sektorin e
perimtarisë - pajisje për ngrohjen e serrave;
 Plafikohet të bëhet shpallja e ofertës për dhënien me qira të vendgjuetive në
territorin e komunës së Prishtinës.

11. TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që
nuk kanë qenë të përfshira në pikat e mësipërme.
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