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Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën 

publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien e 

institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e 

fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të 

palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime 

objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet, 

programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë1, 

efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend për përmirësim. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për raportin e auditimit  “Procesi i menaxhimit të 

granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë” në konsultim me Ndihmës Auditorin 

e Përgjithshëm Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që e ka realizuar këtë raport: 

Samir Zymberi, Drejtor i auditimit,  

 Fexhrie Thaqi, Udhëheqëse e ekipit 

 Agron Hoxha, anëtar  i ekipit 

 

 

 

 

                                                      
1 Ekonomia – Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në 

dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë 
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë 

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës 
3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Për të zhvilluar sektorin e bujqësisë dhe rritjen e konkurrencës në treg, Qeveria e Kosovës 

ndan çdo vit fonde publike në vlerë rreth 48 milion euro. Institucionet publike përgjegjëse për 

hartimin dhe zbatimin e programeve për sektorin e bujqësisë si dhe menaxhimin e fondeve 

publike për këtë qëllim janë: Zyra e Kryeministrit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural si dhe komunat për zbatimin e planeve komunale në këtë sektor.  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Procesi i menaxhimit të 

granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë” marrë parasysh rëndësinë që sektori i 

bujqësisë ka në zhvillimin ekonomik të vendit. Po ashtu, Kuvendi i Kosovës ka parashturar 

kërkesë për auditim të performancës për këtë temë. Objektivë e këtij auditimi ishte të 

vlerësojmë nëse institucionet publike përmes granteve dhe subvencioneve kanë arritur 

synimet e përcaktuara në zhvillimin e bujqësisë. Për të vlerësuar këtë, kemi analizuar nëse 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2017-2021 dhe Programi për Zhvillim Rural 2014-2020 janë 

hartuar dhe zbatuar sipas aktiviteteve të parashikuara për të zhvilluar sektorin e bujqësisë. 

Përderisa, në nivelin lokal kemi vlerësuar nëse procesi i dhënies së granteve dhe 

subvencioneve është i duhur si dhe nëse koordinimi i tyre me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural është i mirë.  

Konkluzion i Përgjithshëm 

Përkundër hartimit të strategjisë dhe programeve për bujqësi si dhe rritjes së vazhdueshme të 
financimit nga buxheti i shtetit, auditimi ka konkluduar se ka mangësi të theksuara të cilat 
rrezikojnë efektivitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë. Në vijim janë 
paraqitur argumentet kryesore që tregojnë se mënyra aktuale e menaxhimit të programeve 
për bujqësi nuk siguron arritjen e rezultateve të synuara për zhvillimin e  sektorit të bujqësisë. 

Së pari, procesi i monitorimit të rezultateve për grante është përcjellë me mangësi. Mënyra 

aktuale e monitorimit të programeve nuk siguron matjen e rezultateve dhe krijimin e 

qendrueshmërisë në zhvillimin e sektorit të bujqësisë. Për më shumë, Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka miratuar dy programe të veçanta të mbështetjes financiare 

në vlerë 8 milion euro4 të cilat janë miratuar pa analizë paraprake. Me miratimin e tyre, 

Ministria ka tejkaluar buxhetin e paraparë për grante për vitin 2018. Këto programe nuk 

sigurojnë rezultate të qëndrueshme dhe shfrytëzim efektiv të mjeteve. 

Se dyti, përkundër faktit që Programi për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020 është bazuar 

në parimet e Instrumentit për Asistencë në Para-Anëtarësim për Zhvillim Rural (IPARD), 

ende nuk janë themeluar strukturat sipas rregullave të IPARD dhe për dallim nga vendet e 

rajonit Kosova nuk ka përfituar fonde nga BE për të financuar zbatimin e masave dhe 

programeve të parapara për sektorin e bujqësisë. Mekanizmat e vendosur nga Ministria nuk 

                                                      
4 Vlera e miratuar ne UA është 8 milion euro prej tyre janë ndarë apo përfituar 6 milion euro. 
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kanë arritur të menaxhojnë si duhet procesin e dhënies së granteve dhe subvencioneve i cili 

është përcjellë me vonesa deri në tetë muaj sikurse që ka mangësi në vlerësimin e 

aplikacioneve të fermerëve.  

Se treti, koordimi ndërmjet Ministrisë dhe Komunave rreth mbështetjes së sektorit të 

bujqësisë nuk është i mirë, pasi ka raste që fermerët për qëllime të njëjta kanë përfituar edhe 

nga ministria edhe nga komuna. Madje, në Komunën e Prishtinës janë dhënë fonde për 

kultura të njëjta me ato të Ministrisë. Komuna e Ferizajt nuk bënë shpallje publike për ofrimin 

e mbështetjes financiare dhe në disa raste janë bërë pa vendime paraprake.  

Po ashtu, komunat nuk kryejnë kontrolle pas dhënies së granteve apo subvencioneve dhe si 
pasojë nuk kanë informata nëse kanë ndikuar në përmirësimin e sektorit të bujqësisë apo 
nëse fondet janë përdorur për qëllimin për të cilin janë dhënë.  

 Rekomandimet e përgjithshme  

 Me qëllim që të arrihen synimet e parapara për zhvillimin e sektorit të bujqësisë 

përmes granteve dhe subvencioneve, Zyra e Kryeministrit në rolin prijës dhe 

koordinues që ka në strategjinë kombëtare për zhvillim duhet të siguroj se ka 

funksionalizuar mekanizmat monitorues dhe llogaridhënës për të vlerësuar rezultatet 

e arritura në sektorin e bujqësisë; 

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimi Rural duhet të ndërmarr veprimet 

konkrete për përmirësimin e të gjitha mangësive të raportuara në këtë auditim me 

qëllim që të siguroj se programet vjetore të zhvillimit rural zbatohen në funksion të 

zhvillimit të sektorit të bujqësisë; dhe  

 Komunat duhet të hartojnë strategji zhvillimore për sektorin e bujqësisë, rregullore 
dhe plane zhvillimore për të siguruar se investimet në fushën e bujqësisë arrijnë 
qëllimet e synuara. Për më shumë, niveli lokal duhet të rrit transparencën si dhe 
llogaridhënien përmes menaxhimit dhe monitorimit të mirëfilltë të procesit të 
granteve dhe subvencioneve.  

 
Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim  

Zyra e Kryeministrit është pajtuar me gjetjet në raport. Komente janë dhënë nga Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe komuna e Ferizajt të cilat mund t’i gjeni në 

Shtojcën 5 dhe 6. Ndërsa, nuk kemi pranuar përgjigje nga Komuna e Prishtinës dhe Prizrenit. 
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1 Hyrje 

Një ndër prioritetet e rëndësishme të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim (SKZH) 2016-2021 

është edhe zhvillimi i sektorit të bujqësisë. Në SKZH janë paraparë fushat kyçe ku do të 

orientohet zhvillimi dhe ku parashihet të investohet me qëllim të krijimit të një mjedisi 

konkurrues ekonomik për agrobizneset dhe fermerët.5  

Po ashtu, Programet e Qeverisë6 i kanë dhënë rëndësi bujqësisë duke e vendosur si shtyllë të 

rëndësishme për zhvillimin ekonomik në vend. Programet përfshijnë sektorët e bujqësisë që 

do të zhvillohen për të rritur produktivitetin në vend dhe njëkohësisht krijimin e kushteve për 

një treg të mirëfilltë konkurrues. Përgjegjëse për hartimin e Programit Afatgjatë për Bujqësi 

dhe Zhvillim Rural 2014-20207 dhe menaxhimin e fondeve që ndahen për zhvillim të bujqësisë 

në nivel qendror është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (më tutje 

Ministria).   

Qëllimi i Qeverisë është që përmes programeve bujqësore të krijoj të ardhura të favorshme 

për fermerët, promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë, ruajtjen e resurseve 

natyrore, mbrojtjen e tokës bujqësore, shfrytëzimin e qëndrueshëm dhe konsolidimin e tokës 

bujqësore. Ky financim ndihmon drejtpërdrejtë agrobizneset dhe fermerët në zhvillimin e tyre 

afatgjatë. Pra, ky synim sipas tyre do të krijoj një qëndrueshmëri në zhvillimin e bujqësisë 

duke ndikuar në uljen e kostos në prodhimtari, grumbullim apo shpërndarje të produkteve 

bujqësore.  

Ndarja e fondeve është e organizuar në dy forma, përmes granteve apo projekteve 

zhvillimore, që kanë për synim investime afatgjate tek agrobizneset dhe fermerët dhe forma e 

dytë është përmes subvencioneve apo të quajtura pagesa direkte tek fermeri që merret me 

prodhimtarinë primare bujqësore. Këto dy forma të mbështetjes bazohen në Programin për 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020 dhe barten/aprovohen në programe vjetore. Për 

këtë mbështetje në tri vitet e fundit janë shpenzuar rreth 131 milion euro. 

 

 

  

                                                      

5 Strategjia Kombëtare Për Zhvillim 2016-2021 (SKZH), kapitulli 20, 32 dhe 33, f 35, 48 dhe 49 

ks.net/repository/docs/Strategjia_Kombetare_per_Zhvillim_2016-2021_Shqip.pdf   

6Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 (Shtator, 2017), http://www.min-
rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf, fq 6, 26; Programi i Qeverisë së 
Republikës së Kosovës 2015-2018, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-
2018___10_mars.pdf, f 21-23 

7 Ky program nuk është i aprovuar në Kuvend. 

http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
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Grafiku 1. Plani i shpenzimeve të MBPZhR për grante dhe subvencione për vitet 2016, 2017 

dhe 2018. 

 

Burimi: Programet vjetore të Granteve dhe Subvencioneve për vitet 2016, 2017 dhe 2018-(MBPZhR) 

Përveç nivelit qendror, grante dhe subvencione ofrohen edhe nga komunat. Secila komunë 

bënë planifikimin për financimin e fermerëve në kuadër të buxhetit vjetor nga të hyrat 

vetanake të komunës apo donacione8. Në tabelën e më poshtme janë prezantuar shpenzimet 

e bëra nga shtatë (7) komunat për vitet 2016, 2017 dhe 2018.  

                                                      

8 Rast i tillë është Komuna e Prishtinës që është në bashkëfinancim me ADA Austria apo edhe komunat tjera që marrin 

donacione nga Shoqata të ndryshme Bujqësore. 
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Grafiku 2. Shpenzimet e shtatë komunave për grante dhe subvencione për tri vite.

 

1.1 Problemi i auditimit  

Synimi i Qeverisë për të zhvilluar sektorin e bujqësisë mbetet sfidë dhe kjo për shkak të mos 

zbatimit të strategjive në pajtim me synimet e parapara. Për mënyrën jo të mirë të menaxhimit 

të granteve dhe subvencioneve në vazhdimësi ka raportime në nivele të ndryshme vendore 

dhe ndërkombëtare.  

Në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën është paraqitur progres i ulët në 

zbatimin e Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (2014-2020), edhe pse është përmendur 

se ka trend të rritjes së buxhetit për këtë sektor. Shqetësimi është shprehur për mënyrën e 

monitorimit të granteve dhe subvencioneve nga ana institucioneve përgjegjëse në kuadër të 

Ministrisë.  

Probleme në mënyrën e menaxhimit të granteve dhe subvencioneve nga organizatat 

buxhetore janë paraqitur edhe në raportet e auditimit nga ZKA për vitin 20169 dhe 201710. 

Problemet ndërlidhen me mënyrën e organizimit të granteve dhe subvencioneve, si: mos 

harmonizimi i udhëzuesve administrativ me programin për pagesa të granteve dhe 

subvencioneve, mos respektimin e kritereve me rastin e ndarjeve të granteve apo 

subvencioneve, vonesat në vlerësimin e aplikacioneve për përfituesit e këtyre fondeve, afatin 

e zbatimit të projekteve nga përfituesit, aprovimin e pagesave pa i realizuar të gjitha kushtet 

e parapara në kontratë në mes të ministrisë dhe përfituesit si dhe mangësi në mënyrën e 

kontrolleve ex-post11.  

                                                      
9 Raporti i rregullsisë për vitin 2016, http://www.zka-rks.org/wp-

content/uploads/2016/06/RaportiAuditimit_MBPZHR_2016_Shqip.pdf , f20-23 

10 Raporti i rregullsisë për vitin 2017, http://www.zka-rks.org/wp-
content/uploads/2018/06/RaportiAuditimit_MBPZHR_2017_Shqip.pdf, f 18-22 

11 Kontrollet ex-post janë kontrolli pesë (5) vjeçar pas përfitimit të grantit për të siguruar qëndrueshmërinë e projektit. 
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Po ashtu, në bazë të raporteve të ndryshme12, secila komunë organizon në mënyrën e vet 

dhënien e granteve dhe subvencioneve në nivelin lokal. Raportet tregojnë se vlerësimi i 

aplikacioneve nuk është i organizuar mirë dhe ka mungesë të udhëzuesve për të organizuar 

një proces adekuat.   

Gjithashtu, nuk ka koordinim të mirë ndërmjet nivelit qendror (Ministrisë) dhe lokal 

(komunave) për të siguruar shpërndarje racionale të granteve dhe subvencioneve. 

1.2 Objektivi, pyetjet dhe fushëveprimi i auditimit 

Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse: (i) programet për grante dhe subvencione  

zhvillohen në pajtim me analizat për zhvillimin e bujqësisë (ii) janë duke u zbatuar programet 

sipas përcaktimit dhe (iii) nëse komunikimi/koordinimi mes MBPZhR dhe komunave është i 

mirë (funksional apo adekuat) për të siguruar një financim në pajtim me nevojat në zona 

rurale. 

Pyetjet kryesore të këtij auditimi  janë: 

 A ka arritur ministria të zhvilloj një program që krijon qëndrueshmëri në 

zhvillimin e bujqësisë? 

 A janë vendosur mekanizma adekuat për të siguruar menaxhim të duhur të 

programeve vjetore? 

 A ka koordinim mes Ministrisë dhe komunave në lidhje me zhvillimin e sektorit 

të bujqësisë? 

Subjekt i auditimit janë Zyra e Kryeministrit (ZKM), Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural (Ministria), Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) që vepron në kuadër 
të kësaj Ministrie si dhe komuna e Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt të cilat kanë buxhet më të 
lartë në kategorinë e granteve dhe subvencioneve bujqësore.  

Në ZKM kemi fokusuar auditimin në vlerësimin e politikave strategjike për zhvillimin e 
sektorit të bujqësisë. Në MBPZhR fokusi i auditimit ishte vlerësimi i programeve për sektorin 
e bujqësisë, këshillimi dhe monitorimi i tyre. Përderisa, në AZhB kemi vlerësuar zbatimin e 
programeve përkatësisht procesin e dhënies së granteve dhe subvencioneve duke përshirë 
kontrollet në terren.  

Fushëveprim i auditimit për vlerësimin e planeve strategjike dhe programeve vjetore në 
sektorin e bujqësisë përfshinë vitet 2016, 2017 dhe 2018. Ndërsa, analizat në detaje dhe testimet 
(përmes mostrës) në programet vjetore janë bërë për vitet 2017 dhe 2018 si dhe vëzhgimi fizik 
në terren është bërë për grantet dhe subvencionet e dhëna gjatë vitit 2017 dhe 2018. 

                                                      
12 Ndarja e subvencioneve nga komunat dhe ministritë https://www.institutigap.org/documents/4047_Subvencionet.pdf 

https://www.institutigap.org/documents/4047_Subvencionet.pdf
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2 Përshkrimi i përgjegjësive të institucioneve në 

procesin e zhvillimit të sektorit të bujqësisë 

Në organizimin dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë është e përfshirë Zyra e Kryeministrit, 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe komunat. Për të organizuar një 

proces me synime të qarta janë hartuar politika, strategji dhe programe. Ndërsa, roli dhe 

përgjegjësia e tyre në këtë proces është si në vijim: 

 

Zyra e Kryeministrit 

 

Ka përgjegjësi të zhvilloj strategji për zhvillimin e vendit, pjesë e së cilës është edhe sektori i 

bujqësisë. Në programet e Qeverisë janë prezantuar të gjitha kulturat e planifikuara për 

mbështetje. SKZH, në vazhdimësi përcjellët përmes raportimit të rregullt nga Ministria, 

ndërsa përgjegjësia për monitorimin e zbatimit të programeve të Qeverisë i takon Zyrës së 

Kryeministrit.13 

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

  

Në bazë të Ligjit për Zhvillim Rural, Ministria është përgjegjëse për të menaxhuar sektorin e 

bujqësisë. Zhvillimi dhe synimet e saj janë të vendosura në Programin për Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural 2014-2020 ku prezantohen programet për grante që përbëjnë investime 

afatgjate në fushën e bujqësisë që përfshijnë infrastrukturën fizike. Po ashtu, në kuadër të këtij 

programi janë edhe subvencionet që mbështesin drithërat, hortikulturën dhe blegtorinë.  

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor 

Në kuadër të Ministrisë është themeluar Agjencia e Zhvillimit Bujqësor që ka për detyrë 

ekzekutimin e Programit për Zhvillim Rural 2014-2020. Në kuadër të këtij institucioni 

zbatohen programet vjetore të miratuara nga Ministri. Kjo agjenci ka përgjegjësinë të 

organizoj zbatimin e programit përmes departamenteve të vendosura në kuadër të saj.   

Komunat 

Përveç në nivelin qendror, grante dhe subvencione ofrohen edhe nga komunat (niveli lokal). 

Në baza vjetore nga drejtoritë për bujqësi hartohen planet vjetore për shpërndarjen e granteve 

                                                      
13 Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 (Shtator, 2017), http://www.min-

rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf, fq 6, 26; Programi i Qeverisë së 
Republikës së Kosovës 2015-2018, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-
2018___10_mars.pdf, f 21-23 

 

http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
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dhe subvencioneve dhe aprovohen nga kryetari i komunës. Zbatimi i programeve bëhet nga 

drejtoria për bujqësi.  

Figura 1. Procesi i aktiviteteve vjetore për dhënien e granteve dhe subvencioneve në nivelin 

qendror.14 

  

 

                                                      
14 Ligji  06/L-020 Për Buxhetin E Republikёs Sё Kosovёs Pёr Vitin 2018; vendimet për grupe punuese aprovuara 

nga Ministri në MBPZHR; rregullorja 01/2012, për detyrat , përgjegjësitë, kompetencat dhe strukturën 
organizative në AZHB, https://www.mbpzhr-ks.net/sq/departamentet. 

  

https://www.mbpzhr-ks.net/sq/departamentet
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3 Gjetjet kryesore 

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit që ndërlidhen me planet strategjike dhe 

programet vjetore në sektorin e bujqësisë si dhe procesin e menaxhimit të granteve dhe 

subvencioneve bujqësore në nivelin qendror dhe atë lokal. Gjetjet janë strukturuar në 

komponente të veçanta që ndërlidhen me pyetjet audituese: 

 Politikat e Qeverisë për zhvillimin e sektorit të bujqësisë; 

 Zhvillimi i programeve për sektorin e bujqësisë; 

 Menaxhimi i programeve vjetore në nivel qendror;  

 Procesi i granteve dhe subvencioneve ne nivelin lokal; dhe 

 Koordinimi mes Ministrisë dhe komunave.  

Gjetjet janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, auditimit të proceseve, 

intervistave me zyrtarë përgjegjës, testimeve si dhe vëzhgimeve fizike në terren. Këto na kanë 

shërbyer në dhënien e konkluzioneve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 4 dhe 

rekomandimeve për përmirësimin e proceseve dhe aktiviteteve ekzistuese të cilat janë 

paraqitur në Kapitullin 5.  

3.1 Politikat e Qeverisë për zhvillimin e sektorit të bujqësisë 

Përmes sektorit të bujqësisë, Qeveria synon të ndikoj në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Qeveria ka hartuar strategji afatgjate me prioritetet e vendit duke përfshirë edhe këtë sektor 

për të cilin shpenzohen mesatarisht 48 milion euro çdo vit nga fondet publike. Prej tyre nga 

niveli lokal shpenzohen rreth 4.5 milion euro në vit. Përmes këtyre fondeve financohen dhe 

mbështeten kultura të ndryshme bujqësore dhe infrastrukturë fizike. Tabela në vijim paraqet 

shpenzimet për tri vite në sektorin e bujqësisë në nivel qendror dhe lokal.  

Tabela 1. Shpenzimet për bujqësi nga MBPZhR dhe komunat15. 

 Viti/përshkrimi 
 Shpenzimet në 
nivelin qendror   

Shpenzimet në 
nivelin lokal  

Total 

2018 €43,667,000  €5,506,772  €49,173,772  

2017 €43, 869,000  €4,667,370  €48,536,370  

2016 €43,894,000  €3,230,658  €47,124,658  

Burimi: të dhëna nga MBPZhR, AZhB dhe komunat. 

Qeveria përkatësisht ZKM ka hartuar Strategjinë për Zhvillim Kombëtar në të cilën janë 

përfshirë tri komponente (masa): rregullimi i tokave bujqësore, infrastruktura bujqësore në 

                                                      
15 Të dhënat për komuna janë marr nga departamenti i financave në kuadër të komunave. 
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funksion të agrobiznesit, shfrytëzimi racional dhe rritja e kapaciteteve të burimeve ujore. 

Synimi i tyre është përmirësimi i gjendjes sociale dhe zhvillimi ekonomik. Për secilën 

komponentë është përcaktuar edhe kostoja që në total është 326 milion euro për gjashtë vite. 

Po ashtu, në kuadër të saj janë vendosur aktivitetet dhe treguesit për matjen e tyre. Përveç 

hartimit dhe aprovimit të strategjisë për zhvillim janë hartuar edhe Programet e Qeverisë16 ku 

është përfshirë bujqësia. 

Për të siguruar zbatimin e SKZh-së, është hartuar metodologjia e monitorimit ku është 

paraparë raportimi gjashtë mujor dhe vjetor nga institucionet përgjegjëse17. Në shkurt 2019, 

ZKM ka publikuar raportin për zbatimin dhe rezultatet e SKZh-së i cili mbulon periudhën 

2016-2017. Përveç këtij raporti, nuk kishte raportim tjetër nga institucionet përgjegjëse.   

Në mungesë të rezultateve dhe raportimeve të rregullta, ZKM nuk ka informata për nivelin e 

zbatimit të strategjisë/programeve apo për sfidat e mundshme në procesin e zbatimit tyre. 

3.2 Zhvillimi i programeve për sektorin e bujqësisë 

Ministria në vitin 2013 ka hartuar Programin për Zhvillim Rural që përfshinë periudhën 2014-

2020. Programi bazohet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe është hartuar sipas 

parimeve të Instrumentit për Asistencë në Para-Anëtarësim për Zhvillim Rural-IPARD. 

Në bazë të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020 përgatiten programet vjetore 

për grante dhe subvencione të cilat i mundësojnë fermerëve dhe agrobizneseve pjesëmarrje të 

lehtë në tregun e brendshëm dhe të jashtëm. Kjo bëhet duke i mbështetur me financim prej 

50% deri në 80% të investimit për grante ndërsa për subvencione (pagesa direkte) përmes 

shumave të përcaktuara në varësi të kulturës. 

Përveç programeve dhe financimit, Ministria ofron për fermerët dhe agrobizneset trajnime 

dhe këshillime duke synuar avancimin e njohurive të tyre për mënyrën e kultivimit të 

produkteve bujqësore por edhe rritjen e produktivitetit.   

3.2.1 Hartimi i programit strategjik për zhvillim rural  

Një program i qëndrueshëm duhet të bazohet në analiza të mirëfillta që ndërlidhen me nevojat 

e tregut për investim dhe kulturat bujqësore që përshtaten me reliefin tonë, gjendjen e tokës 

në zonat e investimit dhe specifikat e kulturave bujqësore. Kjo analizë bëhet nga grupet e 

                                                      
16 Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 (Shtator, 2017), http://www.min-

rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf, fq 6, 26; Programi i Qeverisë së 
Republikës së Kosovës 2015-2018, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-
2018___10_mars.pdf, f 21-23 

17 Metodologjia për raportimin dhe monitorimin e zbatimit, rezultateve dhe financimit të SKZH( e pasuar me indikatorët e 

Pasaportës) f5 pika 2.1 

http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Programi_i_Qeverise_2015-2018___10_mars.pdf
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interesit, ekspertet e fushës dhe Instituti Bujqësor18. Për këtë program janë bërë analiza 

sektoriale dhe analiza ex-ante19 si dhe vlerësimi strategjik mjedisor. Sipas planifikimit 

Programi duhet t’i nënshtrohet vlerësimit afatmesëm dhe vlerësimit ex-post (pas përfundimit 

të programit). 

Megjithatë, në këtë proces mungon përfshirja e të gjitha palëve relevante. Ndër to janë Instituti 

Bujqësor dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë20 që do të ndihmonin në analizën e tokave si 

dhe nevojave të tregut të brendshëm dhe jashtëm. Instituti Bujqësor ka një program afatgjatë 

për analizë të tokave që përfshinë një numër të kufizuar të komunave. Në vitin 2018 ka filluar 

me komunën e Rahovecit. Analiza për këtë komunë pritet të përfundoj në vitin 202121. Ky 

Institut është në kuadër të Ministrisë dhe roli i tij në analizë të tokës dhe veçorive të saj është 

kyç.  

Më tutje, Programi nuk është dërguar në Qeveri dhe në Kuvend për aprovim edhe pse është 

kërkesë e Ligjit për Zhvillim Rural. Sipas zyrtarëve të Ministrisë në këtë situatë ka kontribuar 

mos përfshirja e Ministrisë së Financave në procesin e hartimit e cila është përgjegjëse për 

buxhetin shtetëror dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përgjegjëse për 

mjedisin dhe planifikimin ku do të investohet në bujqësi.  

Ky program parashihet të përmbyllet në vitin 2020, ndërsa ende nuk është bërë vlerësimi i 

paraparë afatmesëm i tij. Për më tepër, në këtë program ka masa që asnjë herë nuk janë 

financuar dhe nuk është bërë analizë nëse ka ndonjë efekt negativ mos zbatimi/financimi i 

këtyre masave. Andaj, Ministria ende nuk ka informata për rezultatin dhe ndikimin e 

programit në këtë sektor dhe pasojat e mundshme të mos përfshirjes së disa masave.  

Ky program është i bazuar në parimet dhe rregullat e IPARD si parakusht dhe qëllim për 

përfitimin e ndihmës financiare nga BE prej fondeve të disponueshme për këtë sektor. Mirëpo, 

Qeverianuk ka themeluar strukturat sipas kërkesave të IPARD që janë kyçe për përfitimin e 

fondeve të BE-së. Qeveria në vitin 2017 ka marr vendim për themelimin e strukturave për 

akreditim sipas kërkesave të IPARD siç është themelimi i strukturave menaxhuese, operative 

dhe autoritetit të auditimit, mirëpo ende nuk janë themeluar. Për dallim nga vendet tjera të 

rajonit, Kosova nuk ka përfituar fonde nga BE për masat e parapara për financim në sektorin 

e bujqësisë. Masat e programit të sektorit të bujqësisë në Kosovë, mbështeten në tërësi nga 

buxheti i shtetit dhe fondet e Bankës Botërore, që janë përfituar kryesisht në formë të huas.  

                                                      
18 Instituti Bujqësor është nën menaxhimin e MBPZhR dhe ndër tjera kryen analizën e karakteristikave të tokës. 
19 Ex-ante – para ndodhisë së ndonjë aktiviteti që i referohet ngjarjeve të ardhshme sikurse mundësia e kthimit. 
20 Ministria e Tregtisë përgjegjëse ndër të tjera për politika tregtare dhe politika furnizim tregut të qëndrueshëm 

me artikuj strategjik si dhe koordinimin e aktiviteteve tregtare etj.  
21 Intervistë me Drejtorinë e Institutit Bujqësor, Shkurt 2019. 
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3.2.2 Hartimi i programeve vjetore për bujqësi  

Bazë për hartimin e programeve vjetore për grante dhe subvencione përdoret Programi 2014-

2020 dhe legjislacioni në fuqi për bujqësi. Sikurse programi afatgjatë edhe programi vjetor i 

nënshtrohet diskutimeve ku janë të përfshirë zyrtarë të Ministrisë, Agjencisë së Ushqimit dhe 

Veterinarisë, shoqata të kulturave të ndryshme bujqësore, grupe lokale të veprimit, rrjeti i 

grave, agrobiznese si dhe fermerë. Megjithatë, ky proces është përcjellë me dobësi.  

Fillimisht, Ministria nuk ka vendosur procedurë të qartë se çfarë hapa ndërmerren gjatë 

procesit të hartimit të programeve dhe çfarë duhet të trajtojnë palët e përfshira në proces për 

të hartuar një program në pajtim me nevojat e tregut dhe gjendjes në terren. Në këto grupe 

punuese, përveç listës së pjesëmarrëseve nuk ka ndonjë dëshmi për diskutime lidhur me 

kulturat bujqësore që investohen dhe nevojat për ndonjë ndryshim22. Në bazë të intervistës 

me zyrtarët përgjegjës është pohuar se në këto takime kryesisht diskutohet për kriteret që 

duhet të vendosen për përfitimin e granteve dhe subvencioneve. 

Për tri vite është vetëm një ndryshim në programin e brojlerëve (zogjë mishi) të cilët janë hequr 

nga lista, por nuk ka evidenca që është bërë ndonjë analizë për arsyeshmerinë e këtij vendimi. 

Andaj kjo mënyrë e hartimit të programit vjetor nuk siguron se zhvillohet mbështetja më 

produktive për sektorin e bujqësisë.  

Një nga kulturat bujqësore që është pjesë e programeve vjetore për subvencione, është gruri 

që përbën mbështetjen më të madhe nga fondet publike dhe zë përqindjen më të madhe të 

tokës së kultivuar me drithëra, rreth 66%. Ministria për çdo vit mbështetë fermerët me 

subvencione për grurë në vlerë rreth 6.5 milion euro. Në vijim në Tabelën 2 kemi paraqitur 

gjendjen e mbështetjes së grurit përmes subvencionit dhe prodhimtaria për vitet 2013-2017. 

 Tabela 2. Gruri dhe subvencionimi, hektarët, prodhimtaria, rendimenti në pesë vite. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Subvencioni € 824,000 €5,555,000 €6,417,000 €7,527,000 €5,781,300 

Hektar të 
mbjellë 

101,846 90,728 89,942 89,122 80,519 

Prodhimtaria 391,727 331,296 304,443 365,651 320,136 

Rendimenti 
për hektar 

3.85 3.65 3.38 4.1 3.98 

Burimi: Raporti Gjelbër 2018, MBPZhR. 

Nga tabela vërejmë se përkundër mbështetjes nga viti 2013, rendimenti i grurit është rritur 

vetëm 0.1 ton. Po ashtu, përkundër rritjes së vazhdueshme të subvencionimit të grurit ndër 

                                                      
22 Lista e pjesëmarrësve në grupet punuese për vitet 2016, 2017 dhe 2018. Intervistë me Autoritetin Menaxhues, 

nëntor 2018. 
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vite, sipërfaqja e kultivimit të grurit është zvogëluar për rreth 20%, që tregon se masa e 

Qeverisë për stimulimin e rritjes së prodhimtarisë së grurit ka dështuar. Më tutje, nuk ka 

ndonjë analizë për arsyen e kësaj gjendje apo gjetjen e mënyrave tjera të mbështetjes me 

ndikim pozitiv. Për shembull, në zonën e Prizrenit sipas analizave të bëra nga kjo komunë ka 

rezultuar se ka parcela që kërkojnë financim të lartë për të rritur nivelin e azotit në tokë për të 

ndikuar në rritjen e rendimentit të grurit23. Rastet e tilla mund të jenë tregues pse rendimenti 

është i ulët. Por, Ministria duke mos vlerësuar gjendjen në terren nuk ka njohuri nëse kjo 

mënyrë e mbështetjes përmes subvencioneve është e duhur. 

Në këtë drejtim, Ministria nuk ka shfrytëzuar kapacitetin dhe ekspertizën e Institutit Bujqësor 

në funksion të gjetjes së shkaktarëve për rendiment të ulët në nivel vendi apo gjendjes se tokës 

në përgjithësi.  

Një shembull i mirë me rritje të rendimentit të grurit ndër vite është Kroacia, që është marr si 

mostër për krahasim. Për të njëjtën periudhë kohore të krahasuar, kemi konstatuar rritje të 

rendimentit për 1 ton në hektar në raport me Kosovën që rendimenti është rritur vetëm 0.1 

ton në hektar, shih tabelën më poshtë.  

Tabela 3.Krahasimi i rendimentit të grurit ndermjet vendit tonë me Kroacinë për pesë vite.  

Rendimenti për 
hektar 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kosova 3.85 3.65 3.38 4.1 3.98 

Kroacia 4.85 4.16 5.38 5.71 5.87 
Burimi: Raporti Gjelbër 2018, MBPZhR dhe të dhëna nga sektori i bujqësisë për Kroacinë 2018.  

Departamenti për trajnime dhe këshillëdhënie në kuadër të Ministrisë ka hartuar librin e 

kontabilitetit në fermë ku do të regjistrohej ndër të tjera edhe produkti i nxjerr nga investimi i 

bërë. Ky libër nuk përdoret nga fermerët dhe Ministria deri më tani nuk ka paraparë ndonjë 

metodë për të stimuluar përdorimin e këtij libri nga fermerët. Për pasoj, Ministria nuk ka 

mundësi të identifikoj sa është prodhimtaria bujqësore në tregun e brendshëm dhe nëse 

mbështetja financiare përmes granteve dhe subvencioneve është duke dhënë rezultat apo nëse 

duhet rishikuar mënyra e mbështetjes. Andaj, në mungesë të këtyre mekanizmave dhe 

metodave adekuate, Ministria nuk ka informata cilësore me rastin e përgatitjes së programit. 

Krahas programeve vjetore që janë për tërë territorin e vendit, në vitin 2018, Ministria ka 

hartuar dy programe të veçanta për mbështetje në ‘Zona rurale më pak të zhvilluara’ vetëm 

për pjesë të caktuara të vendit që Ministria e konsideron zonë të pa përfshirë në përfitimin e 

granteve dhe ‘Masa për investimet në infrastrukturën rurale’, duke u thirrur në ngritjen e 

                                                      
23 Rezultatet e analizave të tokës nga kompania e kontraktuar nga Komuna e Prizrenit dhe Intervista me 

Departamentin e Bujqësisë në komunën e Prizrenit, dhjetor 2018. 
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aftësive konkurruese në sektorin e bujqësisë24. Këto programe përmbajnë kulturat dhe masat 

pothuaj të njëjta me programet vjetore.  

Programet e veçanta nuk i janë nënshtruar analizave nëse investimet në kulturat bujqësore 

janë profitabile apo të kultivueshme bazuar në specifikat e tokës, reliefit apo nevojave për 

tregun e kësaj zone. Sipas Ministrisë, këto programe janë bazuar në raportin e Organizatës për 

Bujqësi dhe Ushqim (FAO), i publikuar në vitin 2014 dhe raportet e Rrjetit të dhënave të 

kontabilitetit në Fermë ( 2016 dhe 2017). Mirëpo, raporti i FAO-s përmban të dhëna të viteve 

2009-2013 përderisa programet janë zhvilluar në vitin 2018. Po ashtu, sa i përket raporteve të 

Rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në Fermë, të dhënat e auditimit tregojnë për një përdorim 

mjaftë të kufizuar të këtij libri nga fermerët që është përmendur edhe në raportin e lartë cekur. 

Në programin për zona rurale më pak të zhvilluara janë ndarë 2 milion euro në të cilin janë 

përfshirë pothuajse kulturat e njëjta që janë pjesë e masave në programin vjetor. Vlera e 

projektit duhet të jetë deri në 70 mijë euro, ndërsa mbështetja nga Ministria  do të jetë 80%. 

Situatë e njëjtë është edhe për programin e dytë për investime në infrastrukturë rurale në vlerë 

4 milion euro. Mbështetja për përfitues për këtë progam është deri në 1 milion euro, apo 50% 

e investimit.25 Në bazë të dëshmive të ofruara, për këtë program nuk është bërë analizë për 

nevojat e investimit. Në mungesë të këtyre analizave, investimet mund të jenë afatshkurta 

ndërsa rritja e aftësisë konkurruese dhe krijimi i një ambienti të qëndrueshëm në sektorin 

bujqësor mund të mos arrihet. 

3.2.3 Këshillimet dhe trajnimet për këshilltarë, agrobiznese dhe fermerë 

Përveç programeve për mbështetje në bujqësi, Ministria ka për synim ngritjen e kapaciteteve 

të zyrtarëve të angazhuar në sektorin e bujqësisë, këshilltarëve në komuna dhe atyre të 

jashtëm, avancimin e bujqësisë dhe ofrimin e këshillave dhe trajnimeve për fermerë si dhe 

ofrimin e informatave me mundësi të qasjes së lehtë për agrobizneset dhefermerët (p.sh. 

krijimi i një ueb-faqeje).  

Për qëllime të informimit, këshillimit dhe trajnimit, Ministria ka lidhur katër kontrata të 

ndryshme. Një kontratë është bërë për trajnimin dhe licencimin e këshilltarëve komunal dhe 

atyre jashtë institucioneve publike (këshillues privat) 26. Për vitet 2016, 2017 dhe 2018 janë tri 

kontrata të ndryshme për trajnimin dhe këshillimin e fermerëve në terren. Kompanitë e 

kontraktuara janë të obliguara të ofrojnë trajnime dhe këshillime dhe për aktivitetet e tyre 

duhet të raportojnë në baza mujore dhe vjetore në Ministri. Ndërsa, Ministria duhet të bëjë 

                                                      
24 Vendim për hartimin e politikave të reja për zhvillimin e mëtejmë të infrastrukturës rurale dhe ngritjen e 

konkurrencës në zonat rurale më pak të zhvilluara, 26.03.2018 
2525 Programi i hartuar nga grupi punues, 11.04.2018. 
26 Kontrata për certifikimin e kandidatëve për këshillime në bujqësi dhe zhvillim rural dhe përmirësimi i efikasitetit 

të stafit shtesë, 02.07.2018. 
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monitorimin e vazhdueshëm të tyre. Më poshtë janë paraqitur shumat e kontratave për 

trajnimin dhe këshillimin e fermerëve. 

Tabela 4. Kontratat për trajnimin dhe këshillimin e fermerëve. 

 Llojet e Kontratave Çmimi për tri vite 

Kontrata për certifikimin e kandidatëve për këshillime në bujqësi 
dhe zhvillim rural dhe përmirësimi i efikasitetit të stafit shtesë dhe 
amendamenti 

              174,393 € 

Zhvillimi i Zonave Rurale përmes avancimit të Shërbimeve 
Këshillimore 2014-2017  

             352,500 €  

Zhvillimi i Zonave Rurale përmes avancimit të Shërbimeve 
Këshilluese 2017-2020  

             439,347 €  

Ofrimi i këshillave e trajnimeve për fermerët, ngritja kapaciteteve 
për këshilltar komunal dhe hapja e QIK në komuna: Leposaviq, 
Zubin Potok, Mitrovicë e Veriut dhe Zveçan. 

             293,949 € 

Totali për tri vite             1,260,190 €  

Kontrata për certifikimin e kandidatëve financohet nga Banka Botërore dhe zbatimi i saj ka 

filluar në mes të vitit 2018. Kjo kontratë ka për qëllim të trajnoj dhe certifikoj këshilltarët 

komunal dhe këshilltar të sektorit privat. 

Zhvillimin i Zonave Rurale përmes avancimit të Shërbimeve Këshillimore: kontrata I-rë 

2014-2017 dhe kontrata II-të 2017-2020, ka përgjegjësinë e ofrimit të trajnimit të këshillimit të 

fermerëve në terë territorin e vendit. Për zbatimin e kontratave për trajnim dhe këshillime, 

Ministria ka memorandum me komuna, që secila komunë duhet të emëroj dhe aktivizoj një 

zyrtar si pikë për informim dhe këshillim të fermerëve. 

Kompanitë këshilluese zhvillojnë aktivitete dhe për këto aktivitete raportojnë në ministri. Po 

ashtu, edhe zyrtarët komunal dorëzojnë raporte mujore në ministri. Mirëpo, këto raporte nuk 

kanë asnjë informatë për rrjedhën e trajnimeve dhe si është duke u arritur objektiva e 

Ministrisë për ndërtimin dhe zhvillimin e kapaciteteve tek fermerët dhe agrobizneset. As 

Ministria nuk ka dëshmi lidhur me procesin monitorues dhe nuk ka ndonjë raport nga 

menaxheri i kontratës.  

Si rrjedhojë, Ministria nuk ka ndonjë analizë për të vlerësuar arritjet në trajnime dhe nevojat e 

ardhshme për nivelin dhe llojin e trajnimit/këshillimit. Andaj, si rrjedhojë kontrata e re e vitit 

2017-2020 ka përfshirë trajnimet dhe këshillimet e njëjta.   

Në këto dy kontrata, ishte paraparë edhe ridizajnimi dhe mirëmbajtja e ueb-faqes që do të jetë 

në shërbim të agrobizneseve dhe fermerëve. Kjo ueb-faqe nuk ka asnjë të dhënë të futur që 

nga gushti i vitit 2016. Përveç kësaj, nuk është funksionale as rubrika e parashtrimit të 

kërkesave dhe pyetjeve nga agrobizneset apo fermerët që ka një rëndësi të veçantë në rast të 

ndonjë vështirësie apo mos njohurie për kultura specifike bujqësore. Sikurse në rubrikat tjera 

as në këtë rubrikë nuk ka komunikim online në mes të fermerit dhe departamentit për 
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këshilldhënie. Ministria nuk përcjellë dhe nuk siguron azhurnimin dhe funksionimin e ueb-

faqes dhe nuk ka kërkuar nga kompania të përmirësoj këtë gjendje. Si pasojë e kësaj, kjo ueb-

faqe por edhe këshillimi i drejtpërdrejt në mes të Ministrisë dhe fermerit nuk kanë dhënë 

rezultatet e pritura. 

Kontrata-Ofrimi i këshillave e trajnimeve për fermerët, ngritja kapaciteteve për këshilltarë 

komunal dhe hapja e Qendra Informuese Komunale (QIK)  në komuna: Leposaviq, Zubin 

Potok, Mitrovicë e Veriut dhe Zveçan. Përveç kontratës që ka për këshilla dhe trajnime në të 

gjithë territorin e vendit 2017-2020, Ministria në korrik të 2018 për një periudhë tri vjeçare ka 

nënshkruar një kontratë të re me të njëjtën kompani me vlerë prej 294 mijë euro me 

fushëveprim komunat Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq. Kjo kontratë 

përmban aktivitete të njëjta me kontratën për këshillim 2017-2020 dhe kontratën për 

certifikimin e kandidatëve. Për dallim, në këtë kontratë është paraparë hapja e QIK për 

aktivizimin e këshilltarëve komunal.27 Megjithëse, kjo ishte paraparë në marrëveshjen 

ndërmjet Ministrisë dhe komunave, kurse për trajnimin dhe licencimin e këshilltareve 

komunal është një projekt nga Banka Botërore që është duke bërë trajnimin dhe licencimin e 

tyre. Rrjedhimisht, Ministria ka angazhuar kompani për punë pothuaj të njëjta duke mos 

justifikuar shpenzimet e parasë publike.  

Për të ndihmuar fermerët rreth rregullave dhe kritereve në tregun Evropian, Ministria do të 

duhej të vendoste këto rregulla dhe kritere në ueb-faqen e saj në gjuhët zyrtare. Mirëpo, këto 

rregulla nuk janë vendosur. Kjo ka rëndësi për fermerët dhe agrobizneset në rast se synojnë 

të eksportojnë produktet e tyre në këto tregje.  

3.3 Menaxhimi i programeve vjetore   

Me qëllim të zbatimit të programeve, hartohen edhe udhëzimet administrative që aprovohen 
nga ministri. AZhB ka për obligim ekzekutimin e tyre përmes një procesi transparent. Grantet 
dhe subvencionet duhet të jepen në pajtim me kriteret e parapara në program dhe sipas 
periudhës së parashikuar. Ndërsa, përmes kontrolleve agjencia përcjellë zbatimin e projekteve 
dhe përmes monitorimit Ministria sigurohet se është duke arritur synimin për zhvillimin e 
sektorit të bujqësisë.  

3.3.1 Procesi i aprovimit të programeve vjetore 

Programet për grante dhe subvencione hartohen dhe shpallen në baza vjetore. Ky proces fillon 
nga inicimi përmes grupeve punuese për diskutimin dhe hartimin e programit, aprovimi nga 
ministri, shpallja e interesit, vlerësimi aplikacioneve, kontrollet dhe aprovimi i pagesave për 
grante dhe subvencione.  

                                                      
27Kontrata: Ofrimi i këshillave e trajnimeve për fermerët, ngritja kapaciteteve për këshilltarë komunal dhe hapja e 

Qendra Informuese Komunale (QIK)  në komuna: Leposaviq, Zubin Potok, Mitrovicë e Veriut dhe Zveçan neni 
3.  
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Ministria ende nuk ka rregullore apo plane që përcaktojnë qartë zhvillimin e aktiviteteve në 
aspektin kohor dhe procedural. Aprovimi i programeve shpeshherë vonohet duke shkaktuar 
vonesa në shpalljen e tyre dhe duke ndikuar në tërë procesin deri tek ekzekutimi pagesave.  

Në tabelën e më poshtme janë paraqitur periudhat/vonesat nga dërgimi i draftit tek ministri 
për miratim deri te shpallja e rezultateve të përfituesve të granteve. 

Tabela 5. Procesi i hartimit, aprovimit dhe menaxhimit të dhënies së programeve vjetore. 

Përshkrimi/vitet 
2018 2017 2016 

Vendimi për grupe punuese  15.11.2017     

Drafti final i dërguar të ministri nga 
grupet punuese  

07.12.2017 18.11.2016 11.11.2015 

Thirrja për aplikim 08.03.2018 06.02.2017 22.02.2016 

Periudha e pritjes për shpallje të 
programit 

3 muaj 2 muaj 3 e 1/2 muaj 

Shpallja e rezultateve preliminare 06.08.2018 27.06.2017 05.08.2016 

Vonesa vlerësimit pas asaj të 
parashikuar në sipas UA (90 dite 
kalendarike) 

3 muaj 2 muaj 3 muaj 

Total vonesa  6 muaj 4 muaj 6 e 1/2 muaj 

Në bazë të UA28, procesi i vlerësimit të aplikacioneve për grante bëhet brenda tre muajve pas 

përfundimit të periudhës së aplikimit. Megjithatë, ka raste kur ky proces zgjatë deri në gjashtë 

muaj, pra tejkalimi është tre muaj. Më tutje, pas periudhës së miratimit të projektit, fermerët 

nënshkruajnë kontratë me AZhB duke u obliguar që investimet e parapara t’i përfundojnë në 

afat prej 9029ditë. Megjithatë, edhe në këtë periudhë ka vonesa pasi nënshkrimi i kontratës 

bëhet në prag të periudhës së dimrit. Kjo detyron Departamentin e Autorizimit dhe Pagesave30 

të vazhdojnë periudhën e investimit.  

Gjendje e njëjtë është edhe tek subvencionet. Në tabelën në vijim kemi prezantuar procesin 

(vonesat) nga fillimi i hartimit të programit për subvencione deri tek ekzekutimi i pagesave 

për fermer. 

Tabele 6. Vonesat në procesin e menaxhimit të dhënies së subvencioneve. 

Përshkrimi/vitet 2018 2017 2016 

Vendimi për grupe punuese  05.12.2017 18.11.2016   

Drafti final i dërguar te ministri 29.12.2017 09.12.2016 09.03.2016 

                                                      
28 UA për grante vitit 2016, 2017 dhe 2018 neni 29. 
29 Në shumicën e masave përveç masës 103 që kërkohet deri në 10 muaj për investim. 
30 Intervistë me drejtorin e Autorizimit dhe Pagesave në AZHB, nëntor 2018. 
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Thirrja për aplikim 15.02.2018 16.02.2017 17.03.2016 

Periudha e pritjes për shpallje 72 ditë 90 ditë 8 ditë 

Shpallja e rezultateve 05.09.2018 04.08.2017 04.11.2016 

Periudha e vlerësimit e 
përcaktuar  sipas UA 

45 ditë 40 ditë  40 ditë 

Vonesa deri tek dhënia e 
Subvencionit 

8 muaj 6 e 1/2 muaj 6 e 1/2 muaj 

Për procesin e dhënies së subvencioneve vonesat janë evidentuar nga aprovimi i programit 

nga ministri (3 muaj) si dhe vlerësimi i aplikacioneve dhe aprovimi i pagesës që zgjatë deri në 

tetë muaj. Ministria nuk ka përcaktuar prioritete në vlerësimin e aplikacioneve sipas kulturave 

as afatet kohore të vlerësimit të aplikacioneve. Mungesa e përcaktimit të prioriteteve dhe 

afateve mund të shkaktoj vonesa të vazhdueshme por edhe vlerësimin e kulturave në kohë jo 

të përshtatshme kur fermerët kanë nevojë për mbështetjen financiare. 

3.3.2 Procesi i ekzekutimit të granteve dhe subvencioneve  

Procesi i dhënies së granteve dhe subvencioneve menaxhohet nga AZhB.  Dhënia e granteve 

fillon me pranimin e aplikacioneve nga zyrat regjionale që janë të shtrira në shtatë rajone. Më 

pas në AZhB bëhet vlerësimi nga departamenti i miratimit, kontrollohet nga departamenti 

përgjegjës duke u finalizuar me departamentin e aprovimit të pagesave.  

Dhënia e subvencioneve fillon me shpalljen e programit dhe pranimin e aplikacioneve në 

komuna. Më pas departamenti i subvencioneve në AZhB bën pranimin nga komunat duke i 

vlerësuar dhe përzgjedhur mostrat për kontrolle. Pas kontrolleve procesi i aprovimit të 

pagesave bëhet nga departamenti i aprovimit të pagesave.  

Për të vlerësuar procesin e menaxhimit të granteve dhe subvencioneve kemi analizuar një 

numër të aplikacioneve/mostrave nga secila kategori e mbështetjes. Tabela në vijim paraqet 

numrin sipas kategorisë së financimit.  

Tabela 7. Numri i mostrave të përzgjedhura për vitin 2017 dhe 2018. 

 Përshkrimi/ viti 2018 2017 Gjithsej 

Subvencione 29 28 57 

Grante 15 27 42 

Programi i veçantë 9 N/A 9 

Programi për infrastrukturë rurale 4 N/A 4 
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Grantet  

Ministria në baza vjetore ka ofruar/planifikuar mesatarisht 21.631 milion euro në vit  për 

grante duke mbështetur agrobiznese dhe fermerë në kultura të ndryshme bujqësore dhe 

infrastrukturë ekzistuese apo në ndërtim të tërësishëm.  

Grafiku 4. Plani, miratimi dhe aprovimi për grante për vitet 2016, 2017 dhe 2018. 

 

Për vitin 2018, vlera e planifikuar për grante është 27 milion euro. Prej tyre, 19 milion euro 

janë për programin vjetor ndërsa, 8 milion janë për programet e veçanta për ‘Zona rurale më 

pak të zhvilluara’ dhe ‘Infrastruktura rurale’. Përderisa, buxheti i aprovuar për grante ishte 

21.5 milion euro. Pjesën e tejkaluar të miratimit, Ministria e bartë si obligim kontraktual për 

vitin vijues. Si ilustrim në pasqyrat financiare të vitit 2018, Ministria ka shpalosur obligime 

kontraktuese në vlerë prej 19.9 milion euro. 

Për procesin e përfitimit të granteve çdo vit hartohet Udhëzimi Administrativ (UA), 

njëkohësisht në kuadër të tij hartohet edhe programi me kritere që duhet të jenë të njëjta me 

UA dhe pastaj bëhet thirrja publike për aplikim. Gjatë vlerësimit tonë, kemi vërejtur se këto 

dy dokumente nuk përmbajnë kritere të njëjta. Vlerësimi i aplikacioneve bazohet në kriteret e 

përcaktuara në UA32 përderisa aplikuesit bazohen në program. Raste të tilla kemi vërejtur te 

masa e prodhimit të verës që dallon mënyra e poentimit nga UA me program33, sektori i 

pemëve kriteri për cilësinë e materialit fidanor që gjendet në program dhe ka 5 pikë, ndërsa 

në UA nuk gjendet. Si pasojë, nëse aplikuesit nuk ofrojnë dokumentet që kërkohen nga UA 

                                                      
31 Pa përfshirë programet e veçanta në vitin 2018 
32 Intervistë më drejtorin dhe zyrtar të departamentit të miratimit, nëntor 2018. 
33 Në UA pika 1(a) investimi në linjat e prodhimit për verë në shihe, përfshirë verën e shkumëzuar janë 60 pikë, 

kurse në program janë 40 pikë; (b) investimi në objekte/pajisje në UA fiton 50 pikë, ndërsa në program 30 pikë. 
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nuk do të jenë në listën e përfituesve. Si pasojë e këtyre mos përputhjeve mund të vije deri tek 

ndëshkimi apo favorizimi i aplikuesve/fermerëve.  

Më tutje, për procesin e vlerësimit të aplikacioneve kemi përzgjedhur 52 mostra nga masat e 

programit vjetor. Tabela në vijim paraqet përshkrimin e gjetjes dhe numrin e shpeshtësisë së 

gjetjes.   

 

Tabela 8. Numri i lëndëve që nuk janë në pronësi të aplikuesit.  

Nga të dhënat në tabelë vërejmë se, nga 52 mostrat e përzgjedhura kemi gjetur 15 raste që 

pronësia nuk është në pajtim me kriterin. Këto raste janë përkrahur në vlerë 1.4 milion euro. 

Sipas AZhB, çështja e pronësisë është jashtë ndikimit të institucionit të tyre dhe kanë vendosur 

të mos e aplikojnë këtë kriter. Mirëpo, mos respektimi i kritereve të vendosura mund të 

rrezikoj investimin në periudhën e ardhshme.   

Ndërsa, në katër raste ka munguar dokumenti i vendosjes së pikëve ku bëhet vlerësimi i dosjes 

së aplikuesit34 dhe zyrtarët nuk arritën të shpjegojnë se si i janë dhënë pikët. Kjo rrezikon 

vlerësimin e drejtë të aplikuesve në fillim të procesit dhe devijim nga kriteret e parapara.  

Në kuadër të Programit të veçantë, kemi analizuar 10 mostra/aplikacione të fermerëve. Në 

bazë të kritereve të vendosura në dokumentin e vlerësimit, vetëm me posedimin e planit të 

biznesit merren 50 pikë, ndërsa 30 pikë janë për zotimet e bëra brenda planit të biznesit. Më 

tutje, për zotim të angazhimit të një këshilltari janë dhënë 10 pikë. Përderisa, një kriter 

ndërlidhet me ekzistimin e kapaciteteve vetanake35 ku janë paraparë 10 pikë. Në bazë të 

vlerësimit të dosjes kemi gjetur se një rast aplikuesi ka poseduar pula dhe dosa ndërsa ka 

aplikuar për ndërtim të stallës dhe blerjen e viçave, rasti tjetër aplikuesi ka poseduar dosa 

ndërsa, ka aplikuar për ngritjen e pemishtes me dredhëza dhe dhomës ftohëse Në bazë të 

kësaj del se vlerësimi nuk ka qenë adekuat pasi që në dokumentin e vlerësimit janë vendosur 

më shumë kriterese sa në UA 09/2018 i publikuar dhe në bazë të të cilit kanë aplikuar edhe 

fermerët.  

Për Programin e veçantë - masa ‘Zona rurale më pak të zhvilluara’, janë miratuar afro 2 

milion euro për përfituesit. Në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 09/2018 për këtë program 

dhe kontratës me AZhB-në, përfituesit mund të përfitojnë deri në 70 mijë euro për projekt. 

                                                      
34 Dy prej aplikuesve janë tërhequr nga aplikimi. 
35Dëshmitë e kërkuara nga dokumenti/formulari i vlerësimit parasheh: pajisje, objekte dhe të ngjashme të cilat 

janë të gatshme për përdorim, sipas aseteve në Plan Biznesi. 
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Prej tyre 80% mbështetet nga Ministria dhe mjetet financiare jepen 50% si paradhënie (avance), 

pas nënshkrimit të kontratës me kusht të sigurimit të garancisë bankare. Sipas Ligjit të 

Buxhetit 2018, shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve “Subvencione dhe 

Transfere” është i kufizuar në rrethanat kur ka bazë ligjore të qartë sipas këtij ligji dhe ndonjë 

ligji tjetër për këto shpenzime. Ligji i Buxhetit ka paraparë paradhënie për investime kapitale 

dhe mallra dhe shërbime por jo edhe për subvencionet. 

Në 10 mostrat e testuara në vlerë totale prej 373 mijë euro nga projektet e miratuara nga kjo 

masë, përfituesit nuk kanë ofruar garancinë bankare me rastin e nënshkrimit të kontratës në 

të cilin parashihet paradhënia prej 50%. Garancia bankare ofron siguri për zbatimin e 

kontratës për fondet e përfituara. Mënyra e tillë e nënshkrimit të kontratës pa sigurimin e 

garancisë bankare rrezikon që fondet të mos përdoren në funksion të zhvillimit të sektorit të 

bujqësisë. Kjo formë e mbështetjes rrit rrezikun për dështimin e investimeve dhe mos 

zhvillimin e kësaj zonës se synuar.  

Përderisa, në masën për infrastrukturë rurale në programin e veçantë në vlerë prej 4 milion 

euro, Ministria ka nënshkruar kontratë me përfituesit duke parashikuar 50% parapagim si në 

rastin paraprak. Shuma e parapagimit kap vlerën 500 mijë euro për përfitues, në total 2 milion 

euro për katër përfitues. Përfituesit me rastin e nënshkrimit të kontratës kanë ofruar garancitë 

bankare. Përfituesit e kësaj mase janë biznese me veprimtari primare të fushave jo bujqësore, 

mirëpo për këtë kanë bërë marrëveshje për konzorcium me kompani tjera që janë të fushës së 

bujqësisë. Njëra prej tyre nuk ka fare aktivitete (primare dhe sekondare) që ndërlidhen me 

sektorin e bujqësisë36. Andaj, është e pasigurt nëse bartësit e projekteve mund të ndikojnë në 

një zhvillim të qëndrueshëm në sektorin e bujqësisë.  

Për më tepër, në UA janë përcaktuar zonat dhe investimi specifik. Në rajonin e Prishtinës kanë 

mundur të aplikojnë vetëm për investimin ndërtimi i tregut modern për produkte bujqësore-

duke përjashtuar aplikuesit e rajoneve të tjera që mund të jenë të specializuar për këtë fushë 

por kanë këtë aktivitet në një rajon tjetër. Me këtë kriter Ministria ka caktuar zonat dhe llojet 

e investimit pa ndonjë analizë të bazuar, duke rrezikuar investimet e bëra. 

Subvencionet 

Ministria në baza vjetore për subvencione aprovon rreth 27 milion euro duke mbuluar kultura 

të ndryshme. Grafiku në vijim paraqet shumat e ndara për tri vitet e mbuluara në këtë auditim.  

                                                      
36 Të dhëna nga Agjencia e Regjistrimit të Biznesit,  të verifikuara në mars 2019. 
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Grafiku 5. Planin dhe shpenzimet për subvencione për vitet 2016, 2017 dhe 2018.  

Burimi: Raporti i  subvencioneve 2016, 2017 dhe 2018, AZhB 

Në grafik vërehet se Ministria aprovon subvencione më tepër se sa planifikon. Tejkalimi 

mesatar vjetor është 3 milion euro. Kjo ndodhë për shkak se të gjithë aplikuesit për 

subvencione që plotësojnë kriteret kualifikohen për përfitim të fondeve37. 

Në UA për subvencione janë hartuar kriteret të cilat përcjellen në programin vjetor. Ne kemi 

vërejtur se ka raste që kriteret në program nuk janë të njëjta me ato në UA sikurse te rasti tek 

kafshët38, në UA ka kriter shtesë ku kërkohet që aplikuesi të jetë i regjistruar në regjistrin e 

fermës, apo një dispozitë që përjashton vaksinimin e kafshëve të importuara nga BE pas 

përfundimit të vaksinimit kundër sëmundjes së gungoles. Më tutje, një tjetër kriter që mungon 

në program është që fermerët aplikues për kungull duhet të kenë kontratë të noterizuar për 

shitjen e kungullit me ndonjë nga kompanitë që merren me shitjen/tregtimin e tyre e që kanë 

së paku pesë pika tregtare. Në bazë të intervistës me zyrtarët përgjegjës39 bazë për vlerësimin 

e aplikacioneve është udhëzimi administrativ ndërsa fermerët bazohen në kërkesat që dalin 

nga programi i shpallur. Sikurse edhe tek grantet, kjo mund të ndikoj në mos përmbushjen e 

kritereve të parapara dhe si pasojë fermerët mund mos përfitojnë mbështetjen për të cilën kanë 

aplikuar.  

Për testim kemi përzgjedhur 30 aplikacione ndërsa, duke marr parasysh se një aplikues ka të 

drejtë të aplikoj për më shumë se një kulturë, numri i mostrave të analizuara ka arritur në 57.  

                                                      
37 Intervistë me Drejtorin e Subvencioneve, nëntor 2018. 
38 Lopët, buallicat, dele, dhi 
39 Intervistë me drejtorin përgjegjës për aprovimin e subvencione, 21.11.2018 
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Në bazë të vlerësimit të mostrave është gjetur se mungojnë dëshmi nga kadastra mbi 

sipërfaqen e tokës së punueshme në pronësi ose kopjen e kontratës që dëshmon 

disponueshmërinë e tokës bujqësore. Po ashtu, dëshmia për pagesën e tatimit mbi pronë dhe 

sipërfaqja e hijezuar apo përcaktuar nga aplikacioni SLPIS40 nuk janë dëshmi relevante që 

mund të dëshmojnë se parcela për të cilën është plotësuar aplikacioni është e saktë.  

Duke marr parasysh se kontrollet bëhen në bazë të mostrës, mund të ketë mundësi që parcela 

e përcaktuar nga sistemi të mos jetë e identifikueshme në terren apo të mos jetë e aplikuesit.  

3.3.3 Sistemi elektronik në procesin e vlerësimit të aplikacioneve 

Për menaxhimin e procesit të dhënies se granteve dhe subvencioneve, Ministria përdor katër 

aplikacione kryesore. Aplikacionet janë zhvilluar kryesisht me ndihmën e fondeve të 

jashtme41, ndërsa mirëmbajtja e tyre bëhet nga një ekspert i angazhuar nga AZhB. Këto 

aplikacione kanë të hartuara shumicën e manualeve por mungon përshkrimi i roleve që ka 

rëndësi në përshkrimin e nivelit të përgjegjësisë për secilin përdorues. Në kuadër të 

përdoruesve nuk është arritur të kuptohet nëse ka super-administratorë42 por kemi vërejtur 

që janë dy administratorë kryesorë që janë drejtori i TI-së dhe kryeshefi ekzekutiv në AZhB 

dhe nuk është kuptuar se cili është kufizimi i tyre në aplikacion. Kjo paraqet një rrezik për 

këtë institucion duke marr parasysh që i gjithë procesi i aplikimit, miratimit dhe autorizimit 

bëhet në këto aplikacione sidomos nëse nuk janë përcaktuar kufizimet e tyre. Ministria nuk e 

ka trajtuar me seriozitet rolin dhe përgjegjësitë e përdoruesve dhe si pasojë mund të shpie deri 

tek mungesa e sigurisë dhe besueshmërisë së të dhënave në këto aplikacione. 

3.3.4 Procesi i kontrollit të subvencioneve dhe granteve 

Në AZhB është vendosur departamenti për kontrolle. Në kuadër të këtij departamenti janë 

shtatë qendra regjionale që bëjnë kontrolle në terren. Procesi i kontrolleve për grante është i 

ndarë në dy faza, në fazën e vlerësimit preliminar që bëhet nga Departamenti për miratim 

brenda AZhB dhe faza e dytë është pas përfundimit të projektit përkatësisht në fazën kur 

aprovohen pagesat për investimin e bërë që bëhen nga departamenti për aprovimin e 

pagesave. Kontrolle bëhen edhe për subvencione por kjo është bërë në bazë të mostrave dhe 

jo për të gjitha subvencionet e dhëna.  

Në bazë të Ligjit për Zhvillim Rural dhe UA përkatës, kontrollet ex-post bëhen së paku një 

herë në pesë vite për të verifikuar vazhdimin e aktivitetit nga përfituesi. Kjo do të duhej të 

                                                      
40 Sistemi i Thjeshtësuar i Identifikimit të Parcelave të Tokës SLPIS 
41 Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit për Zhvillim Rural 2014-2020 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/kosovo/ipa/2015/ipa2015_ks_07_agri_vet.pdf, f 16. 
42 Super administratori mund të kryejë të gjitha detyrat në administrimin e aplikacionit sikurse bëjë çfarëdo 

ndryshimi në aplikacion, të caktoj një rol që kufizon cilat detyra që mund të kryej administratori, për shembull, 
duke i lejuar ata vetëm për të krijuar grupe, për të menaxhuar cilësimet e shërbimit ose për të rivendosur 
fjalëkalimin e një përdoruesi. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/kosovo/ipa/2015/ipa2015_ks_07_agri_vet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/kosovo/ipa/2015/ipa2015_ks_07_agri_vet.pdf


 ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 
 

22 

 

bëhej në bazë të planit duke u bazuar në rreziqe. Megjithatë, ky departament nuk ka ndonjë 

plan për ti realizuar këto kontrolle dhe nuk ka kryer obligimet që dalin nga programi për 

kontrolle ex-post. 
 

Ne kemi përzgjedhur gjashtë mostra për vëzhgim fizik, dy për secilin vit (2016, 2017 dhe 2018). 

Nga vëzhgimi kemi vërejtur se në pesë raste mungonte logo që identifikon investimin e 

mbështetur nga Ministria. Tri prej tyre, kanë përfunduar ndërtimet por nuk kanë qenë aktive 

sipas parashikimit në projekt. Mbeshtetja nga Ministria këto ishte me vlerë prej 1.1 milion 

euro. Në këto tri projekte-biznese është parashikuar të punësohen nëntë persona dhe të hyrat 

mesatare janë parashikuar 200 mijë euro në vit. Po ashtu, nuk i kanë përdorur pajisjet solare 

dhe pajisjet tjera që i kanë përfituar nga projekti. Në një rast pajisjet e financuara nga Ministria 

nuk ishin në objekt43. Në figurën në vijim kemi paraqitur gjendjen vizuale të dy prej këtyre 

projekteve që rezultojnë të jenë jo aktive. Përderisa, rasti i tretë, autorizimi i pagesës për 

përfituesin është bërë në fund të vitit 2018 mirëpo gjatë vëzhgimit fizik (shkurt 2019) kemi 

vërejtur se pajisjet nuk ishin funksionalizuar ende.  
 

Figura 2. Projekti për zhvillim të turizmit (2016).

 
Figura 3. Projekti për renovim të stallës (2017).

 

                                                      
43 Frigoriferët për ngrirje të thelle me vlerë prej 850 euro. 



 ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 
 

23 

 

Në këto raste, përfituesit nuk kanë përmbushur detyrimet e parapara me kontratën e 

përfitimit. Ndërsa, agjencia ka dështuar në kontrollet e saj. Synimi i dhënies së granteve do të 

zbehet pasi që këta përfitues nuk ndikojnë në zhvillimin e sektorit të bujqësisë. Për më shumë, 

nëse kontrollet bëhen vetëm vitin e fundit të paraparë në ligj, atëherë Departamenti do të marr 

rolin e ndëshkuesit dhe jo t’i edukoj dhe stimuloj përfituesit për obligimet dhe synimet e 

mbështetjes financiare. 

 

Departamenti për kontrolle është përgjegjës edhe për kontrolle të subvencioneve. Kjo bëhet 

përmes mostrimit duke u bazuar në vlerësim të brendshëm. Përzgjedhjen e mostrave e kryen 

zyrtari për vlerësimin dhe miratimin e subvencionit. Duke marr parasysh se aplikacioni për 

futjen e të dhënave dhe vlerësimin e aplikacioneve ka mangësi në ndarjen e roleve dhe 

përgjegjësive, nuk dihet se sa ka siguri në përcaktimin real të mostrave. AZhB nuk ka 

parashikuar rrezikun në dhënien e përgjegjësisë departamentit të subvencioneve për 

përzgjedhjen e mostrave për kontrolle. 

3.3.5 Procesi i Monitorimit  

Ministria është përgjegjëse për monitorimin e programeve vjetore të cilat bazohen në 

programin 2014-2020. Në kuadër të ministrisë është Autoriteti Menaxhues përkatësisht 

Departamenti i Monitorimit. Ndërsa, në bazë të programit duhet themeluar edhe Komiteti i 

Monitorimit, i cili është përgjegjës për miratimin e planit dhe shqyrtimin e raporteve të 

monitorimit. Monitorimi duhet të bëhet në bazë të treguesve të vendosur në planin e biznesit 

të përfituesit të grantit/masës.  

 

Ne kemi gjetur se Komiteti Monitorues nuk është themeluar, plani i monitorimit ishte draft i 

pa miratuar dhe nuk dihet nëse është shqyrtuar nga menaxhmenti i ministrisë. Më tutje, nuk 

është arritur të vlerësohet nëse rekomandimet që dalin nga raporti monitorues janë zbatuar 

nga vetë Ministria apo AZhB.   

 

Programi për zona rurale më pak të zhvilluara dhe programi-masa për infrastrukturë rurale 

nuk janë përfshirë në planin e monitorimit nga Departamenti i monitorimit. Ndërsa, edhe pse 

subvencionet janë pjesë e programit 2014-2020, këto nuk janë pjesë e monitorimit nga ky 

departament. Sipas UA për programin e vitit 2017 dhe 2018, monitorimi i subvencioneve është 

paraparë të realizohet nga Departamenti për Subvencione në kuadër të Ministrisë. Mirëpo, ky 

Departament nuk ka kryer monitorim, sipas tyre për shkak të mungesës së kapaciteteve 

njerëzore44. Mungesa e monitorimit të programeve vjetore për grante dhe subvencione sjellë 

Ministrinë në një situatë që nuk është në gjendje të jap vlerësime për rezultatin dhe ndikimin 

e fondeve të dhëna në sektorin e bujqësisë.  

                                                      
44 Intervistë me Departamentin për Subvencione, nëntor 2018. 
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3.4 Grantet dhe subvencionet në nivel komunal 

Krahas nivelit qendror, edhe komunat ofrojnë grante dhe subvencione për sektorin e 

bujqësisë. Për synim kanë mbështetjen e fermerëve në zonat e tyre. Kryesisht fokusohen në 

fermerët e vegjël të cilët nuk i arrijnë kriteret e nivelit qendror. Si shembull, Ministria mbështet 

fermerët me të mbjella mbi 2 hektarë ndërsa komuna deri në 2 hektarë. Mënyra e organizimit 

të dhënies së granteve dhe subvencioneve dallon në tri komunat e audituara, ndërsa 

mangësitë e ngjashme mbi rregulloret/strategjitë dhe monitorimin i kemi paraqitur në vijim. 

Prishtina deri në vitin 2018 ka mbështetur dhe financuar fermerët pa ndonjë rregullore apo 

strategji për këtë sektor. Në gusht të vitit 2018, është hartuar një rregullore ku përcaktohet 

mënyra e menaxhimit të dhënies së granteve dhe subvencioneve. Sa i përket strategjisë, 

komuna në bashkëpunim me ADA Austria45 ka iniciuar procesin e hartimit të strategjisë që 

deri në përfundimin e auditimit tonë ka qenë draft projekt.  

Prizreni ka Programin komunal për zhvillim të bujqësisë  dhe një rregullore të përgjithshme 

ku është përfshirë edhe bujqësia. Mirëpo, programi nuk është i miratuar në Kuvendin 

Komunal dhe nuk është i nënshkruar rrjedhimisht nuk është bërë dokument i obliguar për 

përdorim. Ndërsa, rregullorja nuk ka ndonjë specifikë/rregullim që do t’i ndihmonte 

departamentit të bujqësisë për procedurat në ndarjen e granteve dhe subvencioneve. 

Ferizaj nuk ka rregullore ku përcaktohet mënyra e menaxhimit të dhënies së granteve dhe 

subvencioneve. Po ashtu, nuk ka strategji që do të duhej ndërtuar mbi bazën e analizave për 

sektorin e bujqësisë, duke përfshirë edhe kulturat me interes.  

Mungesa e rregulloreve nuk siguron menaxhim të mirë dhe të shëndoshë të këtij procesi. 

Ndërsa, dhënia e fondeve pa një strategji të bazuar në analiza cilësore, tregon për mungesën 

e studimit të fushës dhe tregon se mbështetja bëhet në forma ad-hoc pa ndonjë analizë 

paraprake. Kjo mënyrë nuk siguron se fondet e dhëna janë në funksion të zhvillimit të sektorit 

të bujqësisë dhe se arrijnë efektin e tyre. 

Po ashtu, kontrolli dhe monitorimi i investimeve në sektorin e bujqësisë mungon në tri 

komunat e audituara.  

Për të vlerësuar mënyrën e dhënies së granteve dhe subvencioneve ne kemi vizituar tri 

komuna dhe kemi analizuar 43 mostra për vitet 2017 dhe 2018, duke përfshirë llojet e 

ndryshme të mbështetjes. 

 

                                                      
45 ADA Austria- Agjencia Austriake për Zhvillim  
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Tabela 9. Përzgjedhja e mostrave në komuna për vitet 2017 dhe 2018.  

Përshkrimi/vitet  2018 2017 Gjithsej 

Komuna e Prishtinës 7  7  14  

Komuna e Prizrenit 4  8  12  

Komuna e Ferizajt 7 10 17 

Në vijim paraqesim procesin e dhënies se granteve dhe subvencioneve dhe analizat e 

mostrave për secilën komunë. 

Komuna e Prishtinës 

Komuna e Prishtinës për tri vitet e fundit ka financuar mbi 1.2 milion euro në sektorin e 

bujqësisë. Mbështetja është bërë kryesisht për lopë, dele, shpezë, bletari, sistem ujitje, serra, 

mjedra, dredhëza, fruta (goji berri), bimë aromatike (kopër), përkrahje në certifikim për 

prodhues organik.  

Më tutje, në mostrat e analizuara të përfituesve kemi gjetur se fermerët nuk janë përzgjedhur 

sipas kritereve të përcaktuara e në disa raste  mungon dokumentacioni i plotë. Për më shumë 

shih tabelën vijuese. 

Tabela 10. Gjetjet nga mostrat në komunën e Prishtinës 

Gjetjet e përbashkëta për mostrat e auditimit për vitet 2017 dhe 2018 Shpeshtësia 

Mungon poentimi sipas kritereve/dokumenteve  14 

Mungesa e dëshmisë së pronësisë në emër të aplikuesit 4 

Numri i kafshëve (bletë, lope dhe dele) tejkalon kriterin e paraparë në 
aplikim dhe mund të kualifikohen për nivel qendror 

6 

Mungon dëshmia e AUV  4 

Mungon Plan Biznesi 1 

Për më tepër, komuna nuk ka hartuar dhe nënshkruar ndonjë kontratë apo marrëveshje me 

fermerët dhe agrobizneset për obligimet që kanë me rastin e përfitimit të grantit. Në intervistë 

me zyrtarët e departamentit të bujqësisë është cekur se kanë obligime dy vjeçare por që kjo 

nuk është bërë përmes ndonjë marrëveshje obliguese me shkrim me përfituesit.  

Komuna e Prizrenit 

Komuna e Prizrenit në vitet 2016, 2017 dhe 2018 ka investuar mbi 2 milion euro në sektorin e 

bujqësisë. Në dy vitet e fundit ka mbështetur fermerët për: furnizim me farë gruri, furnizim 

më farë misri, ndërtimi i serrave me participim, ndërtimi i stallave për bagëti të imta dhe për 

lopë qumështore me participim, furnizim me multikultivator dhe mjete të imta bujqësore, 

furnizimi i blegtorëve me lopë qumështore, ngritja e 3 ha me pemë arrore me participim, 

ngritja e 4 ha me pemë të imta; mjedër dhe dredhëz. 
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Komuna ka një projekt tre vjeçar për analiza të tokave bujqësore. Në zonat ku kanë përfunduar 

analizat, komuna me ekspertet kanë njoftuar të gjithë fermerët për gjendjen e tokave të tyre 

dhe se çka duhet të mbillen apo si duhet të përmirësohet toka e tyre. 

Nga analizimi i mostrave të përfituesve të granteve/subvencioneve kemi gjetur se për vitin 

2017 nuk dihet se në bazë të çfarë kritereve janë zgjedhur përfituesit, ndërsa në vitin 2018 

gjendja ishte përmirësuar pasi kriteret janë bërë publike dhe vlerësimi është bërë sipas tyre.  

Tabela 11. Gjetjet në mostrat e lëndëve të përzgjedhura në komunën e Prizrenit. 

Gjetjet e përbashkëta për mostrat e auditimit për vitet 2017 – 
2018 

Shpeshtësia 

Nuk ka dokument poentimi për vitin 2017 5 

Prona nuk është ne emër te aplikuesit 7 

Nuk ka dëshmi për trajnime  8 

Nuk ka kopje te planit të ndërtimit nga Komuna 4 

Komuna ka nënshkruar kontrata me fermerët përfitues, që pajisjet e përfituara duhet ti mbajë 

sipas kontratës dhe për këtë janë paraparë kontrolle nga komuna. Mirëpo, nuk ka ndonjë 

dokument që dëshmon nëse këto kontrolle janë kryer nga komuna. 

Komuna e Ferizajt 

Për tri vitet e fundit ka financuar rreth 1.4 milion euro në sektorin e bujqësisë dhe kryesisht 

në makina mjelëse, mjedra, dredhëza, serra, arra, bletë, farë misri dhe kamatë mbi kredinë e 

marr nga fermerët. Mbështetja bëhet në formë ad-hoc pa ndonjë plan apo analizë të mirëfilltë. 

Nga analizimi i mostrave të përfituesve të granteve/subvencioneve, kemi vërejtur se komuna 

nuk bën shpallje publike në ueb-faqen zyrtare apo forma tjera të informimit për dhënien e 

granteve dhe subvencioneve në mënyrë që ti jepet mundësia e aplikimit të gjithë fermerëve. 

Në shumicën e rasteve përdoren aplikacionet që plotësojnë fermerët për aplikim për 

subvencione në nivelin qendror. Komuna këtë mbështetje financiare e bën para procesit të 

dhënies së granteve apo subvencioneve në ministri dhe nuk ka ndonjë informacion kthyes 

nëse këta fermerë kanë përfituar në Ministri. 

Kriteret e vendosura nga komuna në vendimet për mbështetje të fermerëve janë të 

përgjithshme, nuk janë të matshme dhe specifike. Si pasojë edhe vlerësimi nuk mund të jetë 

adekuat për përfituesit që përfitojnë nga komuna. Ndër kriteret e vendosura janë ‘të ketë 

interesim për kultivim të mjedrës’ apo ‘të jetë i hapur t’i pranoj dhe zbatoj praktikat e mira në 

rritjen e bletëve’’. Këto kritere janë të hershme për t’u vlerësuar dhe nuk i japin siguri komunës 

nëse përfituesi do t’i zbatoj dhe si të tilla janë të pa matshme. 

Në mostrat e analizuara kemi gjetur se fermerët nuk janë përzgjedhur si duhet dhe nuk kanë 
ofruar dëshmitë e kërkuara në kriteret e përcaktuara, shih tabelën vijuese: 
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Tabela 12. Gjetjet në mostrat e lëndëve të përzgjedhura në komunën e Ferizajt. 

Gjetjet e përbashkëta për mostrat e auditimit për vitet 2017 dhe 2018 Shpeshtësia 

Kritere të pamatshme  6 

Mungon poentimi sipas kritereve/dokumenteve  17 

Mungesa e analizës së tokës që dëshmon përshtatshmërinë e saj me 
kultivimin e kulturës së përzgjedhur 

5 

Mungesa e dëshmisë së posedimit të ujitjes 3 

Mungesa e përcaktimit të kriterit për parcelën e financuar 5 

Në kuadër të granteve, komuna ofron mundësinë e pagesës së kamatës për kredinë që 

fermerët apo agrobizneset marrin në banka private për shfrytëzim në bujqësi. Komuna ka 

lidhur marrëveshje me fermerë dhe agrobiznese për pagesë të kamatave në vlerë prej 360 mijë 

euro për dy vite. Për këtë mbështetje nuk ka vendim të aprovuar dhe as shpallje publike.   

Më tutje, komuna nuk ka hartuar ndonjë marrëveshje me shkrim me fermerët dhe 

agrobizneset për obligimet që kanë ndaj komunës me rastin e përfitimit të 

mbështetjes/fondeve. Në intervistë me zyrtarët e departamentit të bujqësisë është cekur se 

kanë obligime dy vjeçare por që kjo nuk është bërë përmes ndonjë marrëveshje obliguese me 

përfituesit.46 Sa i përket kontrolleve, dobësitë janë cekur te gjetjet e përbashkëta. 

3.5 Koordinimi në mes të MBPZhR dhe komunave 

Ministria duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me komunat për të koordinuar aktivitetet 

e ngjashme lidhur me përzgjedhjen e përfituesve në mënyrë që të siguroj të mos ketë përfitues 

për masën e njëjtë nga të dy nivelet. Gjetjet tona tregojnë mos koordinimin e Ministrisë me 

komunat për të evituar mbështetjen e dyfishtë. 

3.5.1 Komunikimi dhe koordinimi i MBPZhR me komuna 

Komunikimi do të duhej të ishte i vazhdueshëm në mes të Ministrisë me komunat për të 

koordinuar aktivitet e ngjashme lidhur eliminimin e mundësisë së përfitueseve të njëjtë në të 

dy nivelet. Për funksionim adekuat, përmes sistemeve elektronike duhet të sigurohet se të dy 

nivelet (qendror/lokal) kanë informacion të duhur dhe të plotë rreth 

fermerëve/agrobizneseve përfitues dhe llojin e përfitimit nga grantet dhe subvencionet.  

 

Grantet dhe subvencionet e ofruara nga niveli qendror përfshijnë territorin e të gjitha 

komunave. Megjithatë, roli dhe përfshirja e nivelit lokal nuk vërehet në këtë proces. Zyrtarët 

në komunë pranojnë aplikacionet por nuk kanë njohuri lidhur me rezultatet e vlerësimit të 

                                                      
46 Intervistë me departamentin e bujqësisë në komunë, dhjetor 2018. 
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tyre, apo për mundësinë e krijimit të listës së zezë të fermerëve për shkak të ndonjë keq 

deklarimi.  

 

Ministria ka marrëveshje me komunat për caktimin e zyrtarit për informim dhe këshillim. 

Megjithatë, këta zyrtar kanë përgjegjësinë që të ofrojnë këshillime dhe trajnime fermerëve nga 

njohuritë e tyre apo duke angazhuar kompaninë që ka angazhuar ministria. Përveç në 

komunën e Prizrenit ku ky zyrtar ka edhe angazhime të vazhdueshme në komunë, në 

komunën e Prishtinës dhe Ferizajt nuk ka ndonjë organizim rreth raportimit të tyre për 

aktivitetet që kryejnë dhe sa kanë përfitime fermerët e këtyre komunave në pajtim me nevojat 

në terren. Po ashtu, nuk dihet nëse komuna ka ndikim në përcaktimin e trajnimeve për 

fermerët. Marr parasysh që drejtori për bujqësi merret me fermer atëherë mos koordinimi i 

aktiviteteve për nevojat e trajnimit në komuna përkatëse  zbehë  ngritjen e kapaciteteve dhe 

avancimin e fermerëve në komunat e tyre.   

3.5.2 Mbështetja e dyfishtë nga Ministria dhe komunat 

Ministria duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me komunat për të evituar  përfituesit 

nga të dy nivelet për masën/planin e njëjtë. Megjithatë, gjatë auditimit kemi gjetur se në 

komunën e Prishtinës kanë ndodhur përfitime të dyfishta të mbështetjes financiare. Kjo për 

shkak se komuna ka caktuar kriteret e njëjta sikurse AZhB tek lopët qumështore, delet dhe 

dhitë, si dhe për grurin.  

Tabela 13. Përfituesit e subvencioneve në AZhB dhe komunë të Prishtinës.47 

Përfituesi AZHB/Përfitimi Komuna/Përfitimi 

1. Bletë Bletë 

2. Bletët dhe molla Bletë 

3. Bletë Bletë 

4. Lope qumështore Lopë 

5. Grurë, lope dhe dele Lopë 

6. Grurë, lope dhe misër Lopë 

7. Bletë dhe grurë Bletë 

8. Grurë, lopë qumështore dhe dele Lopë 

Ndërsa, në tri komunat kemi vërejtur se një ndër kriteret kryesore kanë dokumentin e 

aplikimit të fermerit në subvencione të nivelit qendror. Marr parasysh se komuna nuk ka të 

dhëna për gjendjen pas procesit të aplikimit mund të rrezikoj në mbështetje të fermerëve që 

nuk kanë qenë legjitim për përfitimin në komunë.  

                                                      
47 Emrat e përfituesve nuk janë shpalosur por që janë në dispozicion në dosje të auditimit. 
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4 Konkluzionet 

Sektori i bujqësisë financohet nga fondet publike të nivelit qendror dhe lokal me rreth 48 

milion euro në vit. Por, mbështetja e bujqësisë është përcjellë me mangësi. Programi për 

Zhvillim Rural 2014-2020 është zbatuar pa u dërguar për miratim. Programet vjetore nuk 

menaxhohen mirë, derisa procesi nga aprovimi deri te nënshkrimi i kontratës me fermerë 

zgjatë shumë. Monitorimi dhe kontrollet nuk janë adekuate dhe nuk sigurojnë Qeverinë për 

përdorim të drejtë dhe efikas të mbështetjes.  

 

Mungojnë të dhënat për rezultatet e synuara dhe nuk ka shënime që tregojnë se këto fonde 

dhe mënyra e mbështetjes nga ministria kanë ndikuar  në zhvillimin e sektorit të bujqësisë, si 

faktor i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. 

  
Mangësitë në hartimin e strategjive dhe programeve afatgjata 
 
Strategjia për Zhvillim Kombëtar 2017-2021 dhe programet e Qeverisë (2013-2017 dhe 2017-

2021) janë aprovuar. Megjithatë, mungon raportimi i rregullt nga institucionet përgjegjëse për 

nivelin e zbatimit të projekteve në sektorin e bujqësisë në Zyrën e Kryeministrit, prandaj nuk 

ka vlerësim se sa janë arritur objektivat e parapara në këtë startegji.  

  

Programi për Zhvillim Rural për periudhën 2014-2020 është hartuar pas një përfshirje të 

palëve të interesit, analizave të ndryshme dhe sipas parimeve të IPARD, por programi nuk ka 

kaluar të gjitha nivelet e aprovimit të parapara në ligj dhe ka rezultuar me mos themelimin e 

strukturave sipas parimeve/rregullave të IPARD. Më tutje, Ministria ka miratuar dy 

programe të veçanta në vlerë prej 8 milion euro pa ndonjë analizë paraprake përkatëse dhe 

përtej kufizimeve buxhetore. 

  

Ndërsa, disa kultura të parapara në Programin strategjik nuk janë financuar asnjëherë. Kjo 

mund të ndikoj në mos orientimin e bujqësisë në kultura që mund të jenë produktive dhe 

profitabile dhe që do të mund të ndikonin në zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë 

dhe në kthimin e investimit. Në anën tjetër, mungesa e analizave të rregullta për kulturat 

bujqësore të cilat mbështeten nga Ministria e bënë të vështirë të dihet nëse këto fonde janë në 

funksion të objektivave të Qeverisë dhe duke ndikuar në zhvillimin e sektorit të bujqësisë. 

Madje, janë dhënë fonde dhe janë angazhuar kompani për trajnime dhe këshillime pa 

vlerësuar dhe analizuar gjendjen reale dhe përkundër faktit se një kontraktim i tillë ekzistonte 

për tërë vendin. Ndërsa, monitorimi i punës së këtyre kompanive pothuajse mungon. Në këtë 

mënyrë Ministria është e kufizuar për të kuptuar nëse ka ndonjë efekt në zhvillimin e 

njohurive të fermerëve dhe agrobizneseve. Gjendja në terren nuk tregon nëse fondet e dhëna 

për këshillimin dhe trajnimin e fermerëve/agrobizneseve janë duke ndikuar në avancimin e 

tyre dhe përmirësimin e mënyrës së kultivimit të kulturave bujqësore dhe rritjes së 

produktivitetit.  
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Mangësitë në procesin e dhënies së programeve, kontrolleve dhe monitorimit  
 
Ministria ka një përvojë shumëvjeçare në hartimin e programeve vjetore për grante dhe 

subvencione, megjithatë në vazhdimësi ka dobësi në organizimin e tyre në kohë. Aprovimi i 

programeve dhe kontrollet në teren bëhen me vonesë. Ky proces ndikon tek fermeri apo 

agrobiznesi pasi gjithmonë kanë vonesa në pagesa edhe pse këto pagesa i jepen fermerëve për 

ti ndihmuar që ti mbulojnë shpenzimet në kulturat e tyre bujqësore. 

 

Mos harmonizimi i kritereve ndërmjet udhëzimeve administrative dhe programeve të 

shpallura, mund të ndikoj negativisht në përzgjedhjen e  fermerëve dhe agrobizneseve që 

aplikojnë për grante dhe subvencione. Gjatë vlerësimit të aplikacioneve të fermerëve dhe 

agrobizneseve në disa raste nuk janë marrë parasysh kriteret e parapara.  

 

Mungojnë kontrollet e vazhdueshme përgjatë fazës së investimit dhe zbatimit të zotimeve në 

planin e biznesit. Kjo i pamundëson ministrisë të kuptoj nëse mbështetja financiare për 

fermerë dhe agrobiznese është në mënyrën e duhur dhe a janë duke u arritur rezultatet.  Në 

përgjithësi, Ministria është organizuar dobët rreth monitorimit të zbatimit të programit dhe 

aktiviteteve tjera rreth këtij sektori.  

 

Komunat nuk kanë sistem të rregulluar për dhënien e granteve dhe subvencioneve. Mungojnë 

rregulloret dhe strategjitë për sektorin e bujqësisë dhe mbështetjen e tij. Nuk bëhet ndonjë 

analizë e këtij sektori dhe mbështetja bëhet në forma ad-hoc. Kjo mënyrë nuk siguron se fondet 

e dhëna janë në funksion të zhvillimit të sektorit të bujqësisë dhe arrijnë efektin e tyre. 

Kriteret e vendosura nuk janë të matshme dhe specifike, dobësi ka në procesin e vlerësimit të 

aplikacioneve që rrezikon procesin në dhënien e granteve dhe subvencioneve tek përfituesit 

serioz dhe meritor. Po ashtu, kontrolli dhe monitorimi i investimeve në sektorin e bujqësisë 

mungon në tri Komunat e audituara. Në përgjithësi, nuk kanë plane të monitorimit dhe 

kontrolleve, nëse fermerët kanë bërë investimet sipas qëllimit të përfitimit. 

 
Mungesa e koordinimit në mes të Ministrisë dhe komunave 
 

Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet Ministrisë dhe komunave nuk është i mirë dhe nuk 

shkëmbehen informatat e nevojshme për aplikues dhe për gjendjen në teren. Si rrjedhojë, ka 

financime të dyfishta për fermerë. 
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5 Rekomandimet 

Për ZKM: 

 Të vendos mekanizma monitorimi për përcjelljen e zbatimit të Strategjisë Kombëtare 

për Zhvillim dhe programeve qeveritare për të siguruar se ato janë duke u zbatuar nga 

institucionet përgjegjëse dhe për të matur rezultatet e arritura; dhe  

 Të siguroj që programet afatgjata të kalojnë procedurat e aprovimit në të gjitha nivelet 

duke siguruar që ato janë në pajtim me synimet e qeverisë. 

Për MBPZhR: 

 Të siguroj që programet vjetore për sektorin e bujqësisë të përgatiten dhe miratohen 

vetëm atëher kur janë në kuadër të kufijve buxhetorë të përcaktuara me Ligjin e 

Buxhetit Vjetor të vendit; 

 Të siguroj që Programi i ardhshëm për zhvillim rural të dërgohet për miratim në 

Qeveri dhe në Kuvend, me qëllim që palët përkatësetë të harmonizojnë prioritetet në 

funksion të zhvillimit të sektorit të bujqësisë; 

 Në bashkëpunim me Qeverinë të themeloj dhe funksionalizoj organet sipas parimeve 

dhe rregullave të IPARD me qëllim të krijimit të kushteve për të përfituar nga 

programet e BE-së për sektorin e bujqësisë; 

 Të kryej analiza cilësore për programet vjetorenë lidhje me nevojat dhe kushtet në 

vend  dhe të bëjë miratimin e projekteve bazuar në fondet e planifikuara. Po ashtu të 

shmanget dyfishimi i aktiviteteve nëpërmjet hartimit të programeve dhe kontratave të 

veçanta me qëllim që të sigurohet se fondet arrijnë efektin e tyre për qëllimin e dhënë; 

 Të kryej analiza gjithëpërfshirëse dhe të rregullta për kulturat që mbështet Qeveria për 

të vlerësuar efektin e financimit. Po ashtu, përmes koordinimit me institucionet 

relevante të bëjë analiza që do të ndihmonin sektorin e bujqësisë për orientim të 

investimit në pajtim me kërkesat në tregun e brendshëm dhe të jashtëm; 

 Të kryej analiza lidhur me nevojat për trajnime dhe këshillime për fermerët duke 

siguruar trajnime adekuate dhe cilësore dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse. Po ashtu, të 

vendos mekanizma monitorimi për punën e kompanive të angazhuara për trajnim dhe 

këshillimin e zyrtarëve dhe fermerëve; 

 Të siguroj që miratimi i udhëzimeve administrative për zbatimin e programeve vjetore 

për zhvillimin e bujqësisë të bëhet në pajtim me rregullat dhe kornizën ligjore 

financiare të vendit dhe në konsultim të gjerë me palët einteresit; 

 Të përcaktoj afate kohore në përgatitjen dhe ekzekutimin e programeve për grante dhe 

subvencione deri në ekzekutimin e pagesës me qëllim që programet të miratohen në 
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kohë optimale për t’u mundësuar përfituesve që të kryejnë punimet në kohë të 

përshtatshme. Po ashtu duhet të harmonizohen kriteret ndërmjet UA dhe programeve; 

 Departamenti i Monitorimit duhet të përfshijë në planin e monitorimit të gjitha fushat 

që janë në interes të MBPZhR-së dhe po ashtu të analizojë të dhënat e raporteve të 

monitorimit me qëllim të përdorimit të rekomandimeve për të përmirësuar 

programin; 

 Të rishikoj procesin e vlerësimit të aplikacioneve, në bashkëpunim me AzhB-në me 

qëllim të respektimit të kritereve të vendosura dhe njëkohësisht së bashku me 

institucionet përgjegjëse për prona të stimulojnë fermerët në rregullimin e çështjeve 

pronësore; dhe 

 Të vendosë komunikim të rregullt me komuna me qëllim të bashkërendimit të 

aktiviteteve dhe shkëmbimit të informatave për të rritur efektin e mbështetjes në 

sektorin e bujqësisë si dhe evitimit të subvencioneve të dyfishta. 

Për AzhB-në: 

 Të përcaktoj rolin dhe përgjegjësitë e përdoruesve për aplikacionet që përdoren për 

vlerësimin e granteve dhe subvencioneve dhe qasja të mundësohet sipas përgjegjësive 

të përcaktuara; dhe 

 Të hartoj plane për kontrolle ex-post duke vlerësuar rreziqet sipas masave të 

përcaktuara në program si dhe të kryej kontrolle pas investimit për të vlerësuar arritjen 

e rezultateve nga përfituesit e fondeve për sektorin e bujqësisë.  

PërKomunat: 

 Të hartojnë strategji zhvillimore për sektorin e bujqësisë duke marr parasysh edhe 

kulturat që mbështetë MBPZhR për komunat përkatëse si dhe të hartojnë rregullore 

ku janë të definuara qartë kriteret për kulturat e financuara; 

 Të vendosen objektivat në planet operative sipas kritereve të qarta dhe në përputhje 

me objektivat strategjike;   

 Të rrisin transparencën dhe informimin lidhur me dhënien e granteve dhe 

subvencioneve duke aplikuar procese të hapura/publike për këtë aktivitet;  

 Të dizajnojnë dhe vendosin një sistem përmes së cilit do të monitorohen, raportohen 

dhe vlerësohen rezultatet nga grantet, dhe  

 Të hartojnë informata të besueshme, relevante dhe në kohë lidhur me progresin në 

arritjen e objektivave të përcaktuara vjetore dhe strategjike. Kjo do të forconte 

llogaridhënien e brendshme dhe të jashtme për burimet e përdorura dhe për rezultatet 

e arritura. 
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Shtojca I Pyetjet, kriteret, fushëveprimi, kufizimet 

metodologjia 

Pyetjet e auditimit 

Pyetja kryesore e këtij auditimi është:  

A është duke arritur qeveria/ministria synimin e saj përmes granteve dhe subvencioneve, të 

kontribuojë në zhvillimin e sektorit të bujqësisë? 

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit, kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim: 

1. A ka arritur ministria të zhvilloj një program që krijon qëndrueshmëri në 

zhvillimin e bujqësisë? 

1.1 A janë zhvilluar programet/strategjitë duke u bazuar në vlerësimin e nevojave për 

sektorin bujqësor?  

1.2 A janë të bazuara programet në analiza në pajtim me nevojat e tregut?  

1.3 A ofron ministria tek agrobizneset dhe fermerët direktivat, trajnimet dhe 

këshillime të nevojshme të BE-së për të qenë të njoftuar me kërkesat e tregut të 

tyre? 

2.  A janë vendosur mekanizma adekuat për të siguruar menaxhim të duhur të 

programeve vjetore? 

2.1 A është duke u menaxhuar si duhet procesi i aprovimit të programeve? 

2.2 A vlerësohen me kohë aplikacionet e pranuara nga fermerët? 

2.3 A bëhet vlerësimi në pajtim me kriteret e aprovuara? 

2.4 A bënë kontrolle të rregullta Agjencia për Zhvillim të Bujqësisë, për të siguruar se 

përfituesit gjatë procesit janë duke e zbatuar planin e biznesit ?  

2.5 A bëhet monitorim i rregullt për vlerësimin e funksionimit të agrobizneseve të 

financuara nga ministria? 

3. A ka koordinim  mes ministrisë dhe komunave në lidhje me zhvillimin e sektorit 

të bujqësisë? 

3.1 A përkrahin komunat zhvillimin e bujqësisë përmes granteve dhe subvencioneve  

si dhe a koordinohen me  nivelin qendror? 

A ka kufizime/mekanizma nga autoritet për të siguruar që projekti i njëjtë të mos financohet 

dy herë? 
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Kriteret e auditimit 

Kriteret që ndërlidhen me përgjigjen e pyetjeve të auditimit janë të bazuara strategjitë dhe 

programet vendore për bujqësi dhe programet vjetorë në të cilat janë përfshirë objektivat e 

ministrisë për zhvillimin e bujqësisë, po ashtu edhe në praktika të BE-së.  

Për të zhvilluar sektorin e bujqësisë qeveria harton strategji apo programe të cilat bazohen në 

analiza për sektorët e ndryshëm të bujqësisë të cilat mund të shërbejnë si shtytës të zhvillimit 

ekonomik. Strategjia dhe programet kombëtare qeveritare duhet të përmbajnë fusha specifike 

të cilat do të trajtohen me prioritet dhe të jenë në përputhje me strategjitë sektoriale të 

ministrisë. Për të siguruar se kjo është duke u arritur atëherë duhet të vendos mekanizma 

monitorues.48 

Më tutje kriteret që do ti përgjigjen pyetjeve të auditimit janë: 

MBPZhR duhet të hartoj politika dhe programe afatgjate të cilat sigurojnë një trajtim adekuat 

të sektorit bujqësor, sikurse në vendet tjera49. Këto programe duhet të kenë synim financimin 

e sektorëve që mund të kultivohen në vend dhe mund të krijojnë të hyra të qëndrueshme për 

agrobizneset dhe fermerët.50  

Përveç strategjisë dhe programeve afatgjata, MBPZhR duhet të bëjë analiza të vazhdueshme 

për kuptuar zhvillimin e trendëve bujqësore dhe kërkesave në vend dhe jashtë vendit.51  

Ministria duhet të publikoj të gjitha direktivat e BE-së për sektorin e bujqësisë në mënyrë që 

të informohen agrobizneset në rastet e eksportimit të prodhimtarisë bujqësore. Po ashtu, 

ministria duhet të ofroj trajnime dhe këshilla52 të cilat janë në pajtim me ligjet/standardet 

vendore dhe ato të BE-së.53 

MBPZhR dhe Agjencia për Zhvillim të Bujqësisë (AZhB) duhet të sigurohen se janë ndarë rolet 

dhe përgjegjësitë e tyre brenda drejtorive për të siguruar zbatimin e programeve në pajtim me 

kriteret e parapara dhe në kohë.54  

                                                      

48 Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-2021 (SKZH), http://www.kryeministri-

ks.net/repository/docs/Strategjia_Kombetare_per_Zhvillim_2016-2021_Shqip.pdf ; Programi i Qeverisë së Republikës së 
Kosovës 2017-2021 (Shtator, 2017), http://www.min-
rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf, 

49 Strategjia zhvillimore për zhvillim Rural e Sllovenisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë: 
https://www.program-podezelja.si/en/rural-development-programme-2014-2020  
https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/Programme_2014HR06RDNP001_4_2_en.pdf,  
http://www.minpolj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=253756&rType=2&file=Strategy%20for%20the%20D

evelopment%20of%20Agriculture%20and%20Rural%20Areas%202015-2020.pdf   
 http://anrd.al/wp-content/uploads/2016/04/Strategjia-Nder-Sektoriale-ZhB.pdf  

50 Ligji Nr. 03/L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural, neni 32 dhe 34, f 14 

51 Raporti Gjelbër, MBPZHR për vitet 2016 dhe  2017  

52 Ligji Nr. 03/L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural, neni 28, f 12 

53 Ligji Nr. 03/L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural, neni 16 dhe 33  f 8 dhe 14. 

54 Rregullorja nr 01/2012 për detyrat, përgjegjësitë, kompetencat dhe strukturën organizative të AZHB 

http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
http://www.min-rks.net/repository/docs/programi_i_qeverise_se_republikes_se_kosoves_2017_2021.pdf
https://www.program-podezelja.si/en/rural-development-programme-2014-2020
https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/Programme_2014HR06RDNP001_4_2_en.pdf
http://www.minpolj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=253756&rType=2&file=Strategy%20for%20the%20Development%20of%20Agriculture%20and%20Rural%20Areas%202015-2020.pdf
http://www.minpolj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=253756&rType=2&file=Strategy%20for%20the%20Development%20of%20Agriculture%20and%20Rural%20Areas%202015-2020.pdf
http://anrd.al/wp-content/uploads/2016/04/Strategjia-Nder-Sektoriale-ZhB.pdf
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Ministria në programe vjetore duhet të përcaktoj afatet kohore për të gjitha fazat duke filluar 

nga inicimi i procesit për hartimin e programeve deri tek zbatimit të programit për grante dhe 

subvencione duke u bazuar në karakteristikat e secilit sektor për financim. Më tutje, afatet e 

përcaktuara duhet të sigurohet se janë në pajtim me periudhat e përshtatshme të financimi në 

mënyrë që të arritët efekti i paraparë. 55 

Kriteret e ndërtuara për përfituesit e granteve dhe subvencioneve duhet të shërbejnë si siguri 

për MBPZhR dhe AZhB se përfituesit kanë synime serioze për të zhvilluar produktet me 

interes ekonomik.56  

Kontrollet duhet të bëhen në pajtim me planet e parapara nga AZhB duke përfshirë ato para 

dhënies së grantit, para pagesës si dhe kontrollet ex-post për afatin pesë vjeçar.57 Këto 

kontrolle raportohen në bazë të fazave të parapara për raportim. 

Duhet të vendosen mekanizma monitorues për implementimin e projekteve nga përfituesit. 

Përcaktimi i afateve për monitorim duhet të jetë sipas rëndësisë së projektit dhe vlerësimit të 

rrezikut. 58 Në këtë kuadër departament i zhvillimit rural duhet të verifikoj nëse AZhB është 

duke bërë kontrolle të rregullta tek agrobizneset dhe fermerët për të siguruar se financimet 

janë duke arrit synimin e qeverisë për të zhvilluar sektorin e bujqësisë.59 

Ministria duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me komunat për të koordinuar aktivitet 

e ngjashme lidhur me përzgjedhjen e përfituesve në mënyrë që të siguroj të mos ketë përfitues 

nga të dy nivelet. Për funksionim adekuat, përmes sistemeve elektronike duhet të sigurohet 

qasja në nivel qendror dhe lokal duke qenë të sigurt se të dy nivelet janë të njoftuar me numrin 

e përfituesve dhe llojin e përfitimit.  

Pjesë e koordinimit duhet të jetë edhe monitorimi i implementimit të projekteve nga 

përfituesit. Ko siguron që komuna ka njohuri me zhvillimin e këtij sektori duke përcjellë edhe 

zbatimin e tyre së bashku me MBPZhR dhe AZhB.60 

Fushëveprimi dhe kufizimet e  auditimit 

Në këtë auditim fokusohemi në ZKM për të kuptuar komunikimin me MBPZhR për fushën e 

bujqësisë. Do të trajtohet strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 për sektorin e bujqësisë 

dhe rezultatet e pritshme të saj.  

                                                      
55 Programi vjetor për zhvillim rural për vitet 2016, 2017, 2018, neni 31,32 dhe 33, f46  

56 Programi Zhvillimor 2014-2020. 

57 Programi vjetor për zhvillim rural për vitet 2016, 2017, 2018, pika 4 dhe 18, f 3, 4 dhe 8.  

   pika 6 dhe 7.  

59 Programi vjetor për zhvillim rural për vitet 2016, 2017, 2018, Udhëzimet administrative 2016,2017 dhe 2018, neni 31,32 dhe      
33, f46 

60 Vendimi i MBPZHR për themelimin e koordinatorit për bujqësi në komuna 
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Në Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR) auditimit do të ketë fokus 

përgjegjësinë e saj në hartimin e politikave (programeve) për sektorin e bujqësisë dhe 

zhvillimit rural, menaxhimin e buxhetit dhe monitorimin e implementimit të tyre.  

Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB), e cila ka përgjegjësinë për zbatimin e programit 

vjetor për financimin e përfitueseve, kontrollet afatshkurta dhe ato afatgjata.  

Financimet nga qeveria/ministria kanë shtrirje në tërë territorin e vendit.  

Po ashtu edhe komunat japin grante dhe subvencione për fermerët në territorin e tyre. Nga 38 

komuna, tri janë përzgjedhur mostër për të kuptuar komunikimin dhe koordinimin në mes 

tyre me MBPZhR për të siguruar një financim adekuat dhe mos dyfishim të projekteve apo 

financimeve. 

Përzgjedhja e komunave është bazuar në shpenzimet tri vite që kanë për këtë sektor dhe këto 

janë: 

 Komuna e Prishtinës (rreth 1.2 milion euro) 

 Komuna e Prizrenit (rreth 2 milion euro) 

 Komuna e Ferizajt  (rreth 1.4 milion euro.) 

Periudhe audituese janë vitet fiskale 2016, 2017 dhe 2018. Analizat më të thella (përmes 

mostrës) në programet vjetore do të bëhen për vitet 2017 dhe 2018 (deri në periudhën kur do 

të kryhet puna në terren, nëntor 2018). Ndërsa për tri vite do të analizojmë mënyrën e 

zhvillimit të programeve për grante dhe subvencione. 

Metodologjia e auditimit 

Për të dhënë përgjigjen e pyetjeve të parashtruara në këtë auditim janë analizuar dokumente 

të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në fushën e bujqësisë si dhe intervista me palët e 

përfshira direkt në proces por edhe palë të treta që janë të janë të ndërlidhur me temën tonë. 

Analizat përfshijnë: 

 Ligjet, rregulloret, strategjitë (qendrore dhe lokale), udhëzimet administrativ  

programet specifike për vitet 2016, 2017 dhe 2018; 

 Strategjitë dhe aktivitetet e vendeve të rajonit për të kuptuar hapat e ndërmarr për të 

zhvilluar bujqësinë; 

 Dokumentet mbi analizën e nevojave në treg për bujqësi për të kuptuar nëse fushat 

aktuale të financuara janë bërë në pajtim me kërkesat e tregut të brendshëm dhe të 

jashtëm; 

 Planet dhe raportet e kontrollove para dhe pas përzgjedhjes së përfituesve dhe 

kontrollet ex-post;  
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 Mostra nga përfituesit e granteve në secilën kategori dhe analiza e mënyrës së vlerësimit 

të përmbushjes së kritereve, nënshkrimi i kontratës, afati i plotësimit të obligimeve që 

dalin nga kontrata dhe kontrollet e bëra nga AZhB ; 

 Raportet dhe dokumentet relevante të komunave mostër të këtij auditimi, rregulloret 

dhe kriteret për përzgjedhje të përfituesve, mostra nga përfituesit. Ndarja e buxhetit në 

këtë fushë dhe caktimi i prioriteteve etj. 

Intervistat janë zhvilluar për marr informata lidhur me aktivitetet bujqësore janë me: 

 Zyrën e Kryeministrit për të kuptuar mënyrën e monitorimit të zbatimit të strategjisë në 

fushën e bujqësisë dhe bashkëpunimi me MBPZhR; 

 Zyrtarët përgjegjës në MBPZhR lidhur me zhvillimin e politikave për bujqësi dhe 

zhvillim bujqësor. Rolin e ministrisë në zbatimin e buxhetit dhe prioritetet për 

zhvillimin e fushave specifike në bujqësi; 

 Zyrtarët përgjegjës në departamentin e hartimit të programeve vjetore për grante dhe  

subvencione. Kjo do të bëhet për kuptuar rolin e tyre në proces dhe mënyrën e 

përcaktimit të llojeve të financimit dhe kritereve të parapara për to;  

 Intervistë me komisionin për caktimin e kritereve për grante dhe subvencione, dhe 

komisionit për përzgjedhje të përfituesve;  

 Zyrtarë përgjegjës për kontrolle, lidhur me politikat e zhvilluara për të siguruar zbatim 

të planeve biznesore nga përfituesit;  

 Zyrtarë komunal lidhur me politikat lokal për zhvillim të bujqësisë si dhe 

kuptueshmëria e rolit të tyre në procesin e aplikimit të përfituesve në nivel qendror. 

 Shoqata në fushën e bujqësisë për të kuptuar bashkëpunimin dhe koordinimin e 

aktiviteteve të tyre me ministrinë. 

Në këtë auditim është bërë edhe vëzhgimi fizik i zbatimit të planit biznesor nga përfituesit, 

kjo duke u bazuar në mostrat e përzgjedhura. 
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Shtojca II Përshkrimi i fushës së auditimit 

Përmes bujqësisë zonat rurale zhvillohen dhe ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë duke 

krijuar vende të reja të punës dhe rritjen e mërqinjës sociale.  

Në kuadër të strategjisë kombëtare për zhvillim, Qeveria ka përfshirë bujqësinë ndër faktorët 

kyç të zhvillimit ekonomik. MBPZhR është përgjegjëse për këtë sektorë/komponentë dhe në 

kuadër të saj ka hartuar programin për zhvillimin e bujqësisë 2014-2020. Më tutje, në kuadër 

të programit 2014-2020 përfshihen programet për grante që përbëjnë investime afatgjate në 

fushën e bujqësisë që përfshijnë infrastrukturën fizike për të krijuar kushte që stimulojnë 

zhvillim dhe shtrirje të biznesit brenda dhe jashtë vendit dhe subvencione që përbëjnë pagesa 

direkte tek fermerët. Në figurat e më poshtme janë paraqitur të dhënat e përbërjes së granteve 

dhe subvencioneve. 

Figura 4. Përmbajtja e granteve duke përfshirë masat dhe nën-masat e tyre.  

 

 

 

Masa 103 Investimi në asete fizike që kanë të bëjnë me 

përpunimin dhe marketingun e produkteve bujqësore 

dhe peshkatarisë 

103.1 Përpunimi I qumështit 

103.2 Përpunimi I mishit 

103.3 Përpunimi I përgjithshëm I pemëve dhe perimeve 

(Përfshirë verën) 

103.3.1 Përpunimi I pemëve dhe perimeve 

103.3.2 Prodhimi I verës 

Masa 302 Diversifikimi I fermës dhe zhvillimi I 

biznesit 

302.1 Prodhimi, përpunimi dhe promovimi I mjaltit 

302.2 Grumbullimi, përpunimi dhe promovimi I 

prodhimeve jo drusore të malit 

302.3 Përpunimi dhe promovimi I prodhimeve bujqësore 

të kultivuara 

302.4 Zhvillimi dhe promovimi I aktiviteteve artizanale 

302.5 Zhvillimi dhe promovimi I turizmit rural 

Masa 303 implementimi I strategjive të zhvillimit lokal- 

Qasja Leader 

303.1 Përvetësimi I aftesive dhe nxitja e banorëve të 

territoreve të GLV-ve për GLV-të e zgjedhura 

(selektuara) 

303.2 Zbatimi I strategjive zhvillimore lokale për GLV të 

zgjedhura 

303.3 Projektet e bashkëpunimit 

Masa - Skema e ujitjes së tokave bujqësore 

Masa 101 Investimi në asete fizike të ekonomive 

bujqësore 

101.1 Sektori I Pemëve  

101.2 Sektori I Perimeve dhe serrave 

101.3 Sektori I Mishit 

101.4 Sektori I rrushit 

101.5 Sektori I vezëve 

Grantet 

Kompensimi i dëmeve nga fatkeqësitë natyrore 
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Figura 5.Prëmbatja e subvencioneve (pagesat direkte) 

Roli dhe përgjegjësitë e institucioneve në fushën e granteve dhe 

subvencioneve  

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe departamentet e saj 

Ministria e bujqësisë është përgjegjëse për hartimin e politikave dhe në bashkëpunim me 

Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor harton programe në bazë të së cilës përcaktohen para-kushtet 

për përfitim të projekteve nga agrobizneset dhe fermerët.  

Në kuadër të ministrisë janë departamente që kanë përgjegjësi dhe detyra në zhvillimin e 

bujqësisë. Roli dhe përgjegjësitë e tyre janë: 

Autoriteti Menaxhuar-Departamenti për Miratimin e Programit për Grante 

Është përgjegjës për grante dhe ndër përgjegjësitë kyçe të këtij departamenti në raport me 

zhvillimin bujqësor janë të hartoj politikat dhe strategjinë zhvillimore rurale si dhe përafrimin 

e legjislacionit në fushat e zhvillimit rural, hartimin e programit nacional agro-mjedisor dhe 

zbatimin e pilot masave agro-mjedisore. 

Më tutje, përgatitjen e masave të zhvillimit rural për përkrahjen e skemave investive në 

aftësinë konkurruese, diversifikim të aktiviteteve bujqësore zbatimi, monitorimi dhe vlerësimi 

i programit vjetor dhe afatgjatë për zhvillimin rural.  

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të 

grurit, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të farës 

së grurit, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të elbit, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të 

thekrës, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të 

misrit, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të 

lulediellit, 

Pagesat direkte për vreshtat ekzistuese, 

Pagesat direkte për pemishtet ekzistuese, 

Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura me 

perime në fushë të hapur, 

Pagesat direkte për bujqësi organike, 

Pagesat direkte Për lopë dhe buallica qumështore, 

Pagesa direkte për dele, 

Pagesa direkte për dhi, 

Pagesa direkte për bletë, 

Pagesa direkte për qumështin sipas kategorive të 

cilësisë, 

Pagesa direkte pula vojse, 

Pagesa direkte për thëllëza, 

Pagesa direkte për dosa në riprodhim, 

Pagesa direkte për therjet e raportuara të gjedhit, 

Pagesat direkte për akuakulturë. 

Subvencionet 
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Përgjegjësi e këtij departamenti është të bëjë planifikimin e buxhetit për masa të programit 

dhe projektimi i akteve ligjore për zbatim e programit. 

 Departamenti për Politika Bujqësore, dhe Tregjeve (Departamenti i Subvencione) 

Ndër të tjera harton politika bujqësore, standarde për mbrojtje të bimëve, përgatit programin 

për subvencione (pagesa direkte), ofron mbështetje në promovimin e prodhimeve vendore etj.   

Departamenti i Shërbimeve Këshillimore dhe Teknike 

Ky departament në kuadër të ministrisë është përgjegjës për organizimin, koordinimin dhe 
zbatimi i të gjitha aktiviteteve të shërbimeve këshilluese në nivel vendi për sektorin e 
bujqësisë.  

Po ashtu përkrah dhe trajnon këshilltarët komunal në fushat e specializuara në blegtori, 
prodhimtari bimore, çështjet ligjore.  

Në baza vjetore dhe afatmesëm harton program dhe plane për shërbimet  këshilluese, duke 
bashkëpunuar me përfaqësuesit e të gjitha qendrave informative këshilluese për bujqësi dhe 
zhvillim rural; 

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor (AZhB) 

Kjo agjenci është themeluar me qëllim të organizimit dhe zhvillimit të bujqësisë. Përgjegjësia 

e saj është të zbatoj programet zhvillimore dhe raportimin e rezultateve. Rrjedhimisht bënë 

pranimin dhe vlerësimin e aplikacioneve, verifikimet në teren dhe autorizimin e pagesës. 

Në kuadër të AZhB-së janë drejtoritë që kanë rol dhe përgjegjësi kyçe në zbatimin e 

programeve për grante dhe subvencione.  

Drejtoria për Miratimin e Projekteve 

Është përgjegjëse për vlerësimin e programit për grante (zhvillimin rural) dhe zbatimin i 

procedurave të përcaktuara sipas IPA. Po ashtu kjo drejtori ka përgjegjësi të përgatit dhe 

rishikoj formularët për aplikim, listave të kontrollit dhe dokumentacionit që ndërlidhet me 

grante. Ofron mbështetje profesionale për  përgatitjen e rregulloreve në koordinim me 

Sektorin Ligjore të AZHB-së. Përgatit dhe shpërndanë materialet informativ për përfituesit 

potencial në koordinim me Autoriteti Menaxhues (AM) dhe Departamentin e Shërbimeve 

Këshillimore (MBPZHR). 

Departamenti i Subvencioneve (Pagesave direkte) 

Drejtoria për Subvencione në AZhB është përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave direkte në 

pajtim me programet vjetore, vlerësimin e aplikacioneve të fermerëve ,miratimin dhe 

autorizimin e pagesave. 
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Kjo drejtori ofron mbështetjen për përgatitjen e UA, rregulloreve dhe rregullave për 

përkrahjen në koordinim me sektorin ligjor të AZHB-se, po ashtu përgatit materialë 

informuese dhe udhëzues për fermerët ne koordinim me departamentin e shërbimeve 

këshillimore, po ashtu ky departament analizon rriskun dhe përzgjedh mostrat për kontroll 

në terren merr pjese ne fushata informuese për fermerët, zbaton legjislacionin lidhur me 

pagesa direkte, dhe përgatit raporte për rezultatet e përkrahjes (zbatimin e programit). 

Departamenti i Kontrolleve  

Kjo drejtori është përgjegjëse për përgatitjen e planeve te kontrolleve dhe urdhrave  për 

kontrolle ne teren, përgatit udhëzuesit, listat kontrolluese për kontrollet në teren dhe raportet 

përfundimtare për të gjeturat, furnizimin dhe mirëmbajtën e pajisjeve të inspektorëve, 

trajnimin përkatës të Zyrtareve dhe mbikëqyrjen e punës së tyre. 

Kjo drejtori ka nen mbikëqyrje zyrat rajonale të janë përgjegjës për kryerjen e kontrolleve në 

terren dhe kontrollet e skemave përkrahjes vjetore- përkrahjen e granteve dhe subvencioneve. 

Po ashtu zyrat rajonale janë përgjegjëse për përgatitjen e raporteve mbi të gjeturat e 

kontrolleve të kryera në terren. 

Departamenti për Autorizimin e Pagesave 

Në kuadër të kësaj drejtorie bëhet aprovimi i  pagesave për grante. Kjo bëhet pas kontrollit të 

dytë të zhvilluar nga Departamenti i Kontrollove duke u bërë kontrolli administrativ i 

kërkesave për pagesë të paraqitura nga përftuesit. Bënë llogaritjen e pagesave pas raportorëve 

nga tereni të investimit sipas faturave dhe qarkullimit bankar duke i krahasuar me çmimet e 

tregut. Po ashtu, në fund të çdo viti kalendarik, ky departament harton raporte për realizimin 

e programit. 

Departamenti për Teknologji Informative 

Në kuadër të AZhB është i departamenti për menaxhimin e aplikacioneve që bëjnë 

mbikëqyrjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Këto aplikacione elektronike shërbejnë për procesin e 

menaxhimit të granteve dhe subvencioneve. Llojet dhe përmbajtja e tyre61 janë: 

1. Regjistri Elektronik i Fermerëve: që përmban te dhëna për fermerët duke përfshirë te 

dhëna personale, token ne shfrytëzim dhe me qira, kafshët dhe pajisjet. Deri në fund 

të vitit 2018 janë të regjistruar 61000 fermer. Secili fermer në momentin e regjistrimit 

ka numrin unik që njihet si NIF-Numri Identifikues i Fermerit;  

                                                      
61 Të dhëna nga Departamenti i TI-së në AZHB, dhjetor 2018. 
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2. Sistemi i Thjeshtësuar i Identifikimit te Parcelave të Tokës sLPIS: Në këtë aplikacion  

bëhet digjitalizimi i parcelave të tokës në momentin e aplikimit për subvencione. 

Specifikë e sistemit është që nuk lejon të aplikim e dyfishtë në njëjtën parcelë. Ky 

aplikacion shërben departamentin e kontrolleve për  fazën e kontrollit në teren. 

Përmes sLPIS-MOBILE inspektori sheh te gjitha parcelat qe ka aplikuar fermeri dhe 

vendndodhjen ne teren përmes GPS-it që do të beje edhe matjen e parcelës në teren 

për te verifikuar dallimin ndërmjet aplikimit dhe gjetjes ne teren; 

3. Sistemi për menaxhimin e aplikacioneve te subvencione (pagesave direkte): Ky ueb 

aplikacion përfshinë dy module: moduli për aplikimit në zyrat komunale 

dhe  modulin për menaxhimin e subvencioneve në AZhB.  Përmes këtij ueb aplikacioni 

është bërë aplikimi për te gjitha subvencionet për sipërfaqe (grurë, misër etj., kultura 

përmetarë permanente) si dhe te gjitha aplikimet për krerë (lopë qumështore, dele, 

dhi, bletë etj.). Ky aplikacion është i ndërlidhur edhe me sLPIS ku pas digjitalizimit te 

parcelave behet aplikimi përmes këtij ueb apliakacioni. Më ueb aplikacionin e 

subvencioneve bëhet kontrolli administrativ i aplikacioneve, procedimi i lëndëve për 

kontroll në teren, kalkulimi i pagesave, përpilimi i listave për pagese si dhe dërgimi i 

sms-it në telefon mobil tek fermerët dhe dërgimi i vendimit në emalin e fermerit për ti 

njoftuar lidhur më vendimin e marr për aplikacionin e tij. Pra ky aplikacion bënë 

menaxhimin e plotë të subvencioneve  

4. Sistemi për menaxhimin e granteve: Ky sistem na e mundëson regjistrimin e 

aplikacioneve ne zyrën regjionale të AZhB, vlerësimin e aplikacioneve, përzgjedhjen e 

përfitueseve, kontaktimin, kontrollin ne teren si dhe autorizimin e pagesave. 

5. Regjistri i Indikatorëve: Ky regjistër mundëson mbledhjen e indikatorëve matës qe 

regjistrohen ne zyrat regjionale gjate aplikimit për grante ku kjo formë e regjistrimit 

është e plotësuar nga ana e fermerit aplikues dhe e njëjta formë plotësohet ne sistem 

në zyrë regjionale. 

Menaxhimi i granteve dhe subvencioneve në komuna  

Përveç në nivelin qendror, grante dhe subvencione ofrohen edhe nga komunat. Secila komunë 

harton planin vjetor për shpërndarjen e granteve dhe subvencioneve duke u bazuar në 

buxhetin e ndarë për këtë kategori. Plani hartohet nga drejtoria për bujqësi dhe aprovohet nga 

kryetari i komunës.  

Plani vjetor gjithmonë bazohet në planin zhvillimor komunal i cili është i aprovuar nga 

kuvendi komunal i komunës përkatëse. 

Gjithashtu, secila komuna ka fonde për zhvillimin e bujqësisë përmes donacioneve. Sikurse 

edhe në nivelin qendror, këto plane aprovohen brenda komunës duke u bazuar në shumën e 

lejuar për këtë fushë.  



 ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE 
 

43 

 

Shtojca III Plani, miratimet dhe diferenca për subvencione për vitet 2016/18 

Planifikuar Aprovuar Diferenca Aprovuar Shpenzuar Diferenca Planifikuar Aprovuar Diferenca

1 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të grurit€6,750,000.00 €6,533,923.50 €216,076.50 €6,750,000.00 €5,781,300.00 €968,700.00 €6,500,000.00 €7,526,988.50 (€1,026,988.50)

2 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të farës së grurit€150,000.00 €114,204.00 €35,796.00 €150,000.00 €122,003.00 €27,997.00 €100,000.00 €196,678.00 (€96,678.00)

3 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të elbit€50,000.00 €77,536.50 (€27,536.50) €50,000.00 €3,311,578.50 (€3,261,578.50) €300,000.00 €25,118.00 €274,882.00

4 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të thekrës€30,000.00 €29,079.00 €921.00 €30,000.00 €38,662.00 (€8,662.00) €100,000.00 €19,977.00 €80,023.00

5 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të misrit€2,700,000.00 €3,218,928.00 (€518,928.00) €2,700,000.00 €16,957.00 €2,683,043.00 €2,700,000.00 €2,870,968.50 (€170,968.50)

6 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura të lulediellit€20,000.00 €748.50 €19,251.50 €20,000.00 €7,945.50 €12,054.50 €50,000.00 €1,315.50 €48,684.50

7 Pagesat direkte për vreshtat ekzistuese€2,150,000.00 €2,579,330.00 (€429,330.00) €2,150,000.00 €2,244,228.00 (€94,228.00) €2,100,000.00  €  ,117,978.00 (€17,978.00)

8 Pagesa direkte për verë të prodhuar dehe deklaruar zyrtarisht€350,000.00 €190,774.32 €159,225.68 €350,000.00 €1,599,496.00 (€1,249,496.00)  €                         -   

9 Pagesat direkte për pemishtet ekzistuese€1,250,000.00 €2,766,975.89 (€1,516,975.89) €1,250,000.00 €2,266,235.00 (€1,016,235.00) €1,000,000.00 €1,112,032.00 (€112,032.00)

10

Pagesa direkte për prodhimtarinë e 

materialit fidanor të pemëve 

drufrutërore dhe hardhisë së rrushit 

mbi nënshtresat nën vegjitative

€100,000.00 €79,722.00 €20,278.00 €100,000.00 €23,582.00 €76,418.00 €100,000.00 €76,932.80 €23,067.20

11 Pagesat direkte për sipërfaqet e mbjellura me perime në fushë të hapur€1,700,000.00 €1,833,619.97 (€133,619.97) €1,700,000.00 €4,777,500.00 (€3,077,500.00) €150,000.00 €1,981,617.00 (€1,831,617.00)

12 Pagesat direkte për bujqësi organike €100,000.00 €115,025.00 (€15,025.00) €100,000.00 €1,907,820.00 (€1,807,820.00) €100,000.00 €14,626.00 €85,374.00

13 Pagesat direkte Për lopë dhe buallica qumështore€4,200,000.00 €4,712,680.00 (€512,680.00) €4,200,000.00 €204,990.00 €3,995,010.00 €3,600,000.00 €4,609,990.00 (€1,009,990.00)

14 Pagesa direkte për dele €1,700,000.00 €2,063,115.00 (€363,115.00) €1,700,000.00 €17,180.00 €1,682,820.00 €1,700,000.00 €1,772,025.00 (€72,025.00)

15 Pagesa direkte për dhi €150,000.00 €222,945.00 (€72,945.00) €150,000.00 €435,035.00 (€285,035.00) €150,000.00 €161,220.00 (€11,220.00)

16 Pagesa direkte për bletë €2,000,000.00 €2,435,775.00 (€435,775.00) €2,000,000.00 €2,295,555.00 (€295,555.00) €1,500,000.00 €2,158,770.00 (€658,770.00)

17 Pagesa direkte për qumështin sipas kategorive të cilësisë€1,100,000.00 €1,100,000.00 €1,100,000.00 €29,013.00 €1,070,987.00 €100,000.00 €1,082,828.67 (€982,828.67)

18 Pagesa direkte pula vojse €300,000.00 €436,751.60 (€136,751.60) €300,000.00 €72,959.00 €227,041.00 €210,000.00 €346,259.30 (€136,259.30)

19 Pagesa direkte për thëllëza €25,000.00 €18,280.00 €6,720.00 €25,000.00 €1,712,609.35 (€1,687,609.35) €20,000.00 €22,083.00 (€2,083.00)

20 Pagesa direkte për dosa në riprodhim€25,000.00 €27,320.00 (€2,320.00) €25,000.00 €18,350.00 €6,650.00 €20,000.00 €14,040.00 €5,960.00

21 Pagesa direkte për therjet e raportuara të gjedhit€75,000.00 €75,000.00 €75,000.00 €55,024.29 €19,975.71 €150,000.00 €15,780.00 €134,220.00

22 Pagesat direkte për akuakulturë €75,000.00 €75,000.00 €75,000.00 €84,052.88 (€9,052.88) €100,000.00 €100,000.00

totali dhe diferenca €25,000,000.00 €27,456,733.28 (€2,456,733.28) €25,000,000.00 €27,022,075.52 (€2,990,775.52) €20,750,000.00 €26,127,227.27 (€5,377,227.27)

Totali i mbi/nen aprovuar (€2,456,733.28) (€2,990,775.52) (€5,377,227.27)

Nr
Sektorët e mbështetur me pagesa 

direkte 2018 2017 2016
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Shtojca IV. Shpenzimet e komunave për vitet 2016/18

 

 2018 2017 2016

Totali  per komuna per 3 vite 

Komuna Grante Subvencione Grante Subvencione Grante Subvencione

Deçan -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Dragash 45,940.00€        27,500.00€        20,000.00€      93,440.00€                             

Ferizaj 250,000.00€     268,000.00€     200,000.00€      268,000.00€     147,000.00€    268,000.00€     1,401,000.00€                        

Fushë Kosovë 192,248.81€     327,521.32€     327,521.32€      55,000.00€       217,646.80€    124,675.00€     1,244,613.25€                        

Gjakovë -€                    100,000.00€     -€                    108,124.00€     -€                   127,346.35€     335,470.35€                           

Gjilan 140,000.00€     160,000.00€     20,000.00€        136,490.00€     100,000.00€    170,265.00€     726,755.00€                           

Gllogoc/Drenas -€                    40,000.00€       -€                    50,000.00€       -€                   50,000.00€        140,000.00€                           

Graçanicë 100,000.00€     13,000.00€       6,000.00€          119,000.00€                           

Hani i Elezit -€                    4,058.80€         -€                    5,027.60€          -€                   7,658.50€          16,744.90€                             

Istog 30,000.00€       50,000.00€       97,996.00€        177,996.00€                           

Junik -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Kaçanik -€                    94,319.50€       -€                    40,779.70€       -€                   68,864.00€        203,963.20€                           

Kamenicë -€                    34,518.00€       -€                    -€                    -€                   -€                    34,518.00€                             

Klinë 46,500.00€        -€                   60,298.26€        -€                    69,997.00€      -€                    176,795.26€                           

Kllokot -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Leposaviç -€                    -€                   -€                    149,980.10€     -€                   -€                    149,980.10€                           

Lipjan 10,000.00€       10,000.00€       10,000.00€        30,000.00€                             

Malishevë 500,000.00€     400,000.00€     350,000.00€     1,250,000.00€                        

Mamusha -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Mitrovica Jugore -€                    106,563.00€     -€                    130,364.14€     -€                   129,449.00€     366,376.14€                           

Mitrovica Veriore -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Novobërdë -€                    49,974.00€       -€                    28,763.00€       -€                   10,170.00€        88,907.00€                             

Obiliq 100,000.00€     100,000.00€     50,000.00€        250,000.00€                           

Partesh -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Pejë 50,000.00€        51,208.70€        93,543.09€      194,751.79€                           

Podujevë 305,233.00€     -€                   385,532.00€      -€                    197,724.41€    -€                    888,489.41€                           

Prishtinë 793,087.69€     188,914.00€     494,050.00€      293,830.00€     -€                   462,514.00€     2,232,395.69€                        

Prizren 961,260.27€     714,868.20€      113,661.00€    1,789,789.47€                        

Rahovec 94,000.00€        10,000.00€       84,000.00€        8,400.00€          196,400.00€                           

Ranillug -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Shterpcë -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Shtime 27,000.00€       9,850.00€          4,850.00€          41,700.00€                             

Skenderaj 48,000.00€        -€                   55,613.64€        -€                    54,000.00€      -€                    157,613.64€                           

Suharekë -€                    5,000.00€         -€                    -€                    17,650.00€      49,999.00€        72,649.00€                             

Viti -€                    43,634.00€       -€                    53,352.93€       -€                   49,436.97€        146,423.90€                           

Vushtrri 381,000.00€     335,816.20€      162,211.78€    879,027.98€                           

Zubin Potok -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

Zveçan -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   -€                    -€                                          

totali per kategori 3,307,269.77€  2,199,502.62€ 2,756,408.32€  1,910,961.47€  1,193,434.08€ 2,037,223.82€  13,404,800.08€                     

totali 5,506,772.39€ 4,667,369.79€  3,230,657.90€  

Të Shpenzuara Të shpenzuara Të shpenzuara
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Shtojca V. Komentet nga institucionet e audituara MBPZhR  

Te gjeturat Pajtohem 
po/ jo 

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te 
mospajtimi  

Pikëpamja e ZKA-së  

Vlerësimi i 
aplikacioneve për 
fermerë/përfitues 
 

Jo Posedimi i kafshëve të njëjta nuk ka qenë kriter i 
vlerësimit/përfitimit. Madje, sipas UA, fermeri nuk 
obligohet te ketë asnjë kafshë në momentin e aplikimit 
por duhet të ketë para paraqitjes së kërkesës për 
pagesë. P.sh edhe toka mund të merret si aset po ashtu 
është marr edhe lista e aseteve të paraqitura në EFR 
dhe plan biznesi. 

Kriteri nuk është parparë në UA 09/2018 mirëpo 
është parparë në dokumentin e vlerësimit të 
aplikacionit të hartuar nga Ministria: 
Ekzistimi i kapaciteteve vetanake para aplikimit për 
mbështetje nga Ministria-AZHB, dhe nën kriteri : 
Ekzistimi i kapaciteteve vetanake ( pajisje, objekte të 
ngjashme) të cilat janë të gatshme për përdorim( sipas 
aseteve në Plan Biznes).  
Duke u bazuar në këtë dhe vlerësimin e dokumenteve 
të aplikimit gjetja mbetet. 

Paradheniet për 
grante për bujqësi 

Jo Ndonëse ligji i buxhetit përcakton një gjë të tillë, 
gjithashtu përcakton se kategoria e shpenzimeve 
“Subvencione dhe transfere” është e kufizuar në 
rrethanat kur ka bazë ligjore. Në këtë rast, baza ligjore 
është ligji për bujqësi dhe Zhvillim Rural së bashku me 
legjislacionin sekondar (ku parashiet dhënia e avanceve 
për sektorët të caktuar) dhe në harmoni me MBPZHR 
kryen kontroll dhe ex-post dhe ne bazë të të gjeturave në 
terren kërkon kthimin e mjeteve gjithherë kur nuk 
mbahet investimet karrshi UA-ve ne fuqi. 

Sipas Ligjit të Buxhetit 2018, shpenzimi i parave 
publike nga kategoria e shpenzimeve “Subvencione 
dhe Transfere” është i kufizuar në rrethanat kur ka 
bazë ligjore të qartë sipas këtij ligji dhe ndonjë ligji 
tjetër për këto shpenzime. Ligji i buxhetit ka paraparë 
paradhënie për investime kapitale dhe mallra dhe 
shërbime. Po ashtu plani kontabel i Thesarit nuk 
parashehë kod ekonomik për paradheniet ne 
kategorinë e subvencioneve/granteve.  
Në rastet kur ka pasur kerkesa të tilla/ngjashme nga 
organizatat buxhetore, ato kanë derguar çështjen e 
paradhenieve në MF/Thesar për konsultim dhe 
rrejedhimisht çështja e tillë është reflektuar në Ligjin e 
Buxhetit (2019).   
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Shtojca VI. Komentet nga institucionet e audituara - Ferizaji 

Te gjeturat Pajtohem 
po/ jo 

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te 
mospajtimi  

Pikëpamja e ZKA-së  

Mungesa e analizës së 
tokës që dëshmon 
përshtatshmërinë e saj 
me kultivimin e kulturës 
së përzgjedhur 

Jo Në mungesë te mjeteve financiare DB e Ferizajt nuk 
ka pas mundësi për një projekt të bërjes së analizave 
të tokës për fermerët e komunës sonë ,por komisioni 
i përcaktuar dhe zyrtarët e kësaj drejtorie e njohin 
bonitetin e tokës dhe përshtatshmërinë e bimës për 
rajonet përkatëse . 

Komenti nga Komuna nuk ndërlidhet me gjetjen e 
auditimit.  Gjetja e auditimit është lidhur me kriteret 
e vendosura nga komuna për aplikuesit për kultura 
specifike që janë mbështetur përmes granteve apo 
subvencioneve. Në dosjen e aplikueseve ka munguar 
dëshmia e kësaj analize.  

Mungesa e përcaktimit të 
kriterit për parcelën e 
financuar 

Jo Përcaktohet çdo herë madhësia e sipërfaqes së 
parcelës për kulturat e dhëna . 

Komuna nuk ka sjellë dëshmi dhe e gjetura e 
auditimit nuk ndryshon  

 


