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Regjistrimi i Bujqësisë

PARATHËNIE
Regjistrimi i Bujqësisë në territorin e Republikës së Kosovës për herë të fundit është kryer në vitin 1960. Në
nëntor 2014 në Kosovë do të mbahet Regjistrimi i Bujqësisë, pas më shumë se 50 vjetësh. Metodologjia
është harmonizuar me standardet ndërkombëtare. Paraprakisht, metodologjia e Regjistrimit është testuar
përmes Regjistrimit Testues, i cili është mbajtur në nëntor 2012.
Deri më tani janë bërë politika dhe strategji në bazë të të dhënave nga komunat dhe anketat e ish-Entit të
Statistikave të Kosovës (tani Agjencia e Statistikave të Kosovës), të cilat janë mbledhur me metodologji të
ndryshme. Në kuadër të Regjistrimit të Popullsisë, i mbajtur në prill 2011, ishin të përfshira disa pyetje
lidhur me bujqësinë, shfrytëzimin e tokës dhe blegtorinë.
Implementimi i Regjistrimit të Bujqësisë përkon me nevojat kombëtare dhe meqënëse mungojnë të dhënat
strukturore dhe të hollësishme rreth bujqësisë, në bazë të këtij regjistrimi do të ndërtohen politikat e
ardhshme për zhvillim ekonomik në këtë sektor.
Regjistrimi i Bujqësisë 2014 përgatitet, organizohet dhe kryhet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, në
përputhje me Ligjin për Regjistrimin e Bujqësisë, Nr.04/L-127 (Gazeta Zyrtare Nr. 1/2013/17.01.2013),
Ligji Nr. 04/L-253 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë (Gazeta
Zyrtare Nr. 32/2014/15.05.2014).
Të dhënat e marra nga Regjistrimi i Bujqësisë 2014 kanë për qëllim që të ofrojnë një pasqyrë reale të
bujqësisë në Republikën e Kosovës, në nivel lokal dhe kombëtar, dhe kanë për qëllim të krijojnë një kornizë
cilësore për kryerjen e anketave të rregullta, e cila do të jetë e harmonizuar me standardet ndërkombëtare
dhe së bashku me regjistrimin do të përbëjnë shtyllën kryesore të sistemit të statistikave bujqësore.
Ky udhëzues përmbanë të gjitha sqarimet e nevojshme në lidhje me qëllimin e regjistrimit, njësitë e
regjistrimit, karakteristikat e tyre, parimet themelore të organizimit dhe të kryerjes së regjistrimit dhe detyrat
themelore të të punësuarve dhe pjesëmarrësve në Regjistrimin e Bujqësisë.
Të gjithë pjesëmarrësit në Regjistrimin e Bujqësise duhet ta respektojnë udhëzuesin në ekzekutimin e
detyrave dhe obligimeve të përcaktuara, në mënyrë që të arrihet një metodologji uniforme e aplikimit.

Prishtinë, 2014
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Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
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PJESA E PARË
1
1.1

HYRJE E PËRGJITHSHME
Objektivat e Regjistrimit të Bujqësisë

Regjistrimi i Bujqësisë ka për qëllim:
- Të sigurojë informacion statistikor të saktë dhe të përditësuar në një plan të gjerë karakteristikash për të
gjitha ekonomitë që kryejnë aktivitete bujqësore në territorin e Republikës së Kosovës.
- Të krijojë një Regjistër Statistikor të Fermave si bazë për kryerjen e vrojtimeve statistikore të mëvonshme
për ekonomitë bujqësore.
- Qeveria do të marrë një informacion bazë për hartimin, planifikimin dhe zbatimin e politikave të
përgjithshme dhe politikave specifike në mbështetje të zhvillimit bujqësor, në nivel lokal dhe qëndror.
Rezultatet e regjistrimit do të kontribuojnë në përmirësimin e statistikave bujqësore, të cilat do të përdorën
nga qeveria, organet qëndrore dhe lokale, fermerët, analistët e sektorit dhe popullata e gjerë.
1.2

Baza Ligjore

Në përputhje me Ligjin Nr.04/L-036, datë 21 tetor 2011 mbi Statistikat Zyrtare, kryerja e Regjistrimit të
Bujqësisë autorizohet nga Ligji për Regjistrimin e Bujqësisë, Nr.04/L-127 (Gazeta Zyrtare Nr.
1/2013/17.01.2013), Ligji Nr. 04/L-253 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-127 për Regjistrimin
e Bujqësisë (Gazeta Zyrtare Nr. 32/2014/15.05.2014), i cili përbën referencën kryesore ligjore për këtë
aktivitet statistikor.
Bazuar në ligjin e përmendur, regjistrimi duhet të organizohet dhe kryhet nga Agjencia e Statistikave të
Kosovës (ASK), në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe
Komisionet Komunale të Regjistrimit (KKR).
Për përgatitjen dhe zbatimin e Regjistrimit të Bujqësisë, ASK ka bashkëpunuar dhe është koordinuar me
institucione të tjera qeveritare, në veçanti me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
(MBPZHR).
Instrumentet teknike për Regjistrimin e Bujqësisë (pyetësori dhe udhëzuesi) janë përpunuar në përputhje me
Programin Botëror të Regjistrimit të Bujqësisë 2010 (FAO-UN) dhe me metodologjinë e Eurostat-it për
kryerjen e Vrojtimit të Strukturës së Fermave: Rregullorja (KE) Nr.1166/2008, Rregullorja (KE)
Nr.1200/2009.
1.3

E detyrueshme për t’u përgjigjur

Bartësi apo personi i autorizuar i ekonomive bujqësore është i obliguar që gjatë regjistrimit t’u ofrojë
regjistruesve dhe personelit tjetër të autorizuar të Regjistrimit të Bujqësisë të dhënat e kërkuara të plota dhe
të sakta.
Në rast të mungesës së tij të arsyeshme, të dhënat mund të ofrohen nga anëtarë të tjerë të ekonomisë
bujqësore, sipas rregullave të përcaktuara metodologjike të regjistrimit.
1.4

Mbrojtja e të dhënave dhe fshehtësia e tyre

1. Organet dhe institucionet e përcaktuara në Nenin 14, 16 dhe 17 të Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë
(Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Komisioni
Komunal i Regjistrimit të Bujqësisë dhe Komisioni Qendror i Regjistrimit të Bujqësisë) gjatë dhe pas
procesit të regjistrimit, garantojnë:
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1.1. fshehtësinë e plotë të të dhënave individuale të ekonomive bujqësore, në përputhje me dispozitat e këtij
ligji, Ligjit Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe dispozitat e Ligjit Nr. 03/L172 për Mbrojtjen e të dhënave personale;
1.2. parandalimin e qasjes së paautorizuar në qendrën e bazës së të dhënave grupore dhe individuale, ku
ruhet i tërë kontingjenti i regjistrimit.
2. të dhënat e mbledhura, grupore apo individuale, janë anonime për palën e tretë dhe si të tilla mund të
komunikohen vetëm me autorizim të veçantë të përdorimit për qëllime të cilat janë në përputhje me qëllimet
statistikore të regjistrimit. Marrësi i të dhënave detyrohet për mbrojtjen e fshehtësisë se të dhënave. Marrësi
është i detyruar që të marrë masat e duhura të sigurisë dhe të sigurojë se çfarëdo publikimi i rezultateve
statistikore do të jetë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
3. Personeli i angazhuar në procesin e regjistrimit patjetër duhet t’i ruaj të dhënat e grumbulluara gjatë
regjistrimit si informacion konfidencial që është i mbrojtur me ligj.
1.5

Mbulueshmëria e Regjistrimit të Bujqësisë

Gjatë Regjistrimit të Bujqësisë do të regjistrohen ekonomitë bujqësore.
Ekonomi bujqësore është një njësi e pavarur teknike dhe ekonomike e prodhimit, ku (1) ekonomia
familjare ose (2) subjekti juridik kryen (3) veprimtarinë bujqësore si aktivitet kryesor ose dytësor,
nën një menaxhim të vetëm dhe ku i përdorin mjetet e përbashkëta të prodhimit (tokën, pajisjet,
ndërtesat, etj.).
(1) Ekonomia familjare nënkupton individin, bashkësinë familjare apo bashkësinë tjetër të personave
(individëve), të cilët jetojnë së bashku dhe janë të vendosur plotësisht ose pjesërisht në një ekonomi
familjare, si dhe furnizohen me gjëra ushqimore e gjëra të tjera të mundshme elementare për jetesë.
Anëtarët e këtij grupi mund t`i bashkojnë të ardhurat e tyre në një masë më të madhe apo më të vogël.
Ekonomi familjare bujqësore është një familje apo komunitet i njerëzve, ku anëtarët e saj janë të angazhuar
në prodhimtari bujqësore si aktivitet të tyre kryesor ose dytësor që kanë një menaxhim të vetëm, duke
përdorur mjetet e përbashkëta të prodhimit, të tilla si: toka, makinat, ndërtesat, etj. Ekonomia familjare
bujqësore mund të prodhojë produkte bujqësore për shitje, për konsum vetanak ose për të dyjat.
(2) Subjektet juridike janë kooperativat bujqësore, bizneset individuale dhe format e tjera organizative me
statusin e subjektit juridik, që janë regjistruar se kanë prodhimtari bujqësore si aktivitet të tyre kryesor,
dhe ndërmarrjet, institucionet dhe subjektet e tjera juridike që janë regjistruar në një aktivitet tjetër, dhe
të cilat kanë degë organizative ose pjesë të tjera organizative ku kryhet prodhimi bujqësor.
(3) Prodhimtari bujqësore nënkupton:
 kultivimin e kulturave bujqësore (drithëra, patate, bishtajore të thata me kokërr, kultura industriale,
bimë foragjere, perime, lule, bimë dekorative, farëra, fidane, pemë, rrush, kërpudha, etj.);
 rritjen e bagëtisë, shpezëve dhe kafshëve të tjera (gjedhe, dele, dhi, derra, kuaj, gomarë, mushka,
pula, bletë, lepuj, etj.), dhe
 prodhimin e verës nga rrushi i prodhuar në ekonominë bujqësore.
Të përfshira janë po ashtu edhe ekonomitë në vijim:
- ekonomitë bujqësore të instituteve kërkimore, komunitetet fetare, shkollat dhe burgjet;
- ekonomitë bujqësore, të cilat janë pjesë e ndërmarrjeve industriale;
- ekonomitë që merren me blegtori, por që në ditën referuese nuk kanë asnjë bagëti; ekonomia është
përkohësisht bosh për shkak të ndërprerjes së përkohshme të ciklit të prodhimit (pastrimi sanitar i stallave
për blegtori, përhapja e ndonjë sëmundjeje apo për arsye të ngjashme). Ekonomitë e tilla duhet të
regjistrohen patjetër, në mënyrë që të përfshihen në Regjistrimin e Bujqësisë.
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Prodhimi bujqësor përjashton:
 mbajtjen e kuajve për gara pa aktivitet të mbarështimit,
 përpunimin e prodhimeve bujqësore (duke përjashtuar prodhimin e verës të prodhuar nga rrushi i
kultivuar në ekonomi),
 pylltarinë, gjuetinë, peshkimin apo kultivimin e peshkut dhe
 kryerjen e shërbimeve bujqësore me makina të veta për ekonomitë tjera bujqësore.
Ekonomitë bujqësore duhet të arrijnë së paku njërin nga kriteret e pragut të mëposhtem:
1. Ekonomia punon 10 ari (1 000 m2) apo më shumë tokë bujqësore të shfrytëzuar për kultivimin e
kulturave bujqësore, ose
2. Ekonomia prodhon perime, lule apo produkte të tjera bujqësore në serra për shitje, ose
3. Ekonomia mbanë një apo më shumë gjedhe ose kuaj, ose
4. Ekonomia mbanë të paktën 3 derra të rritur, ose
5. Ekonomia mbanë të paktën 4 krerë të rritur të deleve ose dhive dhe derrave së bashku, ose
6. Ekonomia mbanë të paktën 50 copë shpezë të rritura dhe lepuj femra së bashku, ose
7. Ekonomia mbanë të paktën 20 koshere bletësh, ose
8. Ekonomia kultivon kërpudha për shitje.
1.6

Kush duhet të përgjigjet në pyetjet e pyetësorit

Të dhënat duhet të ofrohen nga (1) bartësi ose (2) menaxheri. Në rast të mungesës së arsyeshme të bartësit
apo menaxherit, atëherë të dhënat për ekonomitë familjare bujqësore mund t’i japin anëtarët e tjerë të
ekonomisë familjare dhe për subjektet juridike, punëtorët e tjerë që kanë më shumë njohuri për
prodhimtarinë bujqësore. Të intervistuarit duhet të jenë të moshës madhore.
(1) Bartësi është person fizik ose juridik, në llogari dhe në emër të të cilit ekonomia bujqësore menaxhohet
dhe i cili është ligjërisht dhe ekonomikisht përgjegjës për të. Bartësi ka përgjegjësinë kryesore në
menaxhimin e ekonomisë familjare bujqësore, merr përsipër rreziqet ekonomike dhe vendimet kryesore
që lidhen me veprimtaritë bujqësore. Bartësi nuk është domosdoshmërisht pronari i tokës ose personi i
emërtuar si kryefamiljar, siç ishte në Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011.
Vetëm një person mund të deklarohet si bartës për çdo ekonomi: nëse në një ekonomi bujqësore, dy ose
më shumë persona bashkërisht marrin vendime të mëdha për aktivitetet bujqësore, për qëllime të
regjistrimit, vetëm njëri prej tyre duhet të konsiderohet si bartës.
Të dhënat për bartësin merren vetëm për ekonomitë familjare bujqësore dhe bizneset individuale, kurse për
subjektet juridike të dhënat merren për menaxherin.
(2) Menaxheri është person fizik, përgjegjës për punën e përditshme financiare dhe prodhimtarinë bujqësore
ditore me të cilën merret ekonomia bujqësore.
Të gjitha të dhënat duhet të merren për personin fizik i cili vepron si menaxher i ekonomisë. Vetëm të
dhënat për personin fizik grumbullohen. Kjo do të thotë se nëse bartësi është person juridik, të dhënat do të
grumbullohen vetëm për menaxherin.
Menaxher mund të jetë një person tjetër, të cilit i besohet menaxhimi i EB-së, gjegjësisht një anëtar i
familjes së tij, bashkëshorti/bashkëshortja apo një person jo i afërm i udhëheqësit të EB-së. Një ekonomi
bujqësore ka vetëm një menaxher.
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1.7

Kur do të grumbullohen të dhënat dhe cilës periudhë kohore i referohen

Regjistrimi i Bujqësisë do të kryhet gjatë periudhës 1-20 nëntor 2014.
Grumbullimi i të dhënave merret për periudhat referuese:
o Shfrytëzimi i tokës, një (1) vit bujqësor, nga data 31 tetor 2013-1 nëntor 2014;
o Blegtoria, 1 nëntor 2014;
o Fuqia punëtore, një (1) vit bujqësor, nga 31 tetor 2013-1 nëntor 2014;
o Masat e zhvillimit rural, në periudhë prej tre (3) vjetësh, që përfundon më 31 dhjetor 2014.
1.8

Kodi i sjelljes dhe konfidencialiteti (fshehtësia) për të gjitha nivelet e personelit të Regjistrimit të
Bujqësisë

Konfidencialiteti nënkupton fshehtësinë e të dhënave individuale. Të gjitha të dhënat janë të mbrojtura me
ligj dhe do të përdoren vetëm për qëllime statistikore.
Si zyrtar i Agjencisë së Statistikave të Kosovës detyroheni ligjërisht, përmes nënshkrimit të mirëkuptimit të
konfidencialitetit, që asnjëherë të mos i zbuloni informatat e mbledhura gjatë kryerjes së detyrave tuaja. Ky
detyrim vazhdon të aplikohet edhe pas përfundimit të punësimit tuaj.
Që të përmbushet kriteri i konfidencialitetit, personeli i regjistrimit duhet të sillet si më poshtë:
o Mos i ekspozoni pyetësorët e plotësuar në ekonomi bujqësore, në mënyrë që ekonomia të mund t’i
shohë të dhënat për fqinjët apo për ndonjë ekonomi tjetër.
o Mos i lini pyetësorët e ekspozuar në automjet apo diku tjetër.
o Asnjëherë mos i diskutoni me askënd informacionet e marra nga ekonomitë bujqësore.
o Kujdesuni për dokumentin tuaj zyrtar që dëshmon se ju punoni për ASK-në. Dikush mund ta
keqpërdorë atë nëse ju e keni humbur.
o Në rast të humbjes së ndonjë pyetësori ose dokumenti zyrtar ju duhet ta informoni kontrollorin,
gjegjësisht mbikëqyrësin tuaj.
o Nuk lejohet që të bëni kopje të pyetësorëve.
Gjatë periudhës së Regjistrimit, ju jeni një punonjës publik dhe përfaqësoni ASK-në. Sigurohuni që t’i
respektoni udhëzimet e mëposhtme:
o Vishuni në mënyrë adekuate.
o Mos i delegoni detyrat tuaja tek askush tjetër.
o Gjithnjë prezantohuni duke e treguar autorizimin për kryerjen e regjistrimit së bashku me kartelën
tuaj identifikuese. Suksesi i regjistrimit do të varet në masë të madhe nga gatishmëria e anëtarëve të
ekonomisë për t’ju ofruar informacionin e nevojshëm për ta plotësuar saktë pyetësorin, dhe kjo varet
se si ju do të jeni të pranueshëm.
o Asnjëherë mos hyni në ekonomi, pa ju ftuar; hyni në EB vetëm nëse personi ju fton të hyni
brenda.
o Shkurtimisht shpjegoni qëllimin e regjistrimit, çfarë pyetjesh do t’u bëni dhe shpjegoni se të dhënat
janë konfidenciale dhe se do të përdoren vetëm për qëllime statistikore.
o Tregoni mirësjellje, jini pozitiv dhe miqësor. Gjatë tërë kohës së regjistrimit ju duhet të dukeni
reprezentativ dhe elegant. Flisni ngadalë dhe qartë. Në çdo kohë ju duhet të jeni serioz, nuk duhet të
dukeni dhe të jeni shumë formal. Mos harroni që përshtypjet e para janë shumë të rëndësishme;
o Kurrë mos debatoni për politikë apo për çështje kundërthënëse.
o Mos u përfshini në problemet personale.
o Përqëndrohuni vetëm rreth çështjeve të Regjistrimit të Bujqësisë. Mos pyesni për informata që nuk
kërkohen në pyetësor.
o Mos e merrni askënd me vete brenda në EB, vetëm personat e autorizuar.
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o Duhet t’i informoni ekonomitë në lidhje me gjuhën në të cilat ata kanë të drejtë të intervistohen. Nëse
ata dëshirojnë që të intervistohen në një gjuhë tjetër nga gjuha e intervistuesit, informoni kontrollorin
tuaj që t’iu zëvendësojë me regjistruesin e gjuhës përkatëse.
o Mos ndikoni në përgjigjet e të intervistuarve. Është shumë e rëndësishme që të mbahet një qëndrim
neutral, kur bëni pyetje.
o Mos e ndryshoni kuptimin apo renditjen e pyetjeve. Nëse personi nuk e kupton pyetjen, duhet ta
përsërisni atë ngadalë dhe me kujdes. Megjithatë, nëse ai/ajo nuk e kupton pyetjen, atëherë pyetja
mund të shpjegohet me fjalë të tjera, duke pasur parasysh që të mos i humbet kuptimi origjinal i
pyetjes.
o Në fund të intervistës, falenderojeni të intervistuarin për kohën dhe bashkëpunimin me ju.
Ju nuk keni të drejtë të jepni ndonjë intervistë apo çfarëdo lloji informate mediave!

2

ORGANIZIMI I REGJISTRIMIT TË BUJQËSISË

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është institucioni që e organizon Regjistrimin e Bujqësisë në tërë
territorin e Kosovës.
Personeli për Regjistrimin e Bujqësisë përfshinë:
 Regjistruesit,
 Kontrollorët,
 Mbikqyrësit dhe
 Komisionin Komunal të Regjistrimit të Bujqësisë.
3
3.1

ROLI, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE AKTIVITETET E REGJISTRUESIT
ROLI I REGJISTRUESIT

Regjistruesi luan rolin kyç gjatë punës në terren dhe ai është në kontakt të drejtpërdrejt me të intervistuarin.
Regjistruesi duhet të sillet në mënyrë profesionale gjatë gjithë kohës, sepse ai përfaqëson zyrtarisht
Regjistrimin e Bujqësisë. Mënyra se si regjistruesi vepron mund të ketë ndikim në saktësinë e të dhënave të
Regjistrimit të Bujqësisë.
Regjistruesi duhet të jetë i gatshëm të dëgjojë, të jetë pozitiv dhe miqësor.
3.2

DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE AKTIVITETET KRYESORE QË DUHET TË
REALIZOHEN NGA REGJISTRUESI

Detyra kryesore e regjistruesit është që të realizojë intervistat në të gjitha ekonomitë familjare dhe subjektet
juridike, brenda qarkut regjistrues (QR), për të cilin ai është përgjegjës.
Lidhur me këtë nga regjistruesi kërkohet që:
 Të sigurohet se ka të gjithë materialin për punë në terren; të kujdeset për të gjithë materialin e
pranuar (përfshirë dhe kartelën e identifikimit) dhe mos t’i humb ato. Konfidencialiteti i RB-së do të
rrezikohet nëse pyetësorët e plotësuar humbin dhe persona të paautorizuar kanë qasje në këta
pyetësorë. Nëse humbni ndonjë material apo iu është vjedhur, sё pari kontrolloni nëse jeni të sigurt
për këtë. Pastaj njoftoni menjëherë kontrollorin tuaj nё mënyrë qё tё merret ndonjë vendim se si tё
veprohet më tej. Rregullat e regjistrimit në bazë të Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë Nr.04/L-127
(Gazeta Zyrtare Nr. 1/2013/17.01.2013), Ligji Nr. 04/L-253 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit
Nr. 04/L-127 për Regjistrimin e Bujqësisë (Gazeta Zyrtare Nr. 32/2014/15.05.2014), Kreu 7,
dispozitat ndëshkimore, Neni 24, qartazi parashohin sanksione për raste të tilla. Kështu qё keni
kujdes;
10

Regjistrimi i Bujqësisë





























Regjistruesi duhet ta mbajë kartelën e identifikimit me vete gjatë tërë kohës dhe të prezantohet si
regjistrues për qarkun e tij regjistrues;
Ta njohë hartën e QR-së, të dijë si ta përdorë atë dhe t’i dijë udhëzimet se si ta mbulojë qarkun në
mënyrë sistematike;
Së bashku me kontrollorin, të identifikojë/kontrollojë kufijtë në hartën e qarkut regjistrues të caktuar,
në mënyrë që të jetë i sigurt se kufijtë janë të qartë;
T’i intervistojë ekonomitë vetëm brenda kufijve të qarkut regjistrues që i është caktuar atij/asaj;
Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet ndërtesave të banuara në terren dhe hartës së QR-së, t’i
azhurnojë ato sipas udhëzimeve të dhëna në këtë udhëzues dhe ta njoftojë kontrollorin e tij/saj për
këtë;
T’i kontaktojë ekonomitë bujqësore para regjistrimit dhe të prezantohet si regjistrues përgjegjës për
të kryer Regjistrimin e Bujqësisë në atë qark dhe t’ua lë letrën njoftuese ekonomive; gjatë vizitës
duhet të provojë të diskutojë me ekonominë për kohën e intervistës (kur është koha më e
përshtatshme për t’i vizituar ata);
Gjatë kohës së regjistrimit në zonat rurale duhet t’i vizitoni të gjitha ekonomitë familjare (ato që janë
në LRB dhe ato që nuk janë) dhe në zonat urbane duhet t’i vizitoni vetëm ekonomitë bujqësore që
janë në LRB të ekonomive familjare bujqësore ose në LRB të subjekteve juridike;
Para se të fillojë plotësimin e pyetësorit, regjistruesi duhet ta informojë bartësin/menaxherin e
ekonomisë se ata janë të lirë të zgjedhin gjuhën që ata dëshirojnë të përdorin gjatë regjistrimit (shqip,
serbisht, turqisht);
Nëse ndonjë bartës/menaxher i ekonomisë zgjedh ta bëjë regjistrimin në ndonjë gjuhë tjetër nga
gjuha e regjistruesit, regjistruesi duhet ta informojë atë se një regjistrues tjetër do të vijë për t’i
intervistuar ata më vonë, dhe menjëherë duhet ta informojë kontrollorin për dërgimin e ndonjë
regjistruesi tjetër në atë ekonomi, kështu që të bëhet regjistrimi në gjuhën e kërkuar;
Të parashtrojë pyetjet e duhura dhe të plotësojë me kujdes të gjitha të dhënat që kërkohen në
pyetësor;
Të kontrollojë nëse i ka shkruar të gjitha përgjigjet dhe nëse iu ka përmbajtur të gjitha udhëzimeve
për plotësimin e tyre. Në fund, të sigurohet që pyetësori të jetë në përputhje me udhëzimet dhe të jetë
i lexueshëm;
Të ketë kujdes nëse ndonjë pyetësor nuk është plotësuar si duhet. Kontrollori do të kërkojë nga ai që
ta përmirësojë, që në disa raste nënkupton se duhet t`i vizitojë sërish ekonomitë për t’i bërë
përmirësimet e nevojshme;
T’i raportojë kontrollorit çdo ditë për punën e realizuar dhe vazhdimisht ta informojë atë rreth çdo
problemi që paraqitet;
Në rast se nuk ka mundësi ta kontaktojë një ekonomi, atëherë t’ia lë letren informuese në derë, me
të cilën e informon se kur do ta vizitojë përsëri këtë ekonomi; ta vizitojë ekonominë me të cilën nuk
ka kontaktuar sa herë të jetë e nevojshme, por së paku tri herë gjatë periudhës së regjistrimit në ditë
dhe kohë të ndryshme. Nëse nuk arrini ta kontaktoni ekonomine familjare/subjektin juridik që merret
me aktivitete bujqësore, ju duhet ta informoni kontrollorin tuaj. Ju mund ta pyesni dikë nga fqinjët se
në çfarë kohe mund të jetë dikush në shtëpi, por asesi të kërkoni informata të paautorizuara për
personat që nuk gjenden në shtëpi.
Prej regjistruesit pritet që të punojë edhe gjatë ditëve të fundjavës, kur njerëzit kryesisht gjenden në
shtëpi;
Të jetë i gatshëm të punojë edhe gjatë orëve të mbrëmjes, sipas kërkesës së kontrollorit, me qëllim të
përfundimit të punëve të mbetura. Koha e mbrëmjes është koha më e përshtatshme për të kontaktuar
me personat, të cilët nuk ka mundur t’i kontaktojë gjatë ditës;
Të informojë ekonominë se informatat e mbledhura janë konfidenciale dhe se do të publikohen
vetëm të dhënat zyrtare mbi bujqësinë. Nuk diskuton për asnjë informatë që ka marrë gjatë punës në
regjistrim me askënd, përveç me kontrollorin dhe personelin tjetër të autorizuar;
Në rast se dikush e shoqëron gjatë punës, ai duhet të kujdeset që shoqëruesi i tij të mos marrë pjesë
në intervistim: vetëm ai ka autorizim për qasje në ekonomi;
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Nëse një ekonomi refuzon të intervistohet, ta informojë për qëllimin e Regjistrimit të Bujqësisë
përmes letrës njoftuese dhe se regjistrimi është obligim ligjor, por nëse ekonomia vazhdon të
refuzojë, rastin e raporton tek kontrollori.

Vëni re: Regjistruesi punon me korrektësi dhe i përmbahet procedurave. Nëse puna apo qëndrimi i tij
vlerësohet si i papërshtatshëm dhe nuk i plotëson standardet e përcaktuara në kontratë, ai mund të largohet
nga procesi i regjistrimit dhe të zëvendësohet me një regjistrues tjetër.
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3.3

PLANI I AKTIVITETEVE

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur aktivitetet e regjistruesit, të cilat duhet t’i kryejë gjatë kohës së
caktuar. Për çdo aktivitet do të ketë udhëzime të hollësishme.
Përshkrimi i
Nr.
Rezultatet e aktiviteteve
Periudha kohore
rendor
aktiviteteve
1
Para regjistrimit
Pjesëmarrja në
Regjistruesit trajnohen nga kontrollorët dhe gjatë kësaj
1.1
trajnim, pranimi i
kohe do të njihen me konceptet dhe definicionet e RB26-30.10.2014
materialit për
së, do të mësojnë si të veprojnë në terren, si t’i
trajnim
plotësojnë pyetësorët dhe raportet e nevojshme.
Pranimi i materialit Regjistruesi duhet të konfirmojë tek kontrollori i tij se
Në ditën e fundit
1.2
të regjistrimit
e ka pranuar tërë materialin e nevojshëm për regjistrim.
të trajnimit
30.10.2014
Vizita paraprake
1.3

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

3.2
3.3

3.4

Gjatë regjistrimit
Regjistrimi në
terren
Komunikimi me
kontrollorin
Rregullimi dhe
vendosja e
materialit në kuti
Pas regjistrimit
Plotëso LRB
(rezultatet e para)
Dorëzo materialin
te kontrollori juaj
Nënshkruaj të
gjitha dokumentet

Nëse regjistruesi has në terren (vetëm në zonat rurale)
ekonomi të reja që nuk i ka në LRB, t’i shënojë të
dhënat e reja në LRB dhe në hartë.
Ta dorëzojë letrën njoftuese tek secila ekonomi
familjare/subjekt juridik brenda qarkut te tij.

Një ditë para
regjistrimit
31.10.2014

Plotëso pyetësorët e regjistrimit.

Çdo ditë
1-20.11.2014

Plotëso RD1 dhe raporto personalisht çdo ditë tek
kontrollori juaj.
Kontrollo dhe vendos në rend materialin tuaj të
plotësuar sipas udhëzimeve të dhëna

Çdo ditë
1-20.11.2014

Plotëso dhe kontrollo të dhënat në LRB; kontrollo të
gjitha totalet dhe të dhënat përmbledhëse në faqen e
parë dhe vendose LRB-në mbi pyetësorët në kuti.
Konfirmo me kontrollorin tuaj se materiali juaj është i
saktë dhe i kompletuar.
Nënshkruaj të gjithë pyetësorët, formularët shtesë dhe
raportin e pranim-dorëzimit.

Çdo ditë
1-20.11.2014

21-23.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

INFORMATA PËRMBLEDHËSE

Ju duhet të mbani kontakt me kontrollorin tuaj gjatë tërë procesit të Regjistrimit të Bujqësisë. Gjithmonë
kontrolloni edhe një herë pyetësorët e plotësuar për gabime ose lëshime që mund t’i keni bërë. Nëse nuk i
korrigjoni ato, atëherë kontrollori juaj do të kërkojë nga ju që të shkoni përsëri tek EB-ja për të bërë
përmirësimet e nevojshme. Këto raste duhet të jenë minimale.
Mos harroni: nëse ka ndonjë rast ku kontrollori dyshon në cilësinë dhe saktësinë e të dhënave, ai duhet ta
vizitojë personalisht EB-në e caktuar dhe së bashku me bartësin/menaxherin e ekonomisë bujqësore t’i
konfirmojë të dhënat në pyetësor.
Vëni re: Gjatë punës me pyetësorët e plotësuar ose me ata të paplotësuar, duhet të keni kujdes që të mos i
theni fletët. Mbajini pyetësorët larg nga lagështia, pluhuri, ushqimi dhe pijet. Nëse një pyetësor dëmtohet
para përdorimit të tij, atëherë për këtë duhet ta informoni kontrollorin tuaj.
Nëse një pyetësor dëmtohet pasi të jetë plotësuar, shënojeni atë si të dëmtuar (mbishëno me “X” pjesën
identifikuese) dhe bartni të dhenat identifikuese në një pyetësor rezervë (të zbrazët).
13

Regjistrimi i Bujqësisë
Përderisa pyetësorët janë të paraprintuar me të dhënat e ekonomisë dhe me numrin identifikues, numri
identifikues në pyetësorin rezervë duhet të shënohet me “X” dhe numri identifikues prej pyetësorit të
dëmtuar duhet të bartet në pjesën e zbrazët, mbi numrin identifikues të pyetësorit rezervë.
Pyetësorin e dëmtuar ia dorëzoni kontrollorit tuaj në fund të periudhes së regjistrimit.
Mos harroni:
 Të gjithë pyetësorët e plotësuar apo të paplotësuar duhet t’i kthehen kontrollorit tuaj në fund të
periudhës së regjistrimit. Asnjëherë mos ia jepni regjistruesve të tjerë pyetësorët e zbrazët dhe mos
pranoni pyetësor të zbrazët prej regjistruesve të tjerë, sepse pyetësorët i keni marrë në emrin tuaj.
Pyetësorët e dikujt tjetër nuk mund t’i përdorni në qarkun tuaj regjistrues, sepse secili pyetësor ka
numër identifikues unik dhe gjendet vetëm në një LRB. Nëse keni nevojë për numër shtesë të
pyetësorëve, ju duhet ta informoni kontrollorin tuaj.


3.5

Kur t’i kryeni të gjitha detyrat, të gjithë materialin duhet t’ia dorëzoni kontrollorit tuaj. Ju dhe
kontrollori duhet të nënshkruani raportin e pranim-dorëzimit të tyre në gjendje të rregullt.
RAPORTI DITOR PËR REGJISTRUES (RD1) DHE PLOTËSIMI I TË DHËNAVE TË
EKONOMIVE BUJQËSORE NË LRB

Gjatë periudhës së regjistrimit, ju duhet t’i raportoni kontrollorit çdo ditë duke filluar nga 1-20 nëntor
2014, në raportin ditor për regjistrues (RD1).
Në fund të çdo dite (1-20 nëntor 2014) nga ju do të kërkohet që në RD1 të përmblidhni numrin e
përgjithshëm për secilën kolonë që gjendet në RD1. Ju duhet t’i plotësoni çdo ditë nga dy kopje të RD1.
Njëren kopje duhet t’ia dorëzoni kontrollorit tuaj dhe tjetren ta mbani për vete deri në fund të regjistrimit.
Përveç plotësimit të pyetësorëve dhe RD1, çdo ditë ju duhet ta plotësoni edhe LRB, në bazë të intervistave
të realizuara në qarkun tuaj të regjistrimit.
Vëni re: Në fund të detyrës suaj (regjistrimit), ju do të nënshkruani LRB-në dhe së bashku me të gjithë
materialin do t’ia dorëzoni kontrollorit tuaj.
Në aneksin e udhëzuesit do t’i gjëni të bashkangjitura të tri llojet e LRB-ve dhe raportet ditore për secilin
nivel të personelit të RB-së: RD1, RD2, RD3 dhe RD4.

3.6

MËNYRA E DORËZIMIT TË PYETËSORËVE TE KONTROLLORI

Ju duhet të bashkëpunoni ngushtë me kontrollorin tuaj dhe në fund të periudhës së regjistrimit ta dorëzoni
materialin e përfunduar.
Para se t’ia dorëzoni kontrollorit materialin, kontrolloni edhe një herë nëse keni kompletuar të gjithë
pyetësorët; korrigjoni gabimet e mundshme, plotësoni emrat dhe kontrolloni kodet identifikuese.
Kontrolloni gjithashtu edhe:
 RD1, për të vërtetuar nëse totalet janë të sakta (mos harroni të nënshkruani RD1);
 LRB, për të vërtetuar nëse keni plotësuar të gjitha të dhënat në mënyrë të duhur, për të vërtetuar nëse
totalet janë të sakta (mos harroni të nënshkruani LRB).
Të gjithë pyetësorët e kompletuar, hartat dhe raportet shtesë (kopjen e RD1 dhe LRB) duhet t’i futni në
kutinë me emrin tuaj.
Duhet të kontrolloni nëse kutia juaj i ka të gjitha kodet përkatëse, të cilat vihen për t’ju identifikuar më lehtë
juve, si p.sh., kodi i komunës, kodi i vendbanimit, kodi i QR-së dhe kodi i regjistruesit.
Pas të gjitha kontrollimeve, ju duhet t’ia dorëzoni kontrollorit kutinë tuaj dhe pastaj ta nënshkruani raportin
e pranim-dorëzimit (të cilin e keni në kutinë tuaj), në mënyrë që pastaj t’ju bëhet pagesa e plotë në bazë të
kontratës.
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4
4.1

ROLI, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE AKTIVITETET E KONTROLLORIT
ROLI I KONTROLLORIT

Kontrollorët janë pjesë e stafit kyç të strukturës organizative të regjistrimit, posaçërisht gjatë fazës së punës
në terren.
Ju, si kontrollor, duhet ta organizoni punën e një grupi të vogël prej rreth 5-6 regjistrues. Secili regjistrues do
të jetë përgjegjës per qarkun e vetë të regjistrimit. QR është njësia më e vogël gjeografike në të cilen është i
ndarë i tërë territori i Kosovës për qëllime të regjistrimit. Për këtë arsye ju do të jeni përgjegjës për të
ashtuquajturën zonë të kontrollorit, e cila përbëhet prej shumës së qarqeve të regjistrimit për të cilat janë
përgjegjës regjistruesit tuaj.
Para fillimit të regjistrimit, ju duhet të familjarizoheni me kufijtë e QR-së të zonës së kontrollorit që ju është
caktuar.
Juve do t’ju caktohet një kod unik identifikimi, i cili do të përdoret gjatë tërë procesit të regjistrimit.
Ju duhet të jeni tejet bashkëpunues dhe ta motivoni stafin tuaj që të bëjë punë të mirë në terren dhe t’i
zhvillojë me sukses intervistat.
Mbikëqyrja adekuate e regjistrimit është thelbësore. Saktësia e informatave të mbledhura dhe përceptimi i të
intervistuarve varen nga mënyra se si veprojnë regjistruesit si dhe nga kontrolli e mbikëqyrja juaj.
Rregulla e artë. Kontrollimi dhe monitorimi i regjistruesit tuaj në çdo kohë do t’ju mundësojë që të keni
rezultate të mira në fund të regjistrimit.

4.2

DETYRAT KRYESORE TË KONTROLLORIT NË REGJISTRIM

Kontrollorët do të trajnohen nga mbikqyrësit për 5 ditë me radhë.
Kontrollori do të mbajë trajnime me regjistruesit në qendrat e caktuara, ku mbikqyrësit do ta monitorojnë
trajnimin e tij.
Pas trajnimit, detyra juaj kryesore do të jetë mbikëqyrja e rreth 5-6 regjistruesve, të cilët janë persona që
drejtpërdrejt ndërveprojnë me të intervistuarit dhe mbledhin të dhëna gjatë Regjistrimit të Bujqësisë, në
qarqet përkatëse regjistruese.
Ju do të punoni shumë ngushtë me regjistruesit tuaj. Është detyra juaj të verifikoni që të gjithë regjistruesit
janë duke i kryer detyrat e tyre me korrektësi dhe efikasitet.
Ju duhet t’i raportoni drejtpërdrejt mbikëqyrësit tuaj rreth progresit ditor të punës në terren dhe rreth të gjitha
problemeve që ju mund t’i hasni në QR të zonës suaj kontrolluese.
Detyrë e kontrollorit është që për çdo ditë të takohet me regjistruesit e tij dhe t’i kontrollojë pyetësorët e
përfunduar për ditën paraprake. Poashtu kontrollori duhet t’i pranojë çdo ditë raportet ditore nga të gjithë
regjistruesit e tij dhe të njëjtat t’ia komunikojë mbikëqyrësit të vet. Pas kontrollimit të pyetësorëve,
kontrollori duhet t’ia kthejë prapë pyetësorët e tij të kontrolluar secilit regjistrues, ndërsa një kopje e RD1
mbetet tek kontrollori, i cili i bartë të dhënat në raportin ditor të kontrollorit RD2 dhe ia dorëzon kopjet e
RD1 dhe RD2 mbikëqyrësit të tij.
Po ashtu, ai në rast nevoje u jep sqarime profesionale regjistruesve dhe nëse nuk arrinë t’i zgjidhë rastet
problematike, ai konsultohet me mbikëqyrësin e tij.

4.3

PERIUDHA E REGJISTRIMIT DHE ORËT E PUNËS

Gjatë periudhës së punës në terren ju duhet të punoni shumë për t’i përmbushur të gjitha detyrat tuaja dhe të
jeni në hap me orarin e procesit të regjistrimit. Paralajmëroni regjistruesit tuaj paraprakisht për punën e
lodhshme që kërkohet nga ata.
Për ju dhe regjistruesit nuk do të ketë orar fiks të punës. Në përgjithësi, ju duhet ta filloni punën herët në
mëngjes dhe ta përfundoni vonë në mbrëmje.
Punoni sa më shumë që mundeni për ta kryer detyrën tuaj sipas kalendarit të përcaktuar të punëve. Nëse nuk
mund ta përfundoni punën me kohë, raportoni menjëherë tek mbikëqyrësi juaj.
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4.4

PLANI I AKTIVITETEVE

Në tabelën vijuese gjendet plani i aktiviteteve kryesore që kontrollori duhet t’i kryejë para, gjatë dhe pas
periudhës së Regjistrimit të Bujqësisë. Do të jetë e dobishme për ju që ta masni progresin e punës në secilën
fazë të regjistrimit. Duke e konsultuar këtë orar, ju do të jeni në gjendje t’i vëreni vonesat, duke krahasuar
datat e aktiviteteve të planifikuara me datat aktuale të zbatimit. Ju duhet ta organizoni punën tuaj asisoj që ta
respektoni kohën e paraparë për realizimin e secilit aktivitet. Për secilin aktivitet ju do të merrni udhëzime të
detajuara. Në udhëzues do t’i gjeni të gjitha informatat që ju nevojiten për ta kryer punën tuaj me sukses.
Nr.
rendor

Aktiviteti

1

Para regjistrimit

1.1

Pjesëmarrja në trajnim

1.2

Trajnimi i
regjistruesve

1.3

Shpërndarja e
materialit të
regjistrimit

1.4

Pjesëmarrja në vizitën
paraprake

2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Gjatë regjistrimit
Komunikimi me
regjistrues
Raportimi te
mbikqyrësi

Kontrollimi i
mbulueshmërisë së
terrenit dhe cilësia e të
dhënave
Ofrimi i ndihmës në
raste të vështira
Sigurimi i materialit
shtesë të regjistrimit

Përshkrimi i aktivitetit

Kontrollorët do të trajnohen nga
mbikëqyrësit dhe gjatë kësaj kohe ata
duhet të jenë në gjendje ta zotërojnë
përmbajtjen e udhëzuesit dhe pyetësorit të
RB-së.
Kontrollori do të jetë përgjegjës për
trajnimin e regjistruesve të zonës së
caktuar. Në fund të trajnimit merrni
informatat e nevojshme për të mbajtur
kontakte me regjistruesit tuaj.
Shpërndajuni të gjithë regjistruesve tuaj
materialin e nevojshem te regjistrimit.
Kontrolloni me regjistruesit tuaj kufijtë e
QR-ve që u janë caktuar; sigurohuni se
regjistruesit do të jenë në gjendje t’i
identifikojnë saktë kufijtë e QR-ve të tyre
dhe se nuk do të kalojnë në QR-në e
regjistruesit tjetër; mbikëqyrni plotësimin
e LRB-së; përcaktoni me regjistruesit
punën e tyre në terren dhe orarin e
raportimit.

Periudha kohore

20-24.10.2014

26-30.10.2014
Ditën e fundit të
trajnimit
30.10.2014

Një ditë para
regjistrimit
31.10.2014

Kontrolloni plotësimin e pyetësorëve dhe
RD1.
Raportoni mbikqyrësit tuaj rreth progresit
ditor të punës në terren dhe rreth çfarëdo
problemi që mund të hasni. Çdo ditë
dorëzoni tek ai një kopje të RD1 dhe RD2.
Kontrolloni plotësimin e pyetësorëve dhe
raporteve përmbledhëse (LRB, RD1) nga
regjistruesit.

Çdo ditë
1-20.11.2014
Çdo ditë
1-20.11.2014

Mbështetja e regjistruesve në situata
specifike dhe me probleme.
Po të jetë e nevojshme, ofrojuni
regjistruesve material shtesë (mbani
evidencë për të gjithë materialin shtesë të

Çdo ditë
1-20.11.2014
Çdo ditë
1-20.11.2014
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regjistrimit që ia dorëzoni regjistruesve).
3
3.1

3.2

3.3

4.5

Pas regjistrimit
Pranimi dhe
kontrollimi i tërë
materialit të pranuar
nga regjistruesit (LRB,
RD1, hartat, pyetësorët
e plotësuar dhe të
zbrazët dhe lista e
pranim-dorëzimit)
Dorëzimi i tërë
materialit të
regjistrimit tek
mbikëqyrësi
Verifikimi
përfundimtar dhe
nënshkrimi i të gjitha
dokumenteve

Kontrolloni të dhënat përmbledhëse në të
gjithë LRB-të dhe dërgojini ato tek
mbikëqyrësi juaj.
Plotësoni listën e pranim-dorëzimit të
materialit për secilin regjistrues.

Dorëzojani mbikëqyrësit tuaj të gjithë
pyetësorët dhe materialin shtesë të
regjistrimit (përfshirë edhe pyetësorët e
zbrazët).
Verifikoni të gjitha dokumentet dhe
nënshkruani ato.

24-25.11.2014

26.11.2014

26.11.2014

STUDIMI I UDHËZUESIT

Secili kontrollor pranon një udhëzues dhe prezantimet e trajnimit, të cilat përmbajnë udhëzime të
detajuara për realizimin e regjistrimit në terren.
Ju duhet të mësoni përmbajtjen e udhëzuesit dhe prezantimeve të trajnimit para se ta filloni trajnimin tuaj
dhe punën mbikqyrëse. Po ashtu, duhet ta studioni me kujdes përmbajtjen dhe qëllimin e pyetësorit dhe
udhëzuesit që do të përdoren për regjistrim. Sigurohuni që t’i zgjidhni të gjitha dyshimet tuaja gjatë
trajnimit.

4.6

SHPËRNDARJA E MATERIALIT

Ju jeni përgjegjës për pranimin e materialit të regjistrimit për zonën tuaj nga mbikëqyrësi juaj dhe që të
njëjtin t’ia shpërndani regjistruesve tuaj në ditën e fundit të trajnimit të regjistruesve.
Nga mbikëqyrësi juaj do ta pranoni një kuti ku qartë shkruan kodi juaj, e cila përfshinë të gjitha materialet e
nevojshme. Ju do të verifikoni së bashku me mbikëqyrësin tuaj se i gjithë materiali për zonën tuaj që është
në kuti, është në përputhje me sasinë e shtypur në raportin e pranim-dorëzimit.
Pas pranimit të kutisë me kodin tuaj, përgjegjësia juaj është që:
 t’ia shpërndani të gjithë materialin regjistruesve tuaj;
 të kontrolloni që regjistruesit tuaj e kanë të gjithë materialin e nevojshëm të regjistrimit në kutinë e tyre.
Pas shpërndarjes ju dhe regjistruesit tuaj duhet ta nënshkruani raportin e pranim-dorëzimit të materialit. Ky
proces do të monitorohet nga mbikëqyrësi juaj.
Mbikëqyrësi do të pranojë dy raporte për zonën e tij të regjistrimit, atë të kontrollorit dhe të regjistruesit.
Ky raport ju mundëson ta monitoroni shpërndarjen e materialit (numri i pyetësorëve sipas gjuhës) në nivel të
QR-së. Në të njëjtën kohë, ju po ashtu do ta fitoni një pasqyrë të qartë të numrit rezervë të pyetësorëve, të
cilët i janë caktuar QR-ve të zonës suaj.

4.7

PRANIMI I MATERIALIT TË REGJISTRIMIT NGA REGJISTRUESIT

Pas përfundimit të fazës së regjistrimit, ju do të jeni përgjegjës për pranimin e materialit nga regjistruesit tuaj
dhe t’ia dorëzoni ato mbikëqyrësit tuaj.
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Për t’ju ndihmuar në kryerjen e kësaj detyre, ju do ta pranoni një raport të pranim-dorëzimit të materialit të
regjistrimit. Më pastaj, do të krahasoni materialin e pranuar nga regjistruesit me shifrat e paraqitura në
raport.
Ky raport ju mundëson që të mbani evidencën e të gjithë materialit të regjistrimit, duke ju ndihmuar të
vërtetoni se a ju është kthyer e njëjta sasi e pyetësorëve dhe materialit tjetër që i është dhënë secilit
regjistrues.
Gjatë pranimit të materialit ju duhet të kryeni verifikimet vijuese:
1. Mbulimi i Qarkut të Regjistrimit
Ky verifikim duhet të bëhet në vazhdimësi gjatë fazave të shpërndarjes dhe mbledhjes se materialit. Në fund
të fazës së regjistrimit, kontrolloni edhe një herë hartat e regjistruesve për t’u siguruar që është mbuluar i
tërë QR dhe që regjistruesi nuk e ka kaluar kufirin e QR-së së tij.
Krahasoni hartën me LRB për t’u siguruar se:
 harta është azhurnuar (përditësuar);
 ndërtesat e reja janë regjistruar (kjo vlenë vetëm për zonat rurale).
Nëse e vëreni se një apo më shumë ndërtesa të shënuara në hartë ose të regjistruara në LRB nuk janë
vizituar, dërgoni regjistruesin përgjegjës edhe një herë në terren për ta kompletuar regjistrimin.
2. Kompletimi dhe saktësia e pyetësorëve të plotësuar
Gjatë fazës së mbledhjes së pyetësorëve, përderisa regjistruesit vazhdojnë t’i regjistrojnë të gjitha njësitë
relevante të regjistrimit, ju duhet t’i verifikoni të gjitha shënimet në pyetësorë për të siguruar se janë të
kompletuar korrekt.
Nëse zbuloni një numër gabimesh, mund të jetë e nevojshme që t’i ktheni regjistruesit në ekonomitë
bujqësore ku janë mbledhur informatat e pasakta. Këto raste duhet të jenë minimale.
3. Vendosja e pyetësorëve të regjistrimit në kuti
Duhet të kontrolloni që pyetësorët janë vendosur sipas renditjes numerike të ekonomive bujqësore.
Përkatësisht, pyetësoret të renditen duke filluar nga 1, 2, 3, e kështu me radhë.
Pas përfundimit të të gjitha verifikimeve të nevojshme, ju do ta kontrolloni LRB-në, të cilën duhet ta
vendosni mbi materialin në kuti dhe së bashku me të gjithë materialin tjetër të regjistrimit dorëzojani
mbikëqyrësit tuaj sipas orarit të paraparë.

4.8

KUSH TË KONTAKTOHET NË RAST VËSHTIRËSIE

Kurdo që keni ndonjë dyshim lidhur me ndonjë pjesë të detyrës suaj, duhet të konsultoheni me mbikëqyrësin
tuaj. Ai do të jetë i gatshëm t’ju ndihmojë që t’i tejkaloni të gjitha problemet me të cilat ballafaqoheni gjatë
punës.
Mos hezitoni t’i drejtoheni mbikëqyrësit në rast vështirësie, pasi që është përgjegjësi e tij që t’ju ndihmojë
dhe mbështesë juve dhe regjistruesit tuaj.

4.9

DETYRAT E KONTROLLORIT PARA REGJISTRIMIT

4.9.1 TRAJNIMI I REGJISTRUESVE
Një prej detyrave tuaja kryesore para regjistrimit do të jetë trajnimi i regjistruesve. Trajnimet do të
përfshijnë shpjegimin e koncepteve dhe përkufizimeve të pyetësorit dhe udhëzuesit të RB-së, përshkrimin e
detyrave të regjistruesve, shpjegimin për të gjitha raportet e regjistrimit (raportet ditore dhe LRB) dhe
trajnimin mbi leximin e hartave.
Gjatë trajnimit është esenciale që ju të verifikoni se të gjithë regjistruesit e kanë kuptuar drejtë atë që duhet
ta dinë. Duhet t’i kushtoni vëmendje secilit prej tyre dhe të zgjidhni çfarëdo dyshimi që mund të kenë.
Kujdes. Mos harroni t’i informoni regjistruesit për çështjet vijuese:
 Sipas Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë, informatat e mbledhura duhet të mbahen të sigurta dhe
konfidenciale. Nga të intervistuarit nuk duhet të kërkohet të tregojnë ndonjë dokument, përveç
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informacioneve të parapara me këtë ligj, siç është numri personal i bartësit dhe informacionet tjera
identifikuese të ekonomisë familjare/subjektit juridik, si dhe të informojnë të intervistuarin rreth
konfidencialitetit të të dhënave të ofruara;
gjatë vizitës paraprake të ekonomive familjare/subjekteve juridike, regjistruesit duhet ta dorëzojnë letrën
njoftuese dhe të prezantohen si zyrtar përgjegjës për Regjistrimin e Bujqësisë në atë QR;
gjatë kontaktimit të ekonomive familjare/subjekteve juridike, regjistruesit duhet t’i informojnë të
intervistuarit se kanë të drejtë të zgjedhin gjuhën në të cilën dëshirojnë të intervistohen;
regjistruesit nuk duhet në asnjë rrethanë të ndikojnë në përgjigjet e dhëna nga personi që intervistohet;
ata duhet ta lexojnë tekstin e saktë të secilës pyetje, pa e ndryshuar kuptimin apo renditjen e pyetjeve në
pyetësorë;
ata duhet të përpiqen t’ju shmangen gabimeve gjatë plotësimit të pyetësorëve;
ata duhet të kenë parasysh periudhat referuese të regjistrimit. Pavarësisht ditës kur kryejnë intervista, të
gjitha përgjigjet e pyetjeve të regjistrimit duhet t’i referohen periudhave të përshkruara në pyetësor dhe
udhëzues.

4.9.2

FAMILJARIZIMI ME QARQET TUAJA TË REGJISTRIMIT

Ju duhet të familjarizoheni me kufijtë e QR-ve tuaja duke përdorur hartat në dispozicion.
Një QR nuk mund t’i kalojë kufijtë e një vendbanimi apo zone kadastrale. Kufijtë e tij janë të identifikuar në
terren (aq sa është e mundur) përmes karakteristikave fizike si lumenjtë, rrugët, hekurudhat, etj.
Nëse identifikoni ndonjë mospërputhje në mes të hartës dhe LRB-së të një QR të caktuar, ju duhet
menjëherë ta kontaktoni mbikëqyrësin tuaj.
Ngjashëm, nëse keni ndonjë paqartësi lidhur me kufijtë e QR-së, apo nëse gjatë verifikimit të kufijve në
terren hasni në ndonjë mospërputhje apo gabime të cilat nuk mund t’i zgjidhni vet, raportoni rastin tek
mbikëqyrësi juaj.
Numri i llogaritur i ekonomive familjare bujqësore për një zonë regjistruese në zonat rurale është rreth 100,
ndërsa në zonat urbane është rreth 70.

4.9.3 VIZITA PARAPRAKE
Gjatë vizitës paraprake, regjistruesit duhet t’i verifikojnë QR-të e tyre në mënyrë që me saktësi t’i
identifikojnë kufijtë, ta përditësojnë hartën në raste të ndërtesave të reja të banuara me njerëz vetëm në zona
rurale dhe t’i shënojnë të dhënat e reja në LRB.
Ju do t’i shoqëroni regjistruesit në terren për t’ju treguar:
 si ta lexojnë hartën,
 si t’i identifikojnë kufijtë e QR-ve të tyre në terren,
 si ta verifikojnë LRB-në dhe procesin e regjistrimit të ndërtesave të reja të banuara me njerëz, në rast
se gjenden në terren.
Është kyçe që regjistruesit në qarqe fqinje së bashku të përcaktojnë kufijtë e përbashkët në mënyrë që të
shmangen anashkalimet apo regjistrimet e dyfishta të njësive regjistruese.
Në rast se brenda një zone të regjistrimit janë dy regjistrues, gjatë vizites paraprake së bashku me
kontrollorin ata duhet të identifikojnë numrin e ndërtesave të reja dhe të vendosin se cili prej regjistruesve
do t’i mbulojë/regjistrojë ato. Çdo ndërtesë e re e banuar me njerëz, por që nuk figuron në hartë dhe në LRB,
të dhënat për të duhet të shënohen në hartën e zonës regjistruese dhe në LRB.

4.9.4 PËRGATITJA E PLANIT DHE ORARIT KOHOR
Ju do t’ju ndihmoni regjistruesve gjatë vizitës paraprake në përgatitjen e planit dhe orarit të tyre për
mbledhjen e të dhënave.
Ju po ashtu duhet ta përgatitni planin tuaj për vizitën e regjistruesve në terren dhe orarin kohor sipas të cilit
ju do t’i raportoni mbikëqyrësit tuaj.
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Pos kësaj, ju duhet ta bëni një plan për raportim ditor nga regjistruesit tuaj. Sipas këtij plani, çdo ditë, në orë
të caktuar, ju do të merrni informata konkrete nga terreni dhe do ta informoni mbikëqyrësin tuaj mbi
mbulimin ditor në zonën tuaj dhe t’ia dorëzoni atij një kopje të RD1 dhe të RD2.
Kontrollori paraprakisht i shënon të gjithë numrat e telefonave (fiks dhe mobil) të regjistruesve te tij. Kjo do
t’ju mundësojë të kontaktoni më lehtë me secilin regjistrues në terren kurdo që të jetë e nevojshme. Kjo po
ashtu do ta bëjë procesin e regjistrimit më të lehtë për regjistruesin.
Ju po ashtu duhet t’ua përkujtoni regjistruesve tuaj që t’i shpërndajnë letrat njoftuese nëpër ekonomitë
familjare të QR-ve të tyre, të nënshkruara nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së, ku shpjegohet qëllimi dhe
rëndësia e Regjistrimit të Bujqësisë.
Ju nuk keni të drejtë të jepni ndonjë intervistë apo çfarëdo lloji të informatave mediave!

4.9.5 ZËVENDËSIMI I REGJISTRUESVE JOEFIKAS
Ju duhet t’i mbikëqyrni regjistruesit tuaj nga afër gjatë periudhës së trajnimit dhe ta kontrolloni punën e tyre
në terren.
Nëse vëreni se ndonjë regjistrues nuk është efikas në punën e tij, menjëherë raportoni te mbikëqyrësi juaj në
mënyrë që të vendoset mbi zëvendësimin e tij me një person tjetër.

4.10 DETYRAT E KONTROLLORIT GJATË REGJISTRIMIT
4.10.1 MBIKËQYRJA E PUNËS SË REGJISTRUESVE NË TERREN
Ju duhet ta kontrolloni punën e secilit regjistrues sa më herët të jetë e mundur në mënyrë që gabimet të
përmirësohen në kohë të duhur. Gjatë tërë procesit të regjistrimit, ju duhet t’i kontrolloni çdo ditë pyetësorët
e të gjithë regjistruesve për t’u siguruar se ata janë duke e kryer punën si duhet.
Në vazhdimësi duhet ta monitoroni progresin e secilit regjistrues dhe ta raportoni pozitën e tyre te
mbikëqyrësi juaj në intervale të shpeshta të caktuara paraprakisht. Për ta bërë këtë, duhet të siguroheni se
regjistruesit tuaj janë duke e plotësuar RD1 dhe që janë duke ju raportuar çdo ditë. Duke vepruar kësisoj, ju
do të jeni në gjendje ta llogaritni kohën e nevojshme për përfundimin e regjistrimit në një QR të caktuar.
Në fillim, rekomandohet që ju t’i shoqëroni regjistruesit në terren për t’u siguruar se janë duke ndjekur
procedurat e duhura dhe se janë duke e kryer punën me kujdes. Ju jeni përgjegjës për të siguruar kontrollin
cilësorë të informatave të shënuara në pyetësorin e regjistrimit. Kjo mund të bëhet vetëm përmes
monitorimit të kujdesshëm. Përveç kësaj, ju do ta vizitoni secilin regjistrues në terren (por në vende
problematike ata duhet të vizitohen sa herë të jetë e nevojshme).
Përgjatë tërë fazës së regjistrimit, ju do të siguroheni që regjistruesit:
 e plotësojnë me korrektësi pyetësorin e RB-së,
 e plotësojnë çdo ditë RD1,
 e plotësojnë çdo dite LRB.
4.10.2 VERIFIKIMI I MBULIMIT TË TERRENIT DHE RAPORTIMI MBI AKTIVITETET
DITORE (Raporti ditor i kontrollorit RD2)
Ju jeni përgjegjës për informimin ditor të mbikëqyrësit rreth mbulimit të zonës suaj. Këto informata ju do t’i
merrni nga regjistruesit tuaj. Për ta bërë këtë, mos harroni që paraprakisht së bashku me regjistruesit tuaj ta
përcaktoni orarin për raportimin e tyre.
Në bazë të RD1, regjistruesit do t’ju informojnë çdo ditë rreth numrit të përgjithshëm të ekonomive
bujqësore, të cilat janë regjistruar dhe atyre që kanë mbetur jashtë pragut. Kur të gjithë regjistruesit t’ju
raportojnë të dhënat e kërkuara, ju do të llogaritni numrin e përgjithshëm për atë ditë dhe të raportoni tek
mbikëqyrësi juaj, duke e plotësuar dhe dorëzuar RD2 dhe duke e dorëzuar tek mbikëqyrësi nga një kopje të
RD1 për të gjithë regjistruesit tuaj. Mbikëqyrësi do të raportojë tek ASK çdo ditë duke i përfshirë të dhënat
nga RD1 në web aplikacion, i cili është krijuar për përfshirjen e të dhënave nga terreni.
Gjatë periudhës së regjistrimit, ju duhet t’i raportoni mbikëqyrësit tuaj çdo ditë duke filluar nga 1-20
nëntor 2014.
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4.10.3 VERIFIKIMI I SHËNIMEVE NË PYETËSORË
Ju do të bëni kontrollimin e punës së regjistruesve gjatë fazës së regjistrimit, por edhe në fund kur iu është
dorëzuar i gjithë materiali.
Periodikisht, ju do të kontrolloni për secilin regjistrues disa pyetësorë të plotësuar të zgjedhur sipas rastit.
Për të gjithë këta pyetësorë të rastit ju do të verifikoni:
 nëse të gjitha kodet janë të sakta;
 nëse kalimet nga një pyetje tek tjetra janë ndjekur me saktësi;
 nëse është lënë ndonjë pyetje e zbrazët;
 nëse është bërë ndonjë gabim në ndonjë pyetje;
 nëse të gjitha shënimet janë proporcionale, d.m.th. kanë kuptim në lidhje me njëra-tjetrën (p.sh. një i
intervistuar që ka 2 ha tokë që e shfrytëzon, sipërfaqen e ujitur nuk mund ta ketë mbi 2 ha, etj.).
Në vijim janë disa prej testeve që ju mund t’i përdorni për shqyrtimin e pyetësorit të plotësuar:
(1) A janë sasitë që duhen të jenë të barabarta me sasitë e tjera me të vërtetë të barabarta? Për shembull, a
është numri i makinave të ndara sipas vjetërsisë së tyre i barabartë me numrin total të makinave në pronësi
(Kap 21).
(2) A janë sasitë që duhet të jenë të barabarta (apo më të vogla) se sasitë e tjera më të vërtetë të barabarta
(apo më të vogla)? Për shembull, a është sipërfaqja e kullotur në ekonomitë bujqësore, duke përjashtuar
sipërfaqen e tokës së përbashkët, (Kap.2.2.2) e barabartë apo më e vogël se gjithsej sipërfaqja e livadheve
dhe kullotave të shfrytëzuara (Kap 9.3).
(3) A janë informatat e raportuara të arsyeshme? Ky është një test që kërkon gjykimin tuaj personal. Për
shembull, a është niveli i shkollimit i raportuar për fuqinë punëtore në proporcion me moshën e tij të
deklaruar (Kap. 23).
(4) A është proporcioni në mes sasive të kundërta përbrenda kufijve i tolerueshëm? Për shembull, për një
qark të caktuar, a është proporcioni në mes numrit të deklaruar të blegtorisë dhe kapaciteteve të shfytëzuara
të objekteve për strehimin e blegtorisë, ose ka deklauar sipërfaqe të madhe të tokës që e shfrytëzon por nuk
deklaron përdorimin e makinave në pronësi apo në bashkëpronësi.
Kujdes! Udhëzoni regjistruesit tuaj të përpiqen t’ju shmangen gabimeve. Sidoqoftë, në rast të gabimeve, ato
duhet të korrigjohen siç është paraparë në udhëzues. Nëse në një pyetësor duhet të bëhen shumë korrigjime
në pyetje të ndryshme, ku rezultati bëhet i vështirë për t’u lexuar, kërkoni nga regjistruesi ta ndryshojë
pyetësorin dhe ta marrë një pyetësor të ri rezervë. Këto raste duhet të jenë minimale!
Kujdes! Pyetësorët e dëmtuar dhe me gabime duhet t’ju dorëzohen edhe juve si kontrollor, por ata duhet të
mbahen të ndarë prej atyre të plotësuar saktë. Regjistruesi nuk duhet të harroj ta mbishkruajë me X të dhënat
e paraprintuara dhe numrin identifikues në pyetësorin e dëmtuar dhe të njëjtat t’i bartë në pyetësorin e ri, ku
poashtu duhet ta mbishënojë me X numrin identifikues të pyetësorit të ri.
Nëse rezultati i kontrollit të parë të cilësisë nuk është i pranueshëm, ju do t’i diskutoni gabimet me
regjistruesin dhe t’ia shpjegoni edhe një herë të gjitha procedurat, konceptet dhe definicionet relevante.

4.10.4 SI TË TEJKALOHEN RASTET E VËSHTIRA?
Nëse një regjistrues ju raporton se një bartës/menaxher i ekonomisë bujqësore në QR-në e tij ka refuzuar të
ofrojë informatat e nevojshme për plotësimin e pyetësorit të regjistrimit, ju do ta vizitoni atë
bartës/menaxher dhe do të mundoheni ta bindni që të bashkëpunojë. Çfarëdo rasti i tillë duhet të trajtohet me
sa më shumë kujdes që të jetë e mundur. Në asnjë rrethanë ju nuk duhet të keni qasje kërcënuese apo
frikësuese.
Në anën tjetër, ju duhet t’i informoni se bartësi/menaxheri e ka obligim ligjor për t’u regjistruar dhe për t’u
përgjigjur në pyetje. Nëse i intervistuari edhe më tej nuk bindet, ju do t’ia kaloni rastin mbikëqyrësit tuaj.
Kujdes! Askush nuk guxon të anashkalohet nga regjistrimi. Kjo nënkupton se të gjitha rastet e vështira
duhet të adresohen. Në rast të një ekonomie problematike, regjistruesit do ta raportojnë rastin te kontrollori
sa më shpejtë të jetë e mundur. Do të jetë detyra juaj që menjëherë pas pranimit të një raporti të tillë, të bëni
gjithçka për të siguruar tejkalimin e vështirësive.
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4.10.5 PYETËSORËT REZERVË
Në rast se regjistruesi ka nevojë për pyetësorë rezervë, ai duhet ta informojë kontrollorin e tij. Nëse
kontrollori nuk posedon pyetësorë rezervë, ai do t’i kërkojë ato përmes mbikëqyrësit tek KKR-ja, sepse një
pjesë e pyetësorëve rezervë gjendet në zyret e çdo KKR.
Kujdes! Mbani evidencë të të gjithë pyetësorëve rezervë që janë përdorur (kush i kërkon pyetësorët shtesë,
sa dhe përse), pasi që në fund të regjistrimit ju duhet të plotësoni raportin e pranim-dorëzimit dhe të
krahasoni materialin që e keni pranuar në fillim dhe materialin që e ktheni në fund të regjistrimit.

4.11 DETYRAT E KONTROLLORIT PAS REGJISTRIMIT
4.11.1 MBLEDHJA E MATERIALIT NGA REGJISTRUESIT
Në fund të fazës së regjistrimit, regjistruesit do t’u dorëzojnë juve pyetësorët e plotësuar dhe formularet
(LRB, RD1), pyetësorët e zbrazët që nuk janë përdorur dhe ata të plotësuar gabimisht.
Ju duhet të verifikoni dhe krahasoni numrin e pyetësorëve që ju i keni dhënë secilit regjistrues (përfshirë
edhe ata rezervë) me numrin e atyre që ju janë dorëzuar. Nëse ka mospërputhje, ju duhet ta diskutoni këtë
menjëherë dhe ta kuptoni arsyen e mospërputhjes.
Për më tepër, ju do të verifikoni:
 mbulimin e qarqeve regjistruese,
 kompletimin dhe saktësinë e pyetësorëve të regjistrimit dhe
 rënditjen e pyetësorëve të vendosur në kuti.

4.11.2 DORËZIMI I MATERIALIT TË REGJISTRIMIT TE MBIKËQYRËSI JUAJ
Në fund të periudhës së regjistrimit ju do t’ia dorëzoni mbikëqyrësit tuaj të gjitha materialet e zonës tuaj, të
etiketuar qartë me kodin e secilit regjistrues.
Pasi që mbikëqyrësi juaj ta verifikojë kompletimin e materialit, ju do ta nënshkruani raportin e pranimdorëzimit që konfirmon se të gjitha materialet e nevojshme të regjistrimit janë dorëzuar.

5
5.1

ROLI, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE AKTIVITETET E MBIKËQYRËSIT
ROLI I MBIKËQYRËSIT

Mbikëqyrësit janë personeli kyç i strukturës organizative të Regjistrimit të Bujqësisë, veçanërisht gjatë
punës në terren.
Mbikëqyrësi duhet ta organizojë punën e një grupi prej rreth 6-8 kontrolloresh. Secili kontrollor do të jetë
përgjegjës për rreth 5-6 regjistrues, d.m.th., do të jetë përgjegjës për të ashtuquajturën zonë të kontrollorit.
Prandaj, ju do të jeni përgjegjës për zonën tuaj të mbikëqyrjës, e cila përbëhet nga shuma e zonave të
mbikëqyrura nga kontrollorët tuaj.
Para se të fillojë regjistrimi, ju duhet të njoftoheni më kufijtë e zonës që u është caktuar juve (d.m.th., me
zonën që mbikëqyrni ju), siç sqarohet me poshtë.
Juve do t’u caktohet një kod unik identifikimi i mbikëqyrësit, për t’u përdorur gjatë gjithë procesit të
Regjistrimit të Bujqësisë.
Ju, si mbikëqyrës, keni përgjegjësi të rëndësishme. Ju duhet të siguroni bashkëpunimin ndërmjet ASK-së
dhe personelit që është përgjegjës për regjistrim (kontrollorët dhe regjistruesit). Ju duhet t’u ndihmoni
kontrollorëve që të kryejnë punën në mënyrë efikase, t’u ndihmoni atyre në rast të vështirësive, të
ndërmerrni kontrolle të caktuara për të siguruar që puna e tyre të jetë e saktë. Përveç kësaj, ju duhet të
mbështesni të gjitha aspektet logjistike në zonën që u është caktuar juve.
Mos harroni! Mbikëqyrja adekuate e regjistrimit është shumë e rëndësishme. Saktësia e informatave të
mbledhura varet jo vetëm nga trajnimi i personelit, por edhe nga kontrolli dhe mbikëqyrja ditore e punës në
terren.
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Rregulla e artë! Mbikëqyrja dhe monitorimi në kohën e aktivitetit të kontrollorëve tuaj mundëson që në
fund të arrihen rezultate të mira.
5.2

DETYRAT KRYESORE TË MBIKËQYRËSIT NË REGJISTRIM

Mbikëqyrësit do të trajnohen nga trajnuesit kryesor për 5 ditë me radhë.
Mbikëqyrësi do të trajnojë kontrollorët në qendrat e caktuara, ku trajnuesit kryesor do ta monitorojnë
trajnimin.
Për të qenë në gjendje ta bëni ketë, ju duhet ta lexoni me kujdes udhëzuesin për Regjistrimin e Bujqësisë
dhe prezantimet e trajnimit. Vetëm nëse e lexoni materialin, do të jeni në gjendje që të ofroni trajnim të
mirë.
Detyra juaj është që të mbikqyrni nëse kontrollorët i kryejnë detyrat e tyre si duhet. Ju do t’i ndihmoni ata
dhe do t’i raportoni drejtpërdrejt KKR-së.
Përveç kësaj, për të përmbushur të gjitha detyrat tuaja, ju duhet të punoni edhe në mbrëmje dhe gjatë
vikendeve.
Mbikëqyrësi duhet të raportoj çdo ditë tek KKR-të për punën e kryer dhe problemet e hasura.
Po ashtu, mbikëqyrësi duhet të përfshijë çdo ditë të dhënat prej RD1 në web aplikacion.
5.3

PLANI I AKTIVITETEVE

Në tabelën vijuese gjendet plani i aktiviteteve kryesore që mbikëqyrësi duhet t’i realizojë. Do të jetë e
dobishme për ju për ta matur progresin e punës në secilën fazë të regjistrimit. Duke e shqyrtuar këtë plan, ju
jeni në gjendje të vëreni vonesat duke krahasuar datat e aktiviteteve të planifikuara me datat aktuale të
zbatimit. Ju duhet ta organizoni punën tuaj asisoj që ta respektoni kohën e paraparë për realizimin e secilit
aktivitet.
Për secilin aktivitet ju do të merrni udhëzime të detajuara. Në udhëzues do t’i gjeni të gjitha informatat që ju
nevojiten për ta kryer punën tuaj me sukses.
Nr.
rendor

Aktiviteti

Përshkrimi i aktivitetit

1 Para regjistrimit
1.1 Trajnimi i
mbikëqyrësve (5 ditë)

Njohja e mirë e udhëzuesit të Regjistrimit
(mësimi i koncepteve të Regjistrimit të
Bujqësisë).
1.2 Trajnimi i kontrollorëve Mbikëqyrësit janë përgjegjës për trajnimin e
kontrollorëve.
Në fund të trajnimit merrni informatat e
nevojshme për të mbajtur kontakte me
kontrollorët tuaj.
1.3 Mbikëqyrja e trajnimit
Mbikëqyrësi duhet të monitorojë trajnimin e
të regjistruesve
regjistruesve (i mbajtur nga kontrollorët).
1.4 Mbikëqyrja e
Ju do të pranoni një kuti me kodin tuaj dhe
shpërndarjes së
materialin e nevojshëm për qarqet tuaja
materialit për regjistrim regjistruese. Ju jeni të obliguar të pranoni
materialin së bashku me kontrollorët në orën
08:00 paradite në ambientet e komunës, të
caktuara për ruajtjen e materialit.
Këtë material do t’ia shpërndani kontrollorëve
tuaj dhe do ta mbikëqyrni procesin e
shpërndarjes se materialit nga kontrollorët tek
regjistruesit.
1.5 Mbikëqyrja e vizitës
Sigurohuni që kontrollorët dhe regjistruesit të
paraprake
kenë mësuar kufijtë e QR-vë që u janë caktuar
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Periudha
kohore

7-17.10.2014

20-24.10.2014

26-30.10.2014

30.10.2014

Një ditë para
regjistrimit
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1.6 Mbikëqyrja e
organizimit në terren

2 Gjatë regjistrimit
2.1 Komunikimi me
kontrollorë

2.2 Kontrolli i
mbulueshmërisë se
terrenit dhe cilësisë së
të dhënave

2.3 Ofrimi i ndihmës në
rastet e vështira
2.4 Sigurimi i materialeve
shtesë për regjistrim

2.5 Raportimi tek KKR-ja

2.6 Përfshirja çdo ditë e të
dhënave nga RD1 në
web aplikacion
3 Pas regjistrimit
3.1 Pranimi dhe kontrollimi
i tërë materialit të
pranuar nga
kontrollorët për secilin
regjistrues
3.2 Dorëzimi i të gjithë
materialit të regjistrimit
tek KKR-ja
3.3 Përgatitja dhe
nënshkrimi i listës së
pagesave dhe të gjitha
dokumenteve tjera të
nevojshme

dhe që të jetë plotësuar si duhet LRB.
Verifikoni me kontrollorët numrin e llogaritur të
EB-ve në secilin QR dhe se a është e nevojshme
të bëhen ndryshime në lidhje me QR-të që u janë
caktuar regjistruesve. Krijoni një sistem të
besueshëm të raportimit.
Mbani kontakte të vazhdueshme me kontrollorët
tuaj. Sigurohuni që ata:
o të jenë të pajisur me materialet e nevojshme;
o të jenë në terren për të kontrolluar punën e
regjistruesve në kohën e caktuar;
o të kryejnë të gjitha detyrat si duhet.
Kontrolloni qarkun e mbuluar nga regjistruesit
bazuar në raportet e përditshme qe pranoni nga
kontrollorët.
Kërkoni nga kontrollorët që t’iu raportojnë edhe
për cilësinë e punës që regjistruesit e kryejnë në
terren.
Nga ju kërkohet që të bëni kontrollin e rreth
10 % të pyetësorëve të zgjedhur me metodën e
rastit, të shënoni datën dhe nënshkruani
pyetësorët e kontrolluar nga ju.
Mbështetni kontrolloret për çdo problem që
mund ta kenë dhe përpiquni t’i zgjidhni të gjitha
rastet e vështira.
Nëse është e nevojshme, u jepni regjistruesve
përmes kontrollorëve materiale shtesë (mbani
evidencë të saktë për të gjitha materialet shtesë të
regjistrimit që ua jepni regjistruesve).
Komunikoni informatat ditore rreth mbulimit të
regjistrimit dhe mënjëherë raportoni për ndonjë
parregullësi që mund të jetë paraqitur.

Prano çdo ditë nga një kopje të RD1 prej
kontrollorëve dhe përfshij të dhënat në web
aplikacion duke u bazuar në udhëzimet e dhëna.
Kontrolloni të dhënat përmbledhëse në të gjitha
LRB-të dhe dërgojini ato tek KKR.
Plotësoni raportin e pranim-dorëzimit të
materialit për secilin kontrollor.
Dorëzojani KKR-së të gjithë materialin e
regjistrimit për t’i mbajtur në mënyrë të sigurt në
hapësirat e siguruara nga KKR-ja.
Përgatitni listën e pagesave për regjistruesit
bazuar në LRB dhe ia dorëzoni atë ASK-së.
Verifikoni që të gjitha dokumentet të jenë të
nënshkruara si duhet.
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31.10.2014
Një ditë para
regjistrimit
31.10.2014

Çdo ditë
1-20.11.2014

Çdo ditë
1-20.11.2014

Çdo ditë
1-20.11.2014
Çdo ditë
1-20.11.2014

Çdo ditë
1-20.11.2014

Çdo ditë
1-20.11.2014

26.11.2014

28.11.2014

28-30.11.2014
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5.4

PERIUDHA E REGJISTRIMIT DHE ORËT E PUNËS

Gjatë periudhës së punës në terren ju duhet të punoni shumë për t’i përmbushur të gjitha detyrat tuaja dhe të
jeni në hap me orarin e procesit të regjistrimit. Paralajmëroni kontrollorët tuaj paraprakisht për punën që
kërkohet nga ata.
Ju dhe kontrollorët nuk do të keni orar fiks të punës. Në përgjithësi, ju duhet ta filloni punën herët në
mëngjes dhe ta përfundoni vonë në mbrëmje.
Punoni sa më shumë që mundeni për ta kryer detyrën tuaj sipas kalendarit të përcaktuar të aktiviteteve. Nëse
nuk mund ta përfundoni punën me kohë, raportoni menjëherë tek ASK-ja dhe njofto KKR-në.

5.5

SI TË BËHET ORGANIZIMI I PUNËS NË TERREN

Mos harroni se ju jeni personi të cilit duhet t’i drejtohen kontrollorët sa herë që hasin në vështirësi. Nëse ata
nuk kanë besim në aftësinë tuaj ata gjithmonë do të hezitojnë që t’u drejtohen juve për problemet e tyre.
Duhet të lexoni udhëzuesin e punës në terren disa herë para se të filloni trajnimin tuaj dhe punën përgatitore.
Ju duhet t’i njihni të gjitha konceptet dhe përkufizimet se si të veprohet në terren. Ju duhet të studioni me
kujdes përmbajtjen dhe qëllimin e pyetësorit dhe formularëve shtesë që do të përdoren për Regjistrimin e
Bujqësisë. Sigurohuni që t’i tejkaloni të gjitha dyshimet gjatë trajnimit.

5.6

SHPËRNDARJA E MATERIALIT

Ju jeni përgjegjës për pranimin e materialit të regjistrimit për zonën tuaj nga KKR dhe të njëjtin do t’ua
shpërndani kontrollorëve tuaj.
Ju do të pranoni kutitë me material të regjistrimit, me mbishkrim të qartë të kodit tuaj, për të gjithë
kontrollorët dhe regjistruesit e zonës suaj. Bashkë me kontrollorët tuaj ju do të verifikoni nëse në kuti janë
përfshirë të gjitha QR-të që mbuloni ju dhe nëse numri i pyetësorëve është në përputhje me sasinë e shënuar
në raportin e pranim-dorëzimit.
Pas dorëzimit, nga ju dhe kontrollorët tuaj kërkohet që të nënshkruani raportin e pranim-dorëzimit, i cili
paraqet në hollësi numrin e përgjithshëm të pyetësorëve që dorëzohen.
Raportin e pranim-dorëzimit të materialit për regjistrim do ta plotesojne të tri nivelet: mbikëqyrësit,
kontrollorët dhe regjistruesit. Në kutinë tuaj do të gjeni raportin që ju mundëson juve të monitoroni
shpërndarjen e materialit (sipas gjuhës dhe numrit të pyetësorëve) deri në nivelin e QR-së. Në të njëjtën
kohë, ju do të keni një pasqyrë të qartë të numrit rezervë të pyetësorëve që i janë caktuar QR-ve tuaja (për
kontrollorët dhe regjistruesit).

5.7

PRANIMI I MATERIALIT TË REGJISTRIMIT NGA KONTROLLORET

Pas përfundimit të fazës së regjistrimit, materiali mblidhet në të njëjtën mënyrë sikurse që është shpërndarë.
Kontrollorët janë të ngarkuar për mbledhjen e materialit nga regjistruesit dhe ju si mbikëqyrës, jeni të
ngarkuar që të merrni materialin nga kontrollorët tuaj për t’ia dorëzuar atë KKR-së.
Për t’i ndihmuar kontrollorët që t’i kryejnë detyrat e tyre, ata do të marrin një raport të pranim-dorëzimit të
materialit. Ata do të verifikojnë materialin e mbledhur nga regjistruesit, duke i krahasuar me shifrat e
shtypura në raportin e pranim-dorëzimit që ndodhet në kutinë tuaj.
Ky raport do t’ua mundësojë mbikqyrësve të përcjellin të gjithë materialin e regjistrimit dhe të kontrollojnë
nëse atyre u kthehet numri i njëjtë i pyetësorëve dhe materiali tjeter që i është dhënë secilit kontrollor.
Materialin e pranuar ju duhet ta verifikoni si më poshtë:
1. Mbulimi i zonës së kontrollorit
 Kontrolloni hartën e kontrollorit dhe sigurohuni që të jetë mbuluar e tërë zona e kontrollorit dhe që
regjistruesit e tij nuk kanë kaluar përtej kufijve të qarkut që u është caktuar atyre.
 Kontrolloni që të jenë respektuar si duhet kufijtë e brendshëm të zones së kontrollorit.
 Kontrolloni se a janë regjistruar ekonomitë e reja të shënuara në harte.
25

Regjistrimi i Bujqësisë


Krahasoni hartat me LRB-të.

2. Tërësia dhe saktësia e pyetësorëve të plotësuar
Verifikimi i punës së kontrollorëve duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë fazave të shpërndarjes dhe
grumbullimit të materialit. Ju duhet të siguroheni që kontrollorët tuaj të kenë kontrolluar të gjitha të dhënat
në pyetësorë, përfshirë korrektësine dhe konsistencën e brendshme.
Në fund të fazës së regjistrimit, krahasoni numrin e pyetësorëve të plotësuar më të dhenat e regjistruara në
LRB.
Nëse gjate kontrollimit vërehet numër i gabimeve, ai kontrollor duhet të kontrollojë me kujdes materialin e
tij ose t’ia dërgojë sërish regjistruesve të tij që ata t’i vizitojnë prapë EB-të, për të cilat janë dhënë informata
jo të plota.
3. Vendosja e formularëve të regjistrimit në kuti
Ju duhet të pyesni (dhe aty-këtu të kontrolloni ndonjë QR) kontrollorët tuaj nëse janë respektuar procedurat
e parashikuara për vendosjen e pyetësorëve në kuti, gjegjësisht nëse ata kanë kontrolluar që pyetësorët janë
vendosur sipas renditjes numerike të ekonomive bujqësore brenda një qarku regjistrues. Përkatësisht,
pyetësoret të renditen duke filluar nga 1, 2, 3 e keshtu me radhë.
Pas kësaj, ju do të kontrolloni totalet e LRB-ve dhe ta dorëzoni të gjithë materialin që është nën
përgjegjësinë tuaj të përfaqësuesi i KKR-së sipas orarit të paraparë në planin e aktiviteteve.

5.8

KUSH TË KONTAKTOHET NË RAST VËSHTIRËSIE

Kurdo që keni dyshime për ndonjë pjesë të detyrës suaj, ju duhet të konsultoheni më përfaqësuesin e KKRsë. Mos hezitoni që t’i drejtoheni atij në rast të vështirësive, pasi që është përgjegjësi e tij që t’ju ndihmojë
dhe mbështesë.
Kujdes! Mos harroni që përfaqësuesi i KKR-së mund t’ju ndihmojë vetëm nëse ai është i informuar për të
gjitha problemet me të cilat mund të ballafaqoheni në punën tuaj.
KKR është e obliguar ta informojë ASK-në për probleme të cilat nuk mund të zgjidhen nga KKR-ja.

5.9

DETYRAT E MBIKËQYRËSIT PARA REGJISTRIMIT

5.9.1 TRAJNIMI I KONTROLLORËVE
Një ndër detyrat kryesore të mbikëqyrësve para Regjistrimit të Bujqësisë do të jetë trajnimi i kontrolloreve.
Kontrollorët do të trajnojnë regjistruesit dhe do të kryejnë aktivitete në terren nën mbikëqyrjen tuaj të
drejtpërdrejt.
Trajnimet do të përfshijnë informata të përgjithshme rreth Regjistrimit të Bujqësisë dhe udhëzimet për
procedurat që duhet zhvilluar gjatë kontaktit dhe punës me bartësit apo personat përgjegjës të EB-së. Të
gjitha temat e mëposhtme duhet të trajtohen deri në hollësi: shpjegime për plotësimin e pyetësorit dhe
përmbajtjen e udhëzuesit, shpjegime teorike të të gjitha koncepteve dhe përkufizimeve, përshkrimin e
hollësishëm të detyrave dhe obligimeve të kontrolloreve dhe regjistruesve, përshkrimin e hollësishëm të të
gjithë raporteve të regjistrimit dhe trajnimin për leximin e hartave.
Kujdes! Duhet ta kuptoni se për të ofruar trajnim të mirë ju duhet të jeni shumë të përgatitur. Për ketë arsye
ju duhet ta njihni mirë pyetësorin, udhëzuesin dhe prezantimet e trajnimit për stafin e Regjistrimit të
Bujqësisë.
Gjatë trajnimit është thelbësore që ju të verifikoni se të gjithë kontrollorët e kanë kuptuar drejtë atë që duhet
ta dinë. Ju duhet t’i kushtoni vëmendje secilit prej tyre dhe të zgjidhni çfarëdo dyshimi që mund të kenë.
Kujdes! Mos harroni t’i informoni kontrollorët për çështjet vijuese:
 sipas Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë, të dhënat e mbledhura duhet të mbahen të sigurta dhe
konfidenciale. Nga të intervistuarit nuk duhet të kërkohet të tregojnë ndonjë dokument, përveç
informacioneve të parapara me ligj, siç është numri personal i bartësit dhe informacionet tjera
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identifikuese të ekonomisë bujqësore, si dhe të informoj të intervistuarin rreth konfidencialitetit të të
dhënave të ofruara;
gjatë kontaktimit të ekonomisë, regjistruesit duhet ta dorëzojnë letrën njoftuese dhe të prezantohen si
zyrtar përgjegjës për Regjistrimin e Bujqësisë në atë QR;
gjatë kontaktimit të ekonomive, regjistruesit duhet t’i informojnë të intervistuarit se kanë të drejtë të
zgjedhin gjuhën në të cilën dëshirojnë të intervistohen;
regjistruesit nuk duhet, në asnjë rrethanë, të ndikojnë në përgjigjet e dhëna nga personi që intervistohet;
ata duhet ta lexojnë tekstin e saktë të secilës pyetje, pa e ndryshuar kuptimin apo renditjen e pyetjeve në
pyetësorë;
ata duhet të përpiqen t’ju shmangen gabimeve gjatë plotësimit të pyetësorëve;
ata duhet të kenë parasysh periudhat referuese të regjistrimit. Pavarësisht ditës kur i zhvillojnë
intervistat, të gjitha përgjigjet e pyetjeve të regjistrimit duhet t’i referohen periudhave të përshkruara me
lartë.

Kujdes! Sigurohuni që kontrollorët të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë që secili regjistrues të respektojë
udhëzimet e mëposhtme:
 sipas ligjit, informatat e mbledhura duhet të ruhen të sigurta dhe konfidenciale. Të intervistuarve nuk
duhet t’u kërkohet që të paraqesin ndonjë lloj dokumenti dhe duhet të informohen rreth konfidencialitetit
të të dhënave të ofruara;
 kur kontaktojnë ekonomitë, regjistruesit duhet të ofrojnë letrën njoftuese dhe duhet të prezantohen si
zyrtarë përgjegjës për Regjistrimin e Bujqësisë;
 gjatë kontaktimit të ekonomive, regjistruesit duhet t’i informojnë të intervistuarit se kanë të drejtë të
zgjedhin gjuhën në të cilën dëshirojnë të intervistohen;
 në asnjë rrethanë, regjistruesit nuk duhet të ndikojnë në përgjigjet e dhëna nga personi që intervistohet;
 ata duhet ta lexojnë tekstin e saktë të secilës pyetje, pa e ndryshuar kuptimin ose radhën e pyetjeve në
pyetësor;
 ata duhet të përpiqen që t’i shmangin gabimet gjatë plotësimit të pyetësorëve;
 ata duhet ta kenë të qartë dallimin ndërmjet momentit referues të regjistrimit dhe momentit të
intervistimit. Pavarësisht se kur do të mbahet intervista, të gjitha përgjigjet në pyetjet rreth regjistrimit
duhet t’i referohen periudhave referuese të regjistrimit.
5.10 FAMILJARIZIMI ME QARQET TUAJA TË REGJISTRIMIT
Gjatë vizitës paraprake (1 ditë para Regjistrimit të Bujqësisë), kontrollorët tuaj vizitojnë QR-të që u janë
caktuar nga ASK-ja bashkë me regjistruesit, për të identifikuar dhe kontrolluar kufijtë e secilit QR. Ju do të
shoqëroni kontrollorët tuaj gjatë verifikimit të QR-ve dhe hartave për ato qarqe. Kontrolloni nëse të gjithë
kufijtë mund të identifikohen lehtë dhe nëse të gjithë kontrollorët tuaj kanë njohuri për qarkun e tyre të
kontrollit.
Kërkoni nga kontrollorët tuaj që të planifikojnë me kujdes secilin udhëtim të regjistruesve para se të fillojë
faza e regjistrimit për të shmangur lëshimet dhe për të shfrytëzuar kohën në mënyrën më të mirë të
mundshme.
Ju po ashtu duhet t’ua përkujtoni regjistruesve përmes kontrollorëve tuaj që ta shpërndajnë letrën njoftuese
nëpër ekonomitë e QR-ve të tyre, ku shpjegohet qëllimi dhe rëndësia e Regjistrimit të Bujqësisë.
Ju nuk keni të drejtë të jepni ndonjë intervistë apo çfarëdo lloji informate mediave!

5.11 ZËVENDËSIMI I KONTROLLORËVE DHE REGJISTRUESVE JOEFIKAS
Do të bëhen të gjitha përpjekjet për të siguruar që vetëm kontrollorët e aftë dhe efikas të angazhohen në
kryerjen e regjistrimit. Sidoqoftë, ju duhet të mbikëqyrni nga afër kontrollorët tuaj gjatë periudhës së
trajnimit dhe ta kontrolloni punën e tyre në terren.
Çdo kontrollor do t’ju raportojë çdo ditë në kohën e caktuar. Nëse zbuloni ndonjë shenjë të jo efikasitetit ose
nëse mendoni se kontrollori nuk është duke punuar në mënyrë të kënaqshme (sipas ngarkesës së punës)
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raportoni menjëherë kordinatorin regjional të ASK-së dhe kërkoni që ai të zëvendësohet. Ngjashëm, nëse
ndonjëri nga kontrollorët ju raporton për ndonjë shenjë të jo efikasitetit të ndonjërit prej regjistruesve të tij,
se pari shikoni se a është ai rast kur duhet të bëhet zëvendësimi i tij dhe pastaj i raportoni përfaqësuesit të
KKR për zëvendësim të mënjëhershëm, nëse është e nevojshme.

5.12 DEYRAT E MBIKËQYRËSIT GJATË REGJISTRIMIT
5.12.1 MBIKËQYRJA E PUNËS SË KONTROLLORËVE NË TERREN
Gjatë fazës së regjistrimit kërkohet mbikëqyrje intenzive e punës në terren dhe ju duhet të kontrolloni punën
e secilit kontrollor sa më herët që të jetë e mundur në mënyrë që gabimet të përmirësohen me kohë.
Ju duhet të siguroheni që ata të jenë në terren për të kontrolluar punën e regjistruesve në kohën e përcaktuar
dhe që ata të kryejnë punët e tyre në mënyrë të kënaqshme. Në të njëjtën kohë ju duhet t’u ndihmoni atyre që
të zgjidhin problemet me të cilat mund të ballafaqohen.
Sigurohuni që në fillim se kontrollorët tuaj do t’i shoqërojnë regjistruesit në terren. Mbani mend se
kontrollorët tuaj janë përgjegjës për të siguruar kontroll cilësor të informatave të mbledhura dhe kjo mund të
bëhet përmes monitorimit të kujdesshëm.
Sigurohuni që ata të kryejnë kontrollet e parashikuara të kohë pas kohshme të pyetësorëve të plotësuar nga
secili regjistrues. Në të njëjtën kohë, ata duhet të jenë në gjendje që të vlerësojnë kohëzgjatjen që nevojitet
për përfundimin e regjistrimit në zonën e tyre për të qenë në gjendje t’ju informojnë juve me kohë për
ndonjë mosfunksionim.
Në rast se raportohet nga kontrollori se një regjistrues në zonën tuaj të mbikëqyrjes nuk është efikas ose se
krijon ndonjë problem, nga ju kërkohet që të veproni sipas udhëzimeve të marra.

5.12.2 VERIFIKIMI I MBULIMIT TË TERENIT DHE RAPORTIMI MBI AKTIVITETET
DITORE
Ju jeni të ngarkuar që çdo ditë të informoni përfaqësuesin e KKR-së rreth mbulimit të terrenit që është nën
përgjegjësinë tuaj. Ju do ta merrni këtë informacion nga kontrollorët tuaj, të cilët do të marrin informata
ditore nga regjistruesit e tyre dhe do të llogarisin numrin e përgjithshëm te ekonomive të regjistruara në
qarkun e tyre të kontrollit.
Ju po ashtu duhet të informoheni me rezultatet e kontrollit të kohë pas kohshëm të mostrave që kontrollorët i
bëjnë për plotësinë dhe cilësinë e të dhënave në pyetësorë, me qëllim të vlerësimit të cilësisë së punës së
regjistruesve në terren.
Të gjithë kontrollorët do të shoqërojnë regjistruesit e tyre gjatë vizitave në terren për të siguruar që
intervistat të bëhen në përputhje me udhëzimet e dhëna dhe që të gjitha konceptet të jenë kuptuar qartë. Ju
do t’i inkurajoni ata që të bëjnë vizita të kohë pas kohshme dhe të paparalajmeruara për kontroll në terren,
me qëllim të rritjes së besueshmërisë së informatave të mbledhura.
Për më tepër, në fazën e hershme të regjistrimit ata duhet të kontrollojnë të gjithë pyetësorët e plotësuar dhe
më vonë të kryejnë të njëjtat kontrolle sipas mostrave për të siguruar cilësi të lartë të të dhënave të
mbledhura.
Ju do të mbani takime të rregullta me kontrollorët që janë nën mbikëqyrjen tuaj për të njohur situatën në
terren dhe për të zgjidhur menjëherë çdo problem që mund të jetë hasur.

5.12.3 RAPORTI DITOR PËR MBIKËQYRËSIT (RD3)
Gjatë periudhës së regjistrimit, ju duhet t’i raportoni KKR-së çdo ditë duke filluar nga 1-20 nëntor 2014,
në raportin ditor (RD3) .
Në fund të çdo dite (1-20 nëntor 2014) nga ju do të kërkohet që në RD3 t’i përmblidhni të dhënat e
grumbulluara nga kontrollorët tuaj, përkatësisht nga RD2.
Çdo ditë ju jeni të obliguar të përfshini të dhënat nga RD1 për të gjithë regjistruesit tuaj në web aplikacion.
Ju do të pranoni një broshurë me të gjitha udhëzimet për përdorimin e web aplikacionit.
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5.12.4 SI TË TEJKALOHEN RASTET E VËSHTIRA?
Gjatë vizitave tuaja në terren, kontrollorët tuaj kërkojnë ndihmë në tejkalimin e disa problemeve specifike.
Ju duhet t’i shoqëroni ata nëse është e nevojshme.
Në rast të ndonjë ekonomie problematike, regjistruesit i raportojnë kontrollorit sa më parë që të jetë e
mundur. Është detyrë e tyre që menjëherë pasi të informohen për rastin, të bëjnë çdo gjë që munden për të
siguruar tejkalimin e vështirësive. Nëse kontrollorët nuk janë në gjendje t’i bindin vetë personat që hezitojnë
të intervistohen, ata do t’ua kalojnë juve ketë çështje. Çdo rasti të këtillë duhet t’i qaseni me shumë kujdes.
Në asnjë rrethanë ju nuk duhet të merrni ndonjë qëndrim kërcënues ose detyrues. Disa raste do t’u duhet t’ia
referoni KKR-së.
Në Regjistrimin e Bujqësisë, në zonat rurale duhet të përfshihen të gjitha ekonomitë familjare bujqësore.
Personeli i Regjistrimit të Bujqësisë (mbikëqyrësit, kontrollorët dhe regjistruesit) duhet të përpiqen që t’i
zgjidhin rastet e vështira me kujdes të veçantë.
5.12.5 PYETËSORËT REZERVË
Në rast se regjistruesi ka nevojë për pyetësorë rezervë ai duhet ta informojë kontrollorin e tij. Nëse
kontrollori nuk ka pyetësorë rezervë, ai do t’i kërkojë ata përmes mbikëqyrësit tek KKR-ja, sepse një pjesë e
pyetësorëve rezervë gjendet në zyret e çdo KKR.
Mbani evidencë për të gjithë pyetësorët rezervë që janë përdorur (kush i kërkon pyetësorët shtesë, sa dhe
përse), pasi që në fund të regjistrimit ju duhet të plotësoni raportin e pranim-dorëzimit dhe të krahasoni
materialin që e keni pranuar në fillim dhe në fund të regjistrimit.
Në kutinë tuaj ndodhet raporti i pranim-dorëzimit, përmes të cilit duhet të evidentoni materalin që e keni
pranuar dhe materialin që e ktheni në fund të regjistrimit.

5.13 DETYRAT E MBIKËQYRËSIT PAS REGJISTRIMIT
5.13.1 MBLEDHJA E MATERIALIT NGA KONTROLLORËT
Në fund të fazës së regjistrimit, kontrollorët do t’ua dorëzojnë juve pyetësorët e plotësuar dhe formularët
(LRB, RD1 dhe RD2), pyetësorët e zbrazët që nuk janë përdorur dhe ata të plotësuar gabimisht/të dëmtuar.
Ju duhet të kontrolloni dhe krahasoni numrin e pyetësorëve që i janë dhënë secilit kontrollor (duke përfshirë
edhe ata rezervë) dhe numrin e atyre që u janë kthyer. Nëse ka mospërputhje, duhet ta diskutoni menjëherë
çështjen dhe të kuptoni arsyen e mospërputhjes.
Përveç kësaj, ju do të siguroheni që janë bërë kontrollet e parapara nga kontrollorët për plotësimin dhe
cilësinë e materialit të marrë nga regjistruesit dhe për radhën që duhet respektuar lidhur me futjen e
pyetësorëve në kuti.

5.13.2 DORËZIMI I MATERIALIT TË REGJISTRIMIT TE KKR
Mbikëqyresi duhet të kontrollojë nëse ai i ka pranuar të gjitha kutitë me material nga të gjithë kontrollorët
dhe regjistruesit e tij dhe të kontrollojë nëse LRB korrespodon me numrin e pyetësorëve në kuti. Bazuar në
LRB-të e kontrolluara, mbikëqyrësi duhet ta përgatisë listën për pagesën e regjistruesve të tij.
Në fund të detyrave tuaja ju duhet t’ia dorëzoni të gjithë materialin KKR-së dhe të organizoni transportin e
të gjithë materialit në lokalet e përcaktuara nga KKR-ja, të cilat pastaj dërgohen në ASK.
Dorëzimi do të shoqërohet me raport të pranim-dorëzimit, të nënshkruar nga ju dhe nga përfaqësuesi i KKRse. Të gjitha kutitë do të ruhen në lokalet e siguruara për procesin e Regjistrimit të Bujqësisë.

6

LISTA E REGJISTRIMIT TË BUJQËSISË - LRB

Për t’ju mundësuar regjistruesve në identifikimin e ekonomive që do të intervistohen, për çdo qark
regjistrues, për të cilin regjistruesi është përgjegjës, në materialin e regjistrimit janë poashtu dokumentet e
mëposhtme: LRB dhe harta.
29

Regjistrimi i Bujqësisë
Në mënyrë që të mbulohen të gjitha ekonomitë bujqësore në territorin e Kosovës, do të përdoret
metodologjia e mëposhtme:
 Në zonat rurale do të vizitohen të gjitha ekonomitë familjare. Për zonat rurale, shumica prej tyre
janë në LRB, por nëse identifikohen ekonomi familjare të reja në terren, ato duhet të shtohen në LRB
dhe hartë. Ekonomitë familjare që janë në LRB në zonat rurale mund të merren me aktivitete
bujqësore ose jo, dhe mund të arrijnë pragun ose jo.
 Në zonat urbane, do të intervistohen vetëm ekonomitë familjare të cilat në Regjistrimin e Popullsisë
2011 kanë deklaruar se merren me aktivitete bujqësore. Lista e këtyre ekonomive gjendet në LRB
për zonat urbane.
 Do të intervistohen të gjitha subjektet juridike nga Regjistri i Bizneseve që merren me aktivitete
bujqësore dhe të cilat si aktivitet kryesor ose dytësor kanë prodhimtarinë bujqësore. Lista e këtyre
subjekteve jurike gjendet në LRB për subjektet juridike.
Zona rurale është e definuar si:
Zonë gjeografike jo e urbanizuar, e përkufizuar në nivel vendbanimi, që karakterizohet me densitet më të
ulët të popullsisë dhe zakonisht shumica e tokës shfrytëzohet për bujqësi krahasuar me zonat përreth. Në
Regjistrimin e Popullsisë në Kosovë një zonë është përkufizuar si rurale me vendim administrativ të
komunës.
Zona urbane është e definuar si:
Një zonë e urbanizuar gjeografike, e definuar në nivel të vendbanimit, karakterizohet me densitet më të
madh të popullsisë dhe tipare të mëdha njerëzore krahasuar me zonat përreth. Në Regjistrimin e Popullsisë
në Kosovë një zonë është përkufizuar si urbane me vendim administrativ të komunës.
Në kapitullin e radhës është e shpjeguar detajisht mënyra se si të përdoren këto dokumente.
LRB për ekonomitë familjare në zonat rurale dhe urbane janë përpiluar në bazë të informacionit për
kryefamiljarët dhe adresat e tyre nga Regjistrimi i Popullsisë, i realizuar në prill të vitit 2011.
LRB për subjektet juridike është përpiluar në bazë të informacioneve nga Regjistri i Bizneseve.
Ekzistojne tri lloje të LRB-së:
o LRB për ekonomitë familjare në zonat rurale (të shënuara në krye të faqes: rurale),
o LRB për ekonomitë familjare në zonat urbane (të shënuara në krye të faqes: urbane),
o LRB për subjektet juridike (të shënuara në krye të faqes: subjekte juridike).
Këto tri lloje të LRB-së janë të bashkangjitura si aneks në këtë udhëzues.
Dallimet në mes të LRB-ve:
Në LRB për zonat rurale - emri, mbiemri dhe emri i prindit/bashkëshortit të kryefamiljarit janë të shënuara
para të dhënave për adresën.
Në LRB për zonat urbane - në fillim përmbanë të dhënat për adresën e ekonomisë familjare dhe pastaj
emrin, mbiemrin dhe emrin e prindit/bashkëshortit të kryefamiljarit.
Në LRB për subjektet juridike - përfshinë emrin dhe detajet e adreses së subjektit juridik, por nuk
përfshinë të dhëna për qarkun regjistrues. LRB për subjektet juridike përfshinë po ashtu dhe numrin e
telefonit të subjektit juridik, nëse është në dispozicion. Si në rast të LRB-së për zonat rurale, kjo listë ka po
ashtu emrin e subjektit juridik në fillim.
Metoda e punës në zonat rurale:
Në zonat rurale regjistruesi duhet të gjejë personin (ose ekonominë përkatëse) që është i shënuar në LRB si
kryefamiljar. Po ashtu, regjistruesi duhet të identifikojë ndërtesa të reja banimi të banueshme me njerëz, të
cilat nuk janë në listë. Ndërtesa e re duhet të vizatohet në hartë dhe duhet t’i caktohet numri i ndërtesës
(sipas procedurës së përshkruar më poshtë). Ndërtesa e re duhet të regjistrohet në LRB në hapësirat boshe në
fund të çdo LRB-je të QR. Ekonomia familjare që jeton në ndërtesën e re duhet të intervistohet po ashtu.
Për intervistat në ndërtesat e reja, regjistruesi duhet të përdorë pyetësorët rezervë të cilat i ka në materialin e
tij. Nëse sasia e pyetësorëve rezervë nuk është e mjaftueshme, regjistruesi duhet të kërkojë sasi shtesë nga
kontrollori.
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Për ndërtesa të reja banimi të cilat janë të banueshme me njerëz, duhet të regjistrohen të gjitha të dhënat e
listuara në LRB, përfshirë numrin identifikues të ekonomisë bujqësore që është i paraprintuar në pyetësorët
rezervë gjithashtu.
Metoda e punës në zonat urbane:
Në zonat urbane regjistruesi duhet t’i vizitojë vetëm ekonomitë e listuara në LRB sipas adreses. Nëse
ekonomia familjare në adresë nuk është e njëjtë me atë që ishte në Regjistrimin e Popullsisë, atëherë duhet të
shënohet statusi 1 në faqen e parë të pyetësorit (ekonomia familjare/adresa nuk është gjetur) dhe vetëm në
qoftë se ekonomia familjare e re ushtron aktivitet bujqësor, atëherë duhet të intervistohet duke e përdorur një
pyetësor të ri (nga pyetësorët rezervë).
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7

PËRDORIMI I HARTËS NË TERREN PARA DHE GJATË REGJISTRIMIT

I tërë territori i Republikës së Kosovës është i ndarë në 38 komuna administrative, në 1302 zona kadastrale
dhe 1469 vendbanime. Disa vendbanime kanë numër të madh të ekonomive familjare, prandaj për
hulumtime statistikore, Agjencia e Statistikave të Kosovës, vendbanimet e tilla i ka ndarë në njësi më të
vogla gjeografike, të quajtura Qarqe Regjistruese (QR).
Regjistruesit gjatë regjistrimit, i caktohet një apo më shumë qarqe regjistruese varësisht nga numri i
ekonomive familjare. Për Regjistrimin e Bujqësisë, numri i ekonomive familjare për një regjistrues ndryshon
nga zonat urbane dhe rurale. Një regjistruesi i caktohen rreth 70 ekonomi bujqësore në zona urbane, ndërsa
në zonat rurale rreth 100 ekonomi familjare bujqësore dhe jobujqësore.
Qarqet Regjistruese
 Një qark regjistrues mund të përfshijë vetëm një vendbanim apo komunë kadastrale dhe nuk mund t’i
kaloj kufijtë e tyre.
 Vendbanimet që kanë më shumë ekonomi familjare janë ndarë në më tepër se një qark regjistrues;
 Nëse në ndonjë vendbanim apo komunë kadastrale gjendet vetëm një ekonomi familjare, vendbanimi
është edhe qark regjistrues;
 Kufijtë e qarkut regjistrues mund të identifikohen në terren përmes karakteristikave fizike (lumenj,
rrugë, hekurudhë, etj.);
 Ndërtesa e banuar, e cila ka më shumë se 120 ekonomi familjare në zonat urbane dhe më tepër se 60
ekonomi familjare në zonat rurale, ndahet në më tepër se një qark regjistrues.
7.1

ÇKA ËSHTË HARTA E QARKUT REGJISTRUES?

Harta e QR është paraqitja e një pjese të vendit në letër. Harta e qarkut regjistrues paraqet territorin e
caktuar, ku regjistruesi duhet të identifikojë dhe regjistrojë të gjitha ekonomitë familjare bujqësore në zonat
urbane dhe të gjitha ekonomitë familjare në zonat rurale pa marrë parasysh a janë bujqësore apo jobujqësore.
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Figura 1. Harta e Qarkut Regjistrues
––––––––––––––––––––

Qarku regjistrues në hartë kufizohet me vijë të ndërprerë me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Kufijtë e
qarqeve regjistruese fqinje, paraqiten në hartë me vijë të ndërprerë me ngjyrë të bardhë dhe të zezë.
Ndërtesat janë të kufizuara me vijë të verdhë dhe të gjitha janë të kodifikuara.
Regjistrimi duhet të bëhet vetëm brenda kufijve të QR të caktuar. Regjistruesi gjatë punës në terren duhet
rreptësisht t’i përmbahet kufirit të qarkut (ngjyra e kuqe dhe e bardhë) dhe me përpikmëri t’i përmbahet
udhëzuesit.

7.2

KODET NË HARTËN E QARKUT REGJISTRUES

Në secilën hartë janë shënuar kodet dhe të dhënat identifikuese:
Emërtimi dhe kodi i komunës - Kodi i komunës është dyshifror.
Shembull: Deçan-01, Kamenicë - 10, Leposaviç 12, Obiliq-15, Prizren-20, Ferizaj-25, etj.
Emërtimi dhe kodi i vendbanimit - Kodi i vendbanimit është katërshifror
Shembull: Abri e Epërme-1002, Bardh i Madh - 1044, etj.
Kodi i qarkut regjistrues - Qarqet regjistruese janë kodifikuar në nivel të vendbanimeve. Kodi i qarkut
regjistrues është treshifror. Në të gjitha vendbanimet qarku i parë regjistrues fillon me kodin 001- n.
Kodi i objektit ndërtimor - Kodi i objektit ndërtimor është treshifror. Në secilin qark regjistrues objekti i
parë ndërtimor fillon me kodin 001- n.
Të gjitha kodet e lartshënuara gjatë regjistrimit duhet të përdoren në pyetësorët e regjistrimit. Në shumicën e
pyetësorëve këto kode do të jenë të parashkruara, ndërsa në pyetësorët në të cilët kodet mungojnë, ju do të
udhëzoheni se nga i merrni këto kode dhe si duhet t’i bartni në pyetësorë.
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Shembull:
|0|1|
Komuna e
Deçanit

7.3

|1|0|1|0|
Vendbanimi
Baballoq

|0|0|1|
Qarku i parë
regjistrues

|0|01|
Kodi i objektit
ndërtimor

PROCEDURAT PARA DHE GJATË REGJISTRIMIT

Para regjistrimit
Ditën e fundit të trajnimit çdo regjistrues pajiset me materialin e nevojshëm dhe me harta të qarqeve
regjistruese të caktuara për Regjistrim. Me qëllim që regjistruesit ta realizojnë detyrën me sukses, ata duhet
t’i njohin mirë qarqet e caktuara regjistruese. Kjo mësohet gjatë vizitës paraprake në qarkun regjistrues.
Vizita paraprake duhet të bëhet para datës së fillimit të regjistrimit dhe zgjatë një ditë në terren. Regjistruesi
do të pajiset me hartat e qarqeve regjistruese, të cilat i ndahen për regjistrim dhe me të cilat duhet të dalë në
terren me qëllim që t’i identifikojë kufijtë e QR dhe ndryshimet në krahasim me hartat të cilat e prezantojnë
terrenin e QR përkatës. Përveç hartës regjistruesi pajiset edhe me LRB për secilin QR. LRB janë përgatitur
ndaras për zonat rurale, zonat urbane dhe për subjektet juridike. Për QR në të cilat është realizuar
Regjistrimi i Popullsisë 2011, LRB janë të plotësuara me të dhënat për kryefamiljarët, numri i ndërtesës nga
harta, numri i hyrjes në banesë, numri i banesës dhe numri identifikues. Nëse haset në ndonjë ekonomi
familjare, e cila nuk është regjistruar në Regjistrim të Popullsisë 2011, e njëjta duhet të regjistrohet dhe të
azhurnohet LRB me ekonominë e re në QR.
Gjatë vizitës paraprake duhet të identifikohen të gjitha ndërtesat në terren, duke i krahasuar me ndërtesat të
cilat gjenden në hartë. Nëse ka ndërtesa të reja të banuara, të njëjtat duhet të vizatohen në hartë, të
kodifikohen dhe të azhurnohet LRB.
Emrat e kryefamiljarëve në LRB dukshëm ndihmojnë që të identifikohen ekonomitë familjare të cilat duhet
të regjistrohen. Regjistruesi për plotësimin e drejt të LRB, duhet t’i përmbahet udhëzimeve të cilat janë
dhënë në këtë udhëzues dhe udhëzimeve të dhëna gjatë trajnimit. Gjatë vizitës paraprake nëse vërehet
ndonjë ndryshim në terren që regjistruesi nuk mund ta zgjidhë, në këto raste duhet të njoftohet kontrollori.
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LISTA E REGJISTRIMIT TË BUJQËSISË (LRB)
INFORMATAT MBI LOKACIONIN E EKONOMISË FAMILJARE
KOMUNA
10

Kamenicë

VENDBANIMI

QR

ZONA

2299 Topanicë

003

RURALE

INFORMATAT MBI PERSONELIN PËRGJEGJËS
REGJISTRUESI 101064

KONTROLLORI 10112

MBIKËQYRËSI 1012

INFORMATAT MBI EKONOMINË FAMILJARE
KRYEFAMILJARI

Numri i
identifikues
EMRI

MBIEMRI

EMRI I BABAIT

KODI I
NDËRTESËS
NGA
HARTA

100000

VALON

BEJTULLAHU

RASIM

100001

ERGIN

ABAZGJIK

100002

ELMAZ

100003

KODI I RI I
NDËRTESËS

NUMRI
I
HYRJES

NUMRI
I
BANESËS

001

01

001

NEXHMEDIN

002

01

001

KRASNIQI

GAFURR

033

01

001

1

GANI

VOKRRI

HAJDIN

045

01

001

4

100004

FAZLI

BAJGORA

MUHAMET

023

01

001

Kodi i gabuar
2011

100005

BASRI

KRASNIQI

ADEM

056

01

001

3

025

STATUSI

100006

MURAT

AHMETI

FAHREDIN

057

01

001

Vëllezër në
një shtëpi

100007

FAHRI

AHMETI

FAHREDIN

057

02

001

Me dy hyrje
nga një banesë

100098

EMIN

BERISHA

BAHRI

085

01

001

EF e re

100099
100100

IDRIZ

GOVORI

ILMI

086

01

001

EF e re

002

Dy vëllezër në
një shtëpi

FERIZ

GOVORI

ILMI

086

01

NËN TOTALET E STATUSIT
1=Ekonomia/adresa nuk është gjetur (C1)
2=Është vizituar tri herë, por askush nuk ka qenë prezent (C2)
3=Objekti është i zbrazët (familja jeton/vepron në një komunë/vendbanim, shtet tjetër, etj.) (C3)
4=Objekti është rrënuar (C4)
5=E dyfishuar me ekonominë famijare/subjekt juridik (C5)
6=Refuzon pjesëmarrjen (C6)
7=A merret ekonomia me bujqësi? (D1)(Kodi 2 (JO))
8=Pragu (E) (Nëse një nga kriteret është arritur ,1-8)
9=Ekonomia nën prag (F)

LRB është përgatitur dhe plotësohet për çdo QR në vendbanimet rurale. LRB për QR në të cilat nuk është
realizuar Regjistrimi i Popullsisë 2011 janë të plotësuara vetëm me kodet identifikuese (Komuna,
Vendbanimi dhe QR) ndërsa me shënimet tjera e plotëson regjistruesi. Shumica e kodeve të prezantuara në
fund të LRB përdoren vetëm gjatë regjistrimit, jo në vizitën paraprake. Numri identifikues përshkruhet nga
pyetësori i regjistrimit, i cili gjendet në faqen e parë.
Vini re: Gjatë vizitës paraprake duhet të verifikohet se të gjitha ndërtesat që janë identifikuar në qarkun e
regjistrimit, pavarësisht nëse janë të projektuara për qëllime banimi apo jo, e kanë nga një kod. Nëse
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identifikohet në terren një ndërtesë e re, e cila nuk është e shënuar në hartë, dhe nëse ndërtesa është e
banuar, duhet t’i jipet ndërtesës një kod i ri (i vendoset kodi i fundit plus 1, d.m.th. nëse kodi i fundit i
ndërtesës në hartë është 082, atëherë ndërtesës së re i vendoset kodi 083, e kështu me radhë) dhe të shënohet
në LRB. Në hartë vizatohet objekti i ri, në lokacionin ku identifikohet. Regjistruesi duhet të jetë i
kujdesshëm, mos të regjistrojë jashtë kufijve të qarkut të vet regjistrues ose të mos harrojë pa e regjistruar
ndonjë ekonomi familjare brenda kufijve të qarkut regjistrues. Në rast se regjistruesi nuk është i sigurtë, ai
duhet të konsultohet me kontrollorin.
Figura 2. Shembulli i hartës së QR me ndryshime

Objekti i rrënuar pasi
është ndërtuar harta

101

Shembull: Në rast të objekteve të reja të banuara dhe objekteve të rrënuara
Në Fig. 2, në terren shihet objekti i ri i cili nuk gjendet në hartën e QR. Objekti ndodhet afër objekteve 027,
028 dhe 029. Objektit të ri i caktohet kodi 108, meqenëse kodi i objektit të fundit në hartë ishte 107. Nëse ka
objekte të tjera të reja të cilat hasen në QR, regjistruesi duhet të vazhdojë me procedurën e njëjtë (109, 110,
111, e kështu me radhë).
Në raste të këtilla, çdo regjistrues duhet t’i vizatojë në hartë objektet ndërtimore të banuara, të cilat i hasë
në terren e që nuk gjenden në hartë.
Vizatimin në hartë regjistruesi e bënë duke u munduar ta përcaktojë përafërsisht pozitën, shtrirjen dhe
formën e objektit.
Shembull: Rastet kur objektet janë në hartë e nuk ekzistojnë në terren
Përsëri i referohemi Fig.2. Për objektin 101, i cili gjatë Regjistrimit të Popullsisë 2011 ekzistonte në hartë,
por tani nuk ekziston në terren, sepse në ndërkohë është rrënuar, regjistruesi duhet ta mbishënojë me X
objektin në hartë dhe po ashtu duhet ta azhurnojë LRB, duke e shënuar atë si objekt të rrënuar. Kodi i
ndërtesës së rrënuar nuk mund t’i ndahet ndonjë objekti të ndërtuar në ndonjë vend tjetër në QR. Nëse në të
njëjtin vend është ndërtuar objekti i ri, edhe nëse ndryshon për nga forma apo sipërfaqja e objektit, i cili
është në hartë, në këtë rast objektit të ri i mbetet kodi i objektit të rrënuar.
Mungesa e kodeve në hartat e QR - Në disa harta të QR ka raste kur mungojnë kode të objekteve
banesore, p.sh. kodet afër njëri tjetrit 012, 013, 014 dhe 015 ose 010, 023, 035 dhe 042, në këto raste
regjistruesi kodet të cilat mungojnë nuk duhet t’ia ndajë objekteve ndërtimore të reja, por për të njëjtat
raporton duke e informuar kontrollorin, i cili e monitoron punën në terren.
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Figura 3. Kodet e dyfishuara të objekteve

Dyfishimi i kodeve në hartat e QR - Në disa harta të QR ka raste kur kodet e objekteve ndërtimore
përseritën, p.sh. kodet: 017, 025, 032, 033 dhe 053. Në këto raste regjistruesi e regjistron kodin e ndërtesës
017 por gjatë regjistrimit më vonë hasë prapë në një ndërtesë tjetër me kodin 017, kodin e dytë e ndryshon
dhe objektin ndërtimor e kodifikon me një kod të ri i cili nuk ekziston në hartën e QR, njësoj si në rastet kur
hasë në objekte të reja të cilat duhet t’i identifikojë dhe t’i kodifikojë me kodin e fundit në hartë plus 1. Në të
njëjtën mënyrë vepron edhe me kodet 025, 032, 033 dhe 053. Dallimi në mes të objektit të ri ndërtimor dhe
objektit ekzistues është se objektin e ri duhet ta vizatojë në hartë, ndërsa objektin ekzistues me kod të
dyfishuar nuk duhet ta vizatojë.
Këto dy raste kanë të bëjnë kryesisht me vendbanimet në të cilat nuk është realizur Regjistrimi i Popullsisë
2011 dhe me vendbanimet në të cilat Regjistrimi është realizuar pjesërisht. Në vendbanimet në të cilat
Regjistrimi është realizuar në tërësi, për rastet e përmendura ju ndihmojnë LRB të cilat i keni pranuar.
Për t’u orientuar sa më mirë në terren, është e dobishme që t’i identifikoni disa karakteristika/pika kryesore
referuese në qarkun tuaj regjistrues. Këto mund të jenë: shkollë, xhami, kishë, objekte sportive ose
udhëkryqe, në mënyrë që të mund t’i përdorni ato si orientim gjatë punës suaj.
Gjatë regjistrimit
Regjistruesi e përdorë hartën për të planifikuar regjistrimin në QR, me qëllim të përfshirjes së secilës
ekonomi familjare që duhet regjistruar dhe për ta realizuar me sukses Regjistrimin e Bujqësisë.
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Kujdes! Në terren mund të ketë ndryshime, prandaj nga ju kërkohet që të regjistroni çdo ekonomi familjare
që gjendet brenda kufijve të QR (përveç ekonomive familjare jobujqësore në zonat urbane). Në QR
urbane i regjistroni vetëm EB të cilat i keni në LRB.
Në vendbanimet rurale, të gjitha ndërtesat, pavarësisht nëse janë të projektuara për qëllime banimi
apo jo, duhet t’i vizitoni, në mënyrë që të vërtetohet prania e ndonjë ekonomie familjare bujqësore
apo jobujqësore brenda tyre.

7.4

HARTA PASQYRUESE

Në rastet kur hapësira e terrenit është e madhe, nuk është e mundur të paraqiten të gjitha detajet në hartën e
QR. Në raste të tilla, harta ka edhe një hartë pasqyruese shtesë me një shkallë më të vogël për të ndihmuar
regjistruesin të orientohet. Harta pasqyruese i paraqet të gjitha objektet ndërtimore të cilat gjenden në QR,
por në hartën bazë nuk ka pasur mundësi të prezantohen. Zakonisht këto hapësira specifike shtrihen në zonat
rurale ose në relieve kodrinoro-malore, ku objektet ndërtimore janë të shpërndara.
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Figura 4. Harta e QR me një hartë pasqyruese shtesë

Nëse regjistruesi ka të bëjë me një nga këto qarqe, ai duhet ta analizojë me kujdes hartën. Në fillim
regjistruesi duhet ta shikojë hartën pasqyruese për t’i identifikuar objektet ndërtimore, që gjenden në QR dhe
të identifikojë se cilat objekte ndërtimore nuk janë të paraqitura në hartën bazë. Në hartën pasqyruese nuk
shihen kodet e objekteve ndërtimore, sikur në hartën bazike.
Nëse objektet ndërtimore janë shumë të shpërndara, atëherë ka më tepër harta plotësuese për t’i detajizuar
ato pjesë të QR. Këto dallohen nga harta e parë pasqyruese, sepse ato i kanë të shënuara kodet e objekteve.
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Figura 5. Harta e QR-ve me disa harta pasqyruese shtesë

Qarqet Regjistruese me dy e më shumë etnicitete
Në disa qarqe regjistruese jetojnë banorë të dy e më shumë etniciteteve. Regjistruesit caktohen sipas
etniciteteve ose gjuhës e cila flitet në ekonomitë familjare të cilat jetojnë në këto QR.
Hartat e QR përgatiten në gjuhën të cilën e flet regjistruesi. Secili regjistrues e merr nga një hartë në gjuhën
e vet dhe LRB në të cilën janë të shkruar emrat e kryefamiljarëve të ekonomive familjare, të cilat duhet të
regjistrohen.
Regjistruesit të cilët veprojnë në të njëjtin QR, gjatë vizitës paraprake dhe gjatë Regjistrimit, duhet të
bashkëpunojnë në mes veti më qëllim që të regjistrohen të gjitha ekonomitë familjare, pa marrë parasysh se
cilit etnicitet i përkasin dhe mos të regjistrohen ekonomitë e njëjta dy herë.
Nëse në këto QR ka ndërtesa të reja të banuara me njerëz, regjistruesit duhet të kujdesën që të mos i
dyfishojnë ndërtesat e njëjta, por secili regjistrues duhet ta vizatojë në hartën e vet ndërtesën në të cilën jeton
ekonomia familjare e etnicitetit, të cilin e përfaqëson regjistruesi përkatës. P.sh. nëse EB është shqiptare, të
njëjten e regjistron regjistruesi shqiptar e jo të tjerët, kjo vlenë edhe për regjistruesit tjerë të cilët i
regjistrojnë etnicitetet e tyre.
Në disa raste regjistruesit i përgjigjën të njëjtit kontrollor, por ka raste kur secili regjistrues e ka kontrollorin
e vet për shkak të etnicitetit të cilit i përkasin. Në këto raste edhe kontrollorët duhet të bashkpunojnë në mes
veti për të qenë më të informuar për aktivitetet në terren dhe që të mos dyfishohen EF.
Shembull:
E prezantojmë hartën e qarkut regjistrues 003 të vendbanimit Restelicë të komunës së Dragashit në të cilin
jetojnë katër etnicitete: shqiptarë, turq, boshnjak dhe goran. Gjuhët zyrtare të cilat fliten brenda QR janë:
gjuha shqipe, serbe dhe turke, prandaj janë caktuar tre regjistrues: një shqiptar i cili i regjistron shqiptarët,
një turk i cili i regjistron banorët e etnicitetit turk dhe një goran i cili e flet gjuhën zyrtare serbe dhe i
regjistron boshnjakët dhe goranët.
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Bazuar në të dhënat e Regjistrimit të Popullsisë në vitin 2011, është përpiluar LRB për secilin regjistrues me
kryefamiljarët e EF dhe kodet e banesave ku ata jetojnë. Në bazë të këtyre të dhënave dihet që:
 Regjistruesi shqiptar me kodin e tij 051062 duhet t’i vizitojë dhe regjistrojë EF në banesat: 087, 094,
095, 105, 121, 122. Ky regjistrues është i angazhuar edhe në QR tjera.
 Regjistruesi turk me kodin e tij 053072 duhet t’i vizitojë dhe regjistrojë EF në banesat: 088, 096, 132
dhe 049. I njëjti regjistrues është i angazhuar edhe në QR tjera.
 Regjistruesi goran me kodin e tij 058065 i viziton dhe i regjistron të gjitha EF në banesat tjera (që
janë 103) në të cilat jetojnë 22 EF boshnjake dhe 81 EF gorane, për të cilat plotësohet pyetësori në
gjuhën serbe.
Nëse në QR ka EF të reja të cilat nuk janë regjistruar në vitin 2011, të njëjtat i regjistron regjistruesi i cili i
përket të njëjtit etnicitet me EF.
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Figura 6. Harta e QR me dy e më shumë etnicitete
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7.5

QARQET REGJISTRUESE (VENDBANIMET) PA KUFIJ TË CAKTUAR

Ekzistojnë raste kur në një komunë kadastrale shtrihen dy e më tepër vendbanime, të cilat nuk i kanë të
përkufizuara qarqet regjistruese. Në këto raste, gjatë regjistrimit në masë të madhe do të ju ndihmojnë LRBtë për të realizuar regjistrimin në terren dhe deklarimi i të intervistuarve se cilit vendbanim i takojnë.
Shembull: Figura 7 tregon një komunë kadastrale në Klinë në të cilën shtrihen 3 vendbanime me 93 EF. Në
këtë rast specifik, regjistruesit i duhet të veprojë si në shembullin vijues:
Në LRB mund të jenë sipas këtyre të dhënave:
Resniku me 55 ekonomi familjare
Jelloci me 5 ekonomi familjare dhe
Dushi i Vogël me 33 ekonomi familjare
Nëse veprohet sipas shembullit të dhënë atëherë, regjistruesi ka bërë përkufizimin e të tri qarqeve
regjistruese, në bazë të objekteve ndërtimore të identifikuara dhe LRB.
Figura 7. Tri vendbanime në një komunë kadastrale

Në bazë të deklarimit të të intervistuarve se cilit vendbanim i përkasin, do të definohet shtrirja e
vendbanimeve dhe ASK mund të caktojë kufij për nevoja statistikore për këto vendbanime.
7.6

HARTA E ZONËS SË REGJISTRUESIT

Në zonat urbane (qytete), QR kanë numër të vogel të ekonomive familjare të cilat gjatë Regjistrimit të
Popullsisë 2011 kanë deklaruar se janë ekonomi bujqësore. Prandaj, për t’u plotësuar kriteri (rreth 70 EF),
regjistruesi do të ketë më shumë QR për Regjistrim të Bujqësisë. Regjistruesi do ta marrë hartën për secilin
QR edhe nëse vetëm një ekonomi familjare në QR është bujqësore.
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Për këta regjistrues Hartografia dhe GIS-i në ASK e ka përgatitur edhe nga një hartë shtesë, e cila do të
mundësoj që më lehtë të identifikohen QR e caktuara dhe në cilën zonë të qytetit shtrihen.
Nëse para ose gjatë regjistrimit nuk mund të identifikohen QR, kërkoni ndihmë nga kontrollori i cili e
monitoron aktivitetin tuaj në terren.
Figura 8. Harta e zonës së regjistruesit

Regjistruesit ju kanë ndarë QR: 005, 006, 007, 008, 009, 084 dhe 086 qarqe këto të cilat e bëjnë një zonë të
regjistrimit. Për çdo QR do të ketë nga një hartë.
Rregulli i Regjistrimit
Gjatë regjistrimit është rregull që regjistruesi të regjistrojë nga ana e majtë në të djathtë në Qark
Regjistrues dhe në ndërtesa me dy e më shumë hyrje.
Hyrja e ndërtesës - Nëse një ndërtesë ka më shumë se një hyrje dhe regjistruesi del përballë hyrjeve, krahu
i majtë i regjistruesit e përcakton hyrjen e parë.
Banesa - Në hyrje të ndërtesës, banesa nr. 01 është e para në të majtë, pastaj vazhdohet me numërimin e
banesave tjera 02, 03, ..., etj., deri në katin më të lartë. Numërimi i banesave bëhet në hyrje dhe jo në kat.
Këto të dhëna për ekonomitë familjare, të cilat janë regjistruar në vitin 2011, janë të parakoduara në
pyetësorët e regjistrimit. Nëse regjistruesi hasë në adresa postare të cilat nuk përputhën me adresat
hartografike, ai mund t’i shkruajë si adresa të dyta sepse e lehtësojnë punën e regjistruesve në hulumtimet
tjera të cilat realizohen pas regjistrimit, por adresat e parakoduara në pyetësorë mbesin primare.
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Figura 9. Ndërtesa me disa hyrje

Hyrja I
Hyrja II
Hyrja III
Në figurën e mësipërme shihet ndërtesa shumëkatëshe me disa hyrje: hyrja I, II dhe III. Nëse jemi përballë
ndërtesës, hyrja e parë nga ana e majtë e ndërtesës, duhet të konsiderohet si hyrja e parë.

7.7

HARTA NË NIVEL TË ZONËS SË KONTROLLORIT

Me qëllim të realizimit të suksesshëm të Regjistrimit të Bujqësisë, Hartografia dhe GIS-i në ASK, për
kontrollorët i ka përgatitur hartat shtesë të quajtura harta të zonës së kontrollorit, të cilat e mundësojnë
shumë lehtë identifikimin e QR të ndara për 5 - 6 regjistrues që duhet të monitorohen nga një kontrollor para
dhe gjatë regjistrimit.
Në hartën e zonës së kontrollorit, pasqyrohet i tërë qyteti. Në të njëjtën hartë lehtë identifikohet zona të cilën
duhet monitoruar. Nëse gjatë punës në terren ka ndonjë paqartësi, ju duhet të kërkoni ndihmë nga
mbikëqyrësi që e mbikëqyrë punën tuaj në terren.
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Figura 10. Harta e zonave të kontrollorëve

Këtu shihet qyteti i Gjilanit i cili është i ndarë në 3 zona të kontrollorit, disa zona të regjistruesve dhe
prezanton QR-të e qytetit të Gjilanit.
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PJESA E DYTË
1

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR PLOTËSIMIN E PYETËSORIT

Në vijim janë shënuar udhëzimet kryesore për plotësimin e pyetësorit të Regjistrimit të Bujqësisë:
 Bëni çdo pyetje saktësisht siç është shkruar në pyetësor.
 Jini të kujdesshem në kalimin e pyetjeve siç tregohen në pyetësor.
 Nuk duhet të përpiqeni asnjëherë të hamendësoni përgjigjet nga përgjigjet e mëparshme ose nga
njohuritë tuaja.
 Nuk duhet të influenconi në pergjigje ose t’i sugjeroni ato.
 Nëse nevojitet, jepini të intervistuarit një pyetësor bosh, për t’i lejuar atij që t’i lexojë direkt pyetjet dhe
shpjegimet e dhëna në pyetësor (në fund të intervistës merreni prapë atë pyetësor).
 Duhet t’i jepni kohë të intervistuarit ta kuptojë pyetjen dhe ta japë përgjigjen.
 Pranoni përgjigjet e dhëna nga të intervistuarit. Nëse regjistruesi dyshon se i intervistuari nuk e ka
kuptuar pyetjen, ai duhet ta përserisë ose shpjegojë pyetjen ose ta formulojë atë ndryshe.
 Në rast dyshimesh, lexoni së bashku me të intervistuarin shpjegimin e dhënë në udhëzues. Nëse është e
nevojshme, kontaktoni kontrollorin dhe kërkojini ndihmë atij.
 Nëse i intervistuari nuk e di ose ka harruar t’i përgjigjet një pyetjeje, insistoni dhe inkurajojeni atë që të
japë një vlerësim.
 Nëse i intervistuari refuzon t’i përgjigjet një pyetjeje specifike, përpiquni t’ia shpjegoni qëllimin e
pyetjes. Nëse i intervistuari vazhdon të refuzojë, përpiquni t’i plotësoni pyetjet e tjera të mbetura.
 Gjatë plotësimit të pyetësorit me të dhëna duhet të vihet numri zero në katrorin bosh përpara të dhënave
(p.sh. 0 47 ha). Kur nuk ka të dhëna, katrorët lihen bosh. Të mos shkruhen viza ose zero.
 Pasi të përfundojë regjistrimi i një ekonomie familjare bujqësore/subjekti juridik, regjistruesi duhet ta
kryejë kontrollin logjik të pyetësorit (p.sh. totali i Kapitullit 3.4 duhet të jetë baraz me Kapitullin 14.1).
Të dhënat e tjera të lidhura logjikisht duhet të kontrollohen po ashtu (blegtoria-objektet për blegtori,
përpunimi i produkteve bujqësore-objektet për ruajtjen e produkteve bujqësore, të dhënat për bartësin/en
dhe bashkëshorten/in tek fuqia punëtore (Kapitulli 23) duhet të plotësohen patjetër, dhe lidhje logjike të
ngjashme).
1.1

NË CILËN GJUHË PLOTËSOHEN PYETËSORËT?

Pyetësorët e Regjistrimit të Bujqësisë janë përgatitur në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe turqisht. Para se të
filloni plotësimin e pyetësorit të regjistrimit, duhet ta pyesni të intervistuarin se në cilën nga këto gjuhë
dëshiron të përgjigjet gjatë intervistimit. Nëse ndonjë ekonomi familjare/subjekt juridik dëshiron të
intervistohet në një gjuhë tjetër nga gjuha juaj, ju duhet ta informoni atë se së shpejti do të arrijë regjistruesi
tjetër për ta regjistruar atë. Prandaj, menjëherë duhet ta informoni kontrollorin tuaj për këtë.
1.2

SI TË PLOTËSOHET PYETËSORI?

Plotësimi i pyetësorit bëhet vetëm me laps kimik ngjyrë të kaltër dhe shkrimi duhet të jetë me
shkronja të mëdha të shtypit, në mënyrë që të jetë më i qartë. Nuk lejohet përdorimi i ngjyrës së kuqe
apo të zezë.
Përpiquni të mos bëni gabime. Nëse bëhet ndonjë gabim, gabimit duhet t’i vihet një vizë përmbi me laps
kimik, e pastaj të shënohet përmirësimi.
Më poshtë mund të shihni një shembull se si duhet të përmirësohet një gabim. Nëse gabimisht keni vënë X
në katrorin 1 në vend të katrorit 2, shënimi në katrorin 1 duhet të anulohet duke tërhequr një vizë si në
shembullin e paraqitur (përgjigje e gabuar) dhe pastaj të shkruani X në katrorin 2 (përgjigje e saktë).
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Përgjigje e gabuar

Përgjigje e saktë

Korrigjoni gabimet sipas mënyrës së treguar më lart.
Ndërsa në rast se keni shkruar gabim hektarët për ndonjë pyetje, shënoni një vizë të lehtë mbi numrat gabim
dhe bëni kujdes që të shkruani numrin e saktë të hektarëve jashtë kutizave, por në vijë të drejtë me pyetjen
në fjalë. Hektarët e shënuar saktë të shkruhen nga para ose pas kutizave, varësisht se ku ka hapësirë më
shumë.
Shembull:
ha
ari
1

1.3

Grurë

0

0

1

5

0

00250

MËNYRA E SHËNIMIT TË PËRGJIGJEVE NË LLOJE TË NDRYSHME TË PYETJEVE

Gjatë plotësimit të pyetësorit do të hasni në lloje të ndryshme të pyetjeve, si në vijim:
o Për pyetjet e shkruara me opsione të ndryshme të parakoduara kërkohet të shënoni një përgjigje në një
katror të caktuar. Përdorni vetëm X për të shënuar përgjigjet;
o Për pyetjet që kërkojnë më shumë se një përgjigje: Aty ku thuhet “Shëno X në kutinë e duhur” (p.sh.
pyetjet për aktivitetet e tjera fitimprurëse, Kap.24), duhet t’i regjistroni të gjitha përgjigjet e dhëna,
gjithnjë duke përdorur X për të shënuar përgjigjen e dhënë;
o Për pyetjet që kërkojnë përgjigje me numra (p.sh. data e lindjes, numri i telefonit, sipërfaqja e tokës,
numri i blegtorisë sipas kategorive, etj.) është e domosdoshme që numrat të shkruhen qartë dhe të jenë të
lexueshëm;
o Për pyetjet që kërkojnë të shkruani shkronja (p.sh. komuna/vendbanimi), përdorni shkronja të mëdha të
shtypit të shkruara në mënyrë të qartë.
1.4

KUSH MUND TË PËRGJIGJET?

Gjatë periudhës së regjistrimit nga ju kërkohet të intervistoni bartësin e ekonomisë familjare
bujqësore/biznesit individual. Në rast të mungesës së tij, mund të intervistoni anëtarë të tjerë të ekonomisë
familjare, të cilët duhet të jenë të moshës madhore dhe të cilët kanë njohuri për prodhimtarinë bujqësore.
Për subjektet tjera juridike kërkohet të intervistohet menaxheri. Në rast të mungesës së tij, mund të
intervistoni punëtorin i cili ka njohuri të plotë rreth aktivitetit bujqësor të atij subjekti juridik.

1.5

KALIMET NGA NJË PYETJE/KAPITULL TEK TJETRA



1.6

Në disa kapituj dhe pyetje do të hasni në udhëzime të shkruara me ngjyrë të kuqe, të cilat ju
orientojnë të kaloni në kapitullin apo pyetjen e duhur, varësisht nga përgjigja.
Është me rëndësi të përcillen me kujdes udhëzimet “Shko tek...”, p.sh. në Kapitullin 2.1 nëse
përgjigja është Jo, shko tek pyetja 2.2 dhe nëse përgjigja është Po, atëherë duhet të vazhdoni me
modalitetin 1 të pyetjes 1.
INFORMATAT PARAPRAKE TË NEVOJSHME

Duhet të keni kujdes që të mos regjistroni ndonjë ekonomi familjare jashtë kufijve të qarkut tuaj apo të
harroni ndonjë ekonomi pa e regjistruar brenda qarkut tuaj.
Kontrolloni LRB-në. Rruga ku do të bëni regjistrimin, për të cilën keni vendosur gjatë vizitës paraprake,
duhet të përfshijë lëvizjen tuaj, ekonomi familjare për ekonomi familjare, duke ju përmbajtur hartës.
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Që të jeni të sigurt se të gjitha ekonomitë familjare që i keni në LRB janë të njëjta me ato në qarkun
regjistrues, duhet t`i vizitoni së pari të gjitha ekonomitë familjare dhe të mësoni nëse ka ndonjë ekonomi
familjare të re që nuk është në LRB. Kjo vlenë vetëm për zonat rurale.
Në rast se gjatë verifikimit të terrenit në zona rurale keni hasur në ekonomi familjare të reja (që nuk janë në
LRB), të dhënat për ekonomitë familjare të reja duhet t’i shtoni në hartën e qarkut tuaj dhe në LRB.
Kujdesuni që t’i vizitoni të gjitha ekonomitë familjare nëpër ndërtesa, ato që janë të banuara dhe të
pabanuara. Nuk është lehtë të gjinden të gjitha ekonomitë familjare. Për t’u siguruar që nuk keni lënë asnjë
ekonomi pa e regjistruar, ju duhet të siguroheni se nuk keni kaluar ndonjë objekt, prandaj ju duhet të ecni
përgjatë secilës rrugë të QR-së. Ju duhet të kontrolloni vetë ekzistimin e objekteve. Mos e merrni për të
sigurt mendimin e dikujt kur ju thotë se nuk ka objekte në hapësirën e cila gjendet me vështirësi.
Kur të hasni në një ndërtesë që duket të jetë e pa banuar, konsultohuni me fqinjët. Nëse jeni të sigurt se
askush nuk jeton aty në kohën e regjistrimit, referojuni pyetësorit dhe plotësoni pyetjen 2 ose 3 të Kapitulli
C, varësisht nga informacioni që keni marrë.

2

PLOTËSIMI I PYETËSORIT

Faqja e parë dhe e fundit e pyetësorit duhet të jetë e plotësuar me të dhëna për intervistën, siç janë të dhënat
për njësitë e regjistrimit (ekonomitë familjare dhe subjektet juridike), koha e fillimit dhe e përfundimit të
intervistës. Regjistruesi është i obliguar që në fund të intervistës të kërkojë nënshkrimin/vulën nga i
intervistuari dhe ta nënshkruajë vetë atë.
Kini parasysh që korrigjimi i pyetësorit pa të intervistuarin, pasi lini vendin e intervistës, duhet të jetë
minimal, pasi i intervistuari vërteton informacionin e dhënë në pyetësor nëpërmjet nënshkrimit të tij/saj.
Saktësia e të dhënave është e garantuar me nënshkrimin e kontrollorit në faqen e fundit të pyetësorit.
Në faqen e parë të pyetësorit gjenden të dhënat identifikuese të ekonomive familjare/subjekteve juridike në
formë të paraprintuar. Të dhënat identifikuese për ekonomitë familjare janë azhurnuar nga Regjistrimi i
Popullsisë 2011, ndërsa të dhënat identifikuese për subjektet juridike janë azhurnuar nga Regjistri i
Bizneseve.
Në kontekstin e këtyre të dhënave përfshihet informacioni i mëposhtëm:
Të dhënat për ekonominë familjare:
Emri, emri i babait/bashkëshortit dhe mbiemri i kryefamiljarit/kryefamiljares, Numri identifikues, Kodi i
komunës, Komuna, Kodi i vendbanimit, Vendbanimi, Emri i rrugës dhe numri, Kodi i qarkut regjistrues,
Kodi i ndërtesës nga harta, Nr. i hyrjes, Nr. i banesës, Rural/urban, Kodi i regjistruesit, Kodi i kontrollorit
dhe Kodi i mbikqyrësit.
Të dhënat për subjektin juridik:
Emri i subjektit juridik, Numri identifikues, Komuna, Vendbanimi, Emri i rrugës dhe numri, Kodi i
komunës, Kodi i vendbanimit, Numri i regjistrimit të subjektit juridik, Kodi i aktivitetit, Kodi i llojit të subjektit
juridik, Numri fiskal (NRF), Kodi i regjistruesit, Kodi i kontrollorit dhe Kodi i mbikqyrësit.
Kur përdoren pyetësorët rezervë (në rast të ekonomive të reja), të dhënat identifikuese (të dhënat për
kryefamiljarin e ekonomisë familjare dhe adresën) duhet të shkruhen në faqën e parë të pyetësorit.
Ndërsa, në rast të dëmtimit të pyetësorëve duhet të bartën të dhënat e paraprintuara nga pyetësori i dëmtuar në
pyetësorin rezervë. Numri identifikues i paraprintuar në pyetësorin rezervë duhet të mbishënohet me “X” dhe
numri identifikues nga pyetësori i dëmtuar të bartet në pyetësorin rezervë, në hapësirën e zbrazët mbi numrin
identifikues në pyetësorin rezervë. Po ashtu, të dhënat identifikuese tek pyetësori i dëmtuar duhet të
mbishënohen me “X”.
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Rexhep Hamez Fejzullahu

A. Data e Regjistrimit - Në momentin që regjistruesi e fillon intervistën, duhet patjetër të shënojë të dhënat
për kohën e intervistës: data, muaji, viti dhe koha e fillimit të intervistës.
B. Vizitat e pasuksesshme - Mund të ndodhë që vendosja e kontaktit me një ekonomi familjare/subjekt
juridik të jetë e vështirë. Nëse askush nuk gjendet në adresën e caktuar, regjistruesi duhet të pyes fqinjët
nëse ata e dinë se kur mund të kthehet ndonjë anëtar i asaj ekonomie në shtëpi.
Regjistruesi është i obliguar që të bëjë të pakten tri përpjekje për të vendosur kontakt më ekonominë
familjare/subjektin juridik. Kjo duhet të bëhet në ditë të ndryshme gjatë javës dhe kohë të ndryshme gjatë
ditës. Ta lerë letrën informuese nën derë pas çdo vizite, duke i informuar ata se regjistruesi do t’i vizitojë
sërish. Gjithashtu duhet shkruar dhe numri i telefonit të regjistruesit në shënim, në mënyrë që ekonomia
familjare/subjekti juridik të mund ta kontaktojë dhe të lerë takim në një moment të përshtatshëm për të. Në
rast se edhe pas vizitës së tretë regjistruesi nuk arrinë ta kontaktojë asnjë person nga ekonomia
familjare/subjekti juridik, duhet ta informojë kontrollorin e tij dhe kontrollori vendos për hapat e
mëtutjeshëm. Kontrollori po ashtu duhet të njoftohet në rast se ekonomia familjare apo subjekti juridik
refuzon pjesëmarrjen në regjistrim.
Për çdo vizitë duhet të regjistrohen të dhënat e hollësishme (data dhe koha e vizitës).
C. Në rast se ekonomia familjare/subjekti juridik është vizituar, por nuk është intervistuar për arsye të
ndryshme, shënoni njërën nga arsyet e mëposhtme për mos realizimin e intervistës:
1

Ekonomia/adresa nuk është
gjetur

2

Është vizituar tri herë, por
askush nuk ka qenë prezent

3

Objekti është i zbrazët
(familja jeton/vepron në një
vendbanim/komunë, shtet
tjetër, etj.)

4

Objekti është rrënuar

5

E dyfishuar me ekonominë
familjare/subjektin juridik me
numrin identifikues

Kjo situatë ka të bëjë me rastin e ekonomisë për të cilën
adresa e paraprintuar është dhënë me gabime ose jo e
plotë, dhe është e pamundur të gjendet ekonomia,
rrjedhimisht të kryhet intervista. Në këtë rast regjistruesi
duhet ta informoj kontrollorin për t’i ndërrmarrë masat e
nevojshme se si të veprohet më tutje.
Adresa e paraprintuar në këtë rast ështe e saktë, por
ekonomia nuk është intervistuar edhe pas tri vizitave,
për shkak se askush nuk ka qënë prezent gjatë vizitave.
Adresa e paraprintuar në këtë rast është e saktë, por
ekonomia familjare/subjekti juridik nuk mund të
intervistohet, pasi regjistruesi ka arritur informacionin
se askush nuk jeton/vepron në atë shtëpi/objekt
(familja ka lëvizur në një vendbanim tjetër ose jashtë
shtetit apo subjekti juridik vepron në një vendbanim
tjetër).
Ky modul plotësohet në rast se gjatë vizitës regjistruesi
kupton se objekti të cilit i referohet adresa është rrënuar.
Nëse e njëjta ekonomi gjendet në dy LRB, p.sh. si
ekonomi familjare dhe si subjekt juridik apo e njëjta
ekonomi ka ndërruar status, atëherë duhet të plotësohet
kriteri: E dyfishuar, në mënyrë që ekonomia të mos
intervistohet dy herë dhe të mos dyfishohen të dhënat
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për të. Është e domosdoshme të shënohet numri
identifikues i ekonomisë, me të cilën ekonomia është e
dyfishuar.
Në rast se ekonomia familjare deklaron se është
regjistruar më herët nga regjistruesi i subjektit juridik,
atëherë regjistruesi duhet ta informoj kontrollorin e tij
dhe ai informon mbikëqyrësin. Mbikëqyresi në
materialin e tij e ka listën e të gjitha subjekteve juridike
në Kosovë dhe do t’ju ofroj kodet e ekonomive të
dyfishuara nga LRB, të cilat duhet të shkruhen në
pyetësor.
E njëjta procedurë duhet të ndiqet në rast se ekonomia
familjare është intervistuar si subjekt juridik dhe më
pas është vizituar nga regjistruesi i ekonomive
familjare. Në këtë rast mbikëqyrësi i subjekteve
juridike duhet ta kontaktojë kordinatorin regjional.
6.
Refuzon pjesëmarrjen
I intervistuari refuzon bashkëpunimin me regjistruesin,
në këtë rast regjistruesi informon kontrollorin, nëse edhe
pas ndërhyrjes së kontrollorit nuk arrihet intervistimi,
atëherë kontrollori informon mbikqyrësin e tij.
Ky kod mund të regjistrohet vetëm pasi mbikëqyrësi të
jetë konsultuar me anëtarët e KKR-së, që nuk do të
bëhen përpjekje të mëtejshme për atë ekonomi.
6.1 Arsyeja e refuzimit:
Është e domosdoshme të shkruhet arsyeja e refuzimit
për regjistrim nga ana e ekonomive bujqësore.
Nëse ekonomia familjare/subjekti juridik është vizituar, por nuk është intervistuar për shkak të një prej
arsyeve më lartë (1,2,3,4,5), atëherë përfundo intervistën. Ndërkaq, në rast të refuzimit (6), shkruaj arsyen e
refuzimit (6.1) dhe kërko nënshkrimin e bartësit të ekonomisë familjare/personit përgjegjës për subjektin
juridik.

D. AKTIVITETET BUJQËSORE
1. A merret ekonomia familjare/subjekti juridik me bujqësi?
Prodhimtari bujqësore nënkupton:
 kultivimin e kulturave bujqësore (drithëra, patate, bishtajore të thata me kokërr, kultura industriale,
bimë foragjere, perime, lule, bimë dekorative, farëra, fidane, pemë, rrush, kërpudha, etj.);
 rritjen e bagëtisë, shpezëve dhe kafshëve të tjera (gjedhe, dele, dhi, derra, kuaj, gomarë, mushka,
pula, bletë, lepuj, etj.), dhe
 prodhimin e verës nga rrushi i prodhuar në ekonominë bujqësore.
Të përfshira janë po ashtu edhe ekonomitë në vijim:
- ekonomitë bujqësore të instituteve kërkimore, komunitetet fetare, shkollat dhe burgjet;
- ekonomitë bujqësore, të cilat janë pjesë të ndërmarrjeve industriale;
- ekonomitë që merren me blegtori, por që në ditën referuese nuk kanë asnjë bagëti; ekonomia është
përkohësisht bosh për shkak të ndërprerjes së përkohshme të ciklit të prodhimit (pastrimi sanitar i
stallave për blegtori, përhapja e ndonjë sëmundjeje apo për arsye të ngjashme). Ekonomitë e tilla duhet
të regjistrohen patjetër, në mënyrë që të përfshihen në Regjistrimin e Bujqësisë.
Prodhimi bujqësor përjashton:
 mbajtjen e kuajve për gara pa aktivitet të mbarështimit,
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përpunimin e prodhimeve bujqësore (përveç prodhimit të verës të prodhuar nga rrushi i kultivuar në
ekonomi),
 pylltarinë, gjuetinë, peshkimin apo kultivimin e peshkut dhe
 kryerjen e shërbimeve bujqësore me makina të veta për ekonomitë e tjera bujqësore.
Nëse përgjigja është Po, shëno X në kutinë e duhur dhe vazhdo me pragun - E.
Nëse përgjigja është Jo, specifiko me X një nga arsyet e mëposhtme dhe përfundo intervistën duke kërkuar
nënshkrimin dhe numrin e telefonit nga i intervistuari. Vetëm një përgjigje është e mundur.
2. Ekonomia asnjëherë nuk është marrë me bujqësi;
3. Ekonomia e ka ndërprerë prodhimtarinë bujqësore dhe e lë tokën të papunuar. Duhet të deklarohet
sipërfaqja e tokës së lënë të papunuar.
4. Ekonomia e ka shitur tokën apo ua ka dhënë me qira personave të ndryshëm;
5. Ferma është shitur ose i është dhënë me qira një personi tjetër.
Nëse plotësohet ky modul, shëno të dhënat për bartësin e ri (5.1. emri dhe mbiemri, 5.2 komuna dhe 5.3
vendbanimi).
Regjistruesi duhet ta kontrolloj LRB për qarkun e tij regjistrues. Nëse bartësi i ri është në LRB, regjistruesi e
interviston atë, por nëse bartësi nuk figuron në LRB, ndërsa ferma gjendet brenda qarkut të tij regjistrues, e
shton atë në LRB dhe e interviston me një pyetësor të ri. Nëse ferma është jashtë qarkut të tij regjistrues,
regjistruesi e informon kontrollorin. Kontrollori duhet të kontrolloj nëse adresa është në ndonjë nga qarqet e
tij regjistruese (përfshirë të gjithë regjistruesit që i ka nën mbikëqyrje). Nëse po, ia delegon detyrën
regjistruesit të atij qarku regjistrues dhe nëse jo, e informon mbikëqyrësin. Nëse ferma e re gjendet në
ndonjë komunë/qark regjistrues tjetër prej të gjitha qarqeve regjistruese që mbikëqyrësi i ka nën mbikëqyrje,
atëherë ky mbikëqyrës duhet ta kontaktoj koordinatorin e ASK-së dhe ai merret me zgjidhjen e kësaj
çështjeje.
Përfundo intervistën duke kërkuar nënshkrimin dhe numrin e telefonit nga i intervistuari.

E. PRAGU
Nëse ekonomia familjare/subjekti juridik vizitohet në bazë të LRB-së nga regjistruesi dhe intervistohet për
prodhimtarinë e saj bujqësore, ajo duhet të përmbushë të paktën një nga kriteret e dhëna më poshtë. Kriteret
i referohen vitit bujqësor. Regjistruesi duhet të kalojë nëpër të gjitha kriteret e mëposhtme dhe të shkruaj
X për kriterin/kriteret që arrihen. Më shumë se një përgjigje është e mundur.
1. Ekonomia punon 10 ari (1 000 m2) apo më shumë tokë bujqësore të shfrytëzuar për kultivimin e
kulturave bujqësore
2. Ekonomia prodhon perime, lule apo produkte të tjera bujqësore në serra për shitje
3. Ekonomia mbanë një apo më shumë gjedhe ose kuaj
4. Ekonomia mbanë të paktën 3 derra të rritur
5. Ekonomia mbanë të paktën 4 krerë të rritur të deleve ose dhive dhe derrave së bashku
6. Ekonomia mbanë të paktën 50 copë shpezë të rritura dhe lepuj femra së bashku
7. Ekonomia mbanë të paktën 20 koshere bletësh
8. Ekonomia prodhon kërpudha për shitje
Nëse EB përmbushë të paktën një nga kriteret e dhëna më sipër, vazhdo me pyetjen G.
Nëse EB nuk përmbushë asnjë një nga kriteret e pragut të dhëna më sipër, vazhdo me pyetjen F.
F. Ekonomia prodhon produkte bujqësore, por nën nivelin e pragut.
Nëse plotësohet ky modul, përfundo intervistën dhe kërko nënshkrimin dhe numrin e telefonit nga i
intervistuari në fund të pyetësorit.
G. A prodhon ekonomia produkte bujqësore së bashku me ndonjë ekonomi tjetër bujqësore (vëlla,
motër, etj.)?
Nëse Po, shkruaj të dhënat në vijim për ekonominë tjetër bujqësore me të cilën ekonomia prodhon së bashku
produkte bujqësore (EB-1 dhe EB-2): në kolonën I - emri dhe mbiemri i kryefamiljarit/es të ekonomisë
familjare bujqësore, II - komuna dhe III - vendbanimi.
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Nëse Jo, shko te Kapitulli 1.
Regjistruesi e ka obligim që nëse ekonomia punon së bashku me një ekonomi tjetër, të shikojë nëse
ekonomia e dytë gjendet në LRB-në që ai e pranon nga ASK-ja, në mënyrë që të mos dyfishohet numri i
ekonomive dhe ai duhet të informohet kush është bartësi i ekonomisë, ndërsa ekonomia e dytë duhet të
figurojë si e dyfishuar.

1

TË DHËNAT IDENTIFIKUESE

Në këtë kapitull duhet të merren të dhënat identifikuese për ekonominë familjare bujqësore apo subjektin
juridik, varësisht nga natyra e aktivitetit bujqësor.
Ekonomia kryen prodhimtari bujqësore si:
Më poshtë jane dhënë format e statusit që mund t’i ketë një ekonomi, varësisht se për kë plotësohet ky
pyetësor. Shëno X në kutinë e duhur:
1. Ekonomi familjare bujqësore
2. Biznes individual
3. Subjekt tjetër juridik
Vetëm një përgjigje është e mundur, për shkak se një ekonomi bujqësore nuk mund t’i ketë dy statuse në të
njëjtën kohë.

Ekonomia familjare nënkupton individin, bashkësinë familjare apo bashkësinë tjetër të personave
(individëve), të cilët jetojnë së bashku dhe janë të vendosur plotësisht ose pjesërisht në një ekonomi
familjare, si dhe furnizohen me gjëra ushqimore e gjëra të tjera të mundshme esenciale për jetesë.
Anëtarët e këtij grupi mund t’i bashkojnë të ardhurat e tyre në një masë më të madhe apo më të vogël.
1. Ekonomi familjare bujqësore është një familje apo komunitet i njerëzve, ku anëtarët e saj janë të
angazhuar në prodhimtari bujqësore si aktivitet të tyre kryesorë ose dytësorë që kanë një menaxhim të
vetëm, duke përdorur mjetet e përbashkëta të prodhimit, të tilla si: toka, makinat, ndërtesat, etj.
Ekonomia familjare bujqësore mund të prodhojë produkte bujqësore për shitje, për konsum vetanak ose
për të dyjat.
2. Biznes individual është person i vetëm fizik i cili kryen aktivitete ekonomike për qëllim të fitimit dhe i
cili është i regjistruar në ARBK. Në biznesin individual, pronari ka përgjegjësi të pakufizuar për të gjitha
borxhet e shoqërisë. Shoqëria ka një emërtim zyrtar ose përfshine mbiemrin e ligjshëm të pronarit.
3. Subjekte tjera juridike:
Ortakëri e përgjithshme - Te ortakëria e përgjithshme, të gjithë ortakët përgjigjen pa kufizim, e solidarisht
për borxhet e shoqërisë. Shoqëria kolektive ka një emërtim, në të cilin mund të përfshihet emri i një ose më
shumë ortakëve.
Ortakëri e kufizuar (Shoqëri komandite) - Në shoqëritë komandite, përveç ortakëve “të pakufizuar”
(ortakët që përgjigjen pa kufizim e solidarisht për borxhet e kompanisë), marrin pjesë edhe ortakët “e
kufizuar” ose ata ortakë që përgjigjen për detyrimet e kompanisë deri në kufirin e vlerës së kontributeve të
tyre në kapitalin themeltar.
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Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara janë ato shoqëri që janë
themeluar nga një ose disa themelues, të cilët përgjigjen vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre.
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka një emërtim, në të cilin mund të përfshihet emri i një ose më shumë
ortakëve.
Shoqëri aksionare - Shoqëri aksionare janë ato shoqëri, kapitali i të cilave ndahet në aksione dhe që
aksionarët përgjigjen vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre. Shoqëria mund të themelohet e të
ketë një ose disa aksionarë.
Kompani e huaj - Kompania e huaj është shoqëri tregtare dhe prej momentit të regjistrimit konsiderohet si
degë në Kosovë që nuk ka identitet të personit juridik. Pas regjistrimit i gëzon të gjitha të drejtat dhe
detyrimet e themeluara në bazë të ligjit të zbatueshëm.
Ndërmarrje shoqërore - Ndërmarrje shoqërore do të thotë një person juridik, që shumica e aseteve dhe
kapitali janë në pronësi shoqërore. Këto ndërmarrje deri në privatizim monitorohen dhe regjistrohen nga
Agjencioni Kosovar i Privatizimit sipas Ligjit Nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare.
Ndërmarrje publike - Ndërmarrja publike është ndërmarrje e cila kryen veprimtarinë e interesit të
përgjithshëm, që është e themeluar nga shteti. Ndërmarrja publike monitorohet nga Qeveria dhe organizohet
si Shoqëri Aksionare në përputhje me ligjin në fuqi mbi shoqëritë tregtare. Të gjitha interesat pronësore në
një ndërmarrje publike do të përfaqësohen me aksione dhe të gjitha këto aksione duhet të jenë të regjistruara.
Kooperativa bujqësore - Kooperativa bujqësore është një shoqëri tregtare e krijuar nga personat fizik apo
juridik, të cilët duhet të jenë të gjithë bujq që kontribuojnë me pronën e vet private në kapitalin aksionar.
Ndërmarrje nën juridiksion të AKP-së - Janë ish-ndërmarrjet shoqërore të cilat tani menaxhohen dhe
mbikëqyren nga AKP-ja (Agjencioni Kosovar i Privatizimit).
Në rast se një ekonomi gjendet në dy lista: në listën e ekonomive familjare dhe në listen e subjekteve
juridike, ekonomia duhet të intervistohet nga regjistruesi i parë që e viziton atë, por ekonomia duhet të
trajtohet si subjekt juridik (si biznes individual apo subjekt tjetër juridik) nëse merret me aktivitete
bujqësore. Ndërsa, nëse ekonomia është e regjistruar si subjekt juridik me aktivitet bujqësor dhe për këtë
arsye është në listën e subjekteve juridike, por si subjekt juridik nuk kryen më veprimtari bujqësore, ajo
duhet të regjistrohet me statusin e ekonomisë familjare nga i njëjti regjistrues që e viziton atë.
4. A është ekonomia bujqësore e regjistruar në Regjistrin e Fermave të Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural?
Nëse EB-ja është e regjistruar në MBPZHR, shkruaj X në kutinë pranë përgjigjes Po dhe shkruaj numrin
identifikues të fermës (NIF) në pyetjen 5. Nëse Jo, shko te pyetja 6-10 (statusi 1), shko te pyetja 6-17 (statusi
2), dhe shko te pyetja 11-17 (statusi 3).
5. Numri Identifikues i Fermës (NIF)
Shëno numrin e NIF nëse EB-ja është e regjistruar në Regjistrin e Fermave në MBPZHR.
Më poshtë është një shembull se si duket certifikata e lëshuar nga MBPZHR:
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IDENTIFIKIMI I EKONOMISË FAMILJARE BUJQËSORE DHE BIZNESIT INDIVIDUAL
6. Të shkruhet emri i bartësit/bartëses, emri i babait/bashkëshortit të bartësit/es dhe mbiemri i
bartësit/bartëses të ekonomisë familjare bujqësore/biznesit individual.
Bartësi është person fizik ose juridik, në llogari dhe në emër të të cilit ekonomia bujqësore apo biznesi
individual menaxhohet dhe i cili është ligjërisht dhe ekonomikisht përgjegjës për të. Bartësi ka përgjegjësinë
kryesore për menaxhimin e ekonomisë familjare bujqësore apo biznesit individual, merr përsipër rreziqet
ekonomike dhe vendimet kryesore që lidhen me veprimtaritë bujqësore.
Bartësi nuk duhet të jetë domosdoshmërisht pronari i tokës ose personi i emërtuar si kryefamiljar i
ekonomisë familjare, siç ishte në Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011.
Vetëm një person mund të deklarohet si bartës për çdo ekonomi: nëse në një ekonomi bujqësore, dy ose më
shumë persona bashkërisht marrin vendime të mëdha për aktivitetet bujqësore, për qëllime të regjistrimit,
vetëm njëri prej tyre duhet të konsiderohet si bartës.
Të dhënat për bartësin kërkohen vetëm për ekonominë familjare bujqësore dhe biznesin individual.
7. Të shkruhet numri personal i bartësit.
Numri personal të merret vetëm për bartësin e ekonomisë familjare bujqësore/biznesit individual dhe
kurrsesi për ndonjë anëtarë të ekonomisë familjare bujqësore/biznesit individual, që mund ta intervistoni në
mungesë të bartësit. Nëse nuk arrini ta merrni numrin personal të bartësit, atëherë kjo hapësirë duhet të lihet
bosh.
8. Të shkruhet data e lindjes e bartësit: data, muaji dhe viti.
Adresa e ekonomisë bujqësore
Të dhënat për adresen e bartësit: emri i rruges dhe numri (9).
Kodi i ndërtesës nga harta (10).
Nëse kodi i ndërtesës në adresën e paraprintuar në faqen e parë nuk është i saktë, është i dyfishuar ose
është ndërtesë e re, ju lutem shënoni kodin e saktë më poshtë.
Nëse numri i ndërtesës në LRB nuk është i njëjtë me numrin e ndërtesës në hartë, numri i saktë i
ndërtesës duhet të shënohet në LRB (kolona: numri i ndërtesës së re) dhe në pyetësor poashtu.
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Nëse në LRB dy ndërtesa kanë numrin e njëjtë, njëra nga to duhet të identifikohet me numër të ri. Në
këtë rast ju duhet t’i bini vijë (në formë X) numrit të ndërtesës në hartë, të shtoni numrin e ri (shënoni
numrin më të madh brenda qarkut+1), shtoni numrin e ri në LRB (kolona: numri i ndërtesës së re) dhe
regjistroni numrin në pyetësor.
Për ekonomitë familjare që nuk merren me aktivitete bujqësore apo janë nën nivelin e pragut, numri i
ndërtesës së re nuk shënohet këtu (faqe 3), por në faqen e parë, duke i rëne vijë (X) numrit të gabuar dhe
duke shkruar numrin e ri mbi të. Numri i ri duhet të shënohet në LRB poashtu.
IDENTIFIKIMI I BIZNESIT INDIVIDUAL DHE SUBJEKTEVE TJERA JURIDIKE
Nëse ndonjë nga informacionet në adresën e paraprintuar në faqen e parë nuk është i saktë, ju lutem
shkruani informacionin e plotë më poshtë:
Emri i subjektit juridik (11), Numri i regjistrimit të subjektit juridik (12), Aktiviteti kryesorë i subjektit
juridik (13), Aktiviteti dytësorë i subjektit juridik (14), Komuna (15), Vendbanimi (16), Emri i rrugës dhe
numri (17).
Për aktivitetin kryesorë dhe dytësorë të subjektit juridik përshkruani me fjalë aktivitetin të cilin e ushtron
ekonomia bujqësore.

2

BLEGTORIA SIPAS LLOJIT DHE KATEGORISË (1 nëntor 2014)

Të përfshihet numri i kafshëve prodhuese që janë në posedim të drejtpërdrejt ose menaxhim të ekonomisë
bujqësore në ditën e referimit më 1 nëntor 2014.
Kafshët nuk duhet të jenë domosdoshmërisht në pronësi të bartësit. Këto kafshë mund të jenë në pronë (në
sipërfaqe bujqësore të shfrytëzuara ose në strehime kafshësh të përdorura nga ekonomia) ose jashtë saj (në
kullota të përbashkëta ose gjatë shtegtimit, etj.).
Të përjashtohen kafshët shtëpiake dhe kafshët e tjera, përveç kuajve, që nuk përdoren në prodhimtari ose
që nuk përdoren për aktivitete fitimprurëse, d.m.th. përdoren vetëm për qëllime të aktiviteteve të lira
(zbavitje) të familjes së vet bartësit.
Përfshihet kullotja e kafshëve në kullotat e një ekonomie, por që i përkasin një ekonomie tjetër
(jobujqësore, p.sh. fabrikë ushqimi apo thertore).
Kopetë shtegtuese, të cilat nuk i përkasin ekonomisë bujqësore, por që i përdorin sipërfaqet bujqësore të saj,
konsiderohen si ekonomi e pavarur.
Përjashtohen kafshët si më poshtë:
- Kafshët transitore (p.sh. kafshët femra që merren për shërbime),
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- Kullotja e kafshëve në një ekonomi tjetër.
1. A mbanë ekonomia bujqësore bagëti, shpezë ose bletë me 1 nëntor 2014?
Nëse përgjigja është Po, shëno X në kutinë e duhur dhe vazhdo me modalitetin 1 (Viça nën moshën një
vjeçare - meshkuj).
Nëse përgjigja është Jo, shëno X në kutinë e duhur dhe shko tek pyetja 2 (Kullotja e bagëtisë).
GJEDHE
Viça nën moshën 1 vjeç - Të regjistrohet numri i përgjithshëm i viçave të rinj të moshës deri në një vjeç.
Meshkuj (1), Femra (2).
Viça të moshës 1-2 vjeç - Të regjistrohen viçat e moshës 1-2 vjeç.
Meshkuj (3), Femra (4) - Përjashtohen gjedhet femra nën dy vjeç të cilat tashmë kanë pjellur.
Gjedhe mbi 2 vjeç
5. Meshkuj - Të regjistrohen gjedhet meshkuj të moshës dy vjeç e më shumë (demat për mbarështim, për
therrje, punë, transport, etj.).
6. Mëshqerra - Të regjistrohen gjedhet femra të moshës dy vjeçe e më shumë të cilat ende nuk kanë pjellë,
edhe nëse ato janë të mbarsuara në ditën e regjistrimit.
7. Lopë qumështore - Janë lopë të cilat kanë pjellë tashmë (duke përfshirë edhe ato të moshës më pak se
dy vjeç), dhe të cilat për shkak të racës së tyre ose cilësive të veçanta, mbahen kryesisht për të prodhuar
qumësht për konsum njerëzor ose për përpunimin e qumështit. Këtu po ashtu përfshihen lopët për qumësht
në fund të aftësisë së tyre prodhuese, që momentalisht nuk mbahen për prodhimin e qumështit, por kanë
dalë nga prodhimtaria e qumështit (laktacioni) dhe që destinohen për therrje, pavarësisht se a jane majmur
(trashur) ndërmjet laktacionit të fundit dhe therrjes.
8. Lopë të tjera - Krerët e gjedheve femra të cilat kanë pjellë dhe gjedhet të cilat për shkak të racës së tyre
ose cilësive të veçanta, janë mbajtur kryesisht për prodhimin e viçave dhe qumështi i të cilave nuk është i
destinuar për konsum njerëzor ose për përpunimin e produkteve të qumështit. Këtu përfshihen lopët në fund
të laktacionit, lopë të cilat pas përfundimit të laktacionit mbahen në kushte të mira për majmëri dhe therrje.
9. Gjedhe gjithsej (1+…+8) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 1+2+3+4+5+6+7+8.
10. BUALLICA - Gjithsej (10) – Të përfshihet gjithsej numri i buallicave dhe buajve.
DELE
11. Dele që kanë pjellur - Përfshijnë krerët femra që kanë pjellë tashmë.
12. Dele të mbarsuara për herë të parë - Janë dele që janë mbarësuar për herë të parë dhe ato nga të cilat
priten pasardhësit e parë.
13. Krerë të tjerë (qengja, desh, etj.) - Të regjistrohen delet e të dy gjinive, përveç femrave të cilat tashmë
kanë pjellë ose janë mbarsuar për herë të parë, qengja, desh, etj.
Deshtë i referohen të dhënave për gjithsej numrin e meshkujve të moshës mbi 1 vjeç dhe krerë të tjerë që
nuk janë përmendur më lart.
14. Dele gjithsej (11+…+13) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 11+12+13.
DHITË
15. Dhitë që kanë pjellur - Përfshijnë krerët femra, të cilat tashmë kanë pjellë.
16. Dhitë që janë mbarsuar për herë të parë - Janë dhitë që janë mbarsuar dhe nga të cilat priten
pasardhësit e parë.
17. Krerë të tjerë (keca, cjep për mbarësim, etj.) - Të regjistrohen dhitë e të të dy gjinive të moshës më
pak se 1 vjeç, përveç femrave të cilat tashmë kanë pjellë ose janë mbarsuar për herë të parë, keca, cjep për
mbarësim, etj.
18. Dhitë gjithsej (15+…+17) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 15+16+17.
DERRA
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19. Gica me peshë të gjallë nën 20 kg - Të përfshihen gicat që kanë peshë të gjallë më pak se 20 kg.
20. Dosa për mbarësim me peshë mbi 50 kg - Të përfshihen dosat (derra femra) që peshojnë mbi 50 kg të
destinuara për qëllime të mbarësimit, pavarësisht nëse ato kanë pjellë apo jo. Përjashtohen dosat e
zgjedhura për therrje.
21. Derra të tjerë - (derra prej 20-50 kg, derra për majmëri mbi 50 kg dhe harçat për riprodhim me
peshë të gjallë mbi 50 kg) - Të përfshihen derrat me peshë të gjallë prej 20-50 kg, derrat për majmëri,
përfshirë derrat dhe dosat jashtë riprodhimit me peshë të gjallë mbi 50 kg (nëse janë majmur apo jo para
therrjes së tyre) dhe harçat (derrat) për mbarësim (riprodhim) me peshë të gjallë mbi 50 kg.
22. Derra gjithsej (19+…+21) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 19+20+21.
NJËTHUNDRAKË
23. Kuaj - Të përfshihet numri i përgjithshëm i kuajve (pelat, hamshorët dhe kuajt e kastruar, pavarësisht
nga mosha, gjinia dhe qëllimi i mbajtjes). Këtu përfshihen kuajt e hipizmit dhe kuajt e garave që përdoren
vetëm për qëllimet e familjes së bartësit gjatë kohës së lirë.
24. Gomarë dhe mushka - Të përfshihet gjithsej numri i gomarëve dhe mushkave (pavarësisht nga mosha,
gjinia dhe qëllimi i mbajtjes).
25. Njëthundrakë gjithsej (23+24) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 23+24.
SHPEZË
Përjashtohen shpezët e rritura në izolim për qëllime të gjuetisë dhe jo për prodhimin e mishit.
26. Brojlerë (zogj për majmëri) - Të përfshihen zogjtë që mbahen për prodhimin e mishit, të cilët janë
zogj të destinuar për majmëri. Përjashtohen zogjtë e tjerë dhe pulat për vezë.
27. Pula për vezë -Të përfshihen të gjitha pulat të cilat kanë filluar të bëjnë vezë, qoftë nëse vezët janë për
konsum ose për çelje. Përfshihen zogjtë në rritje, para arritjes së moshës për bërjen e vezëve, në qoftë se ata
janë strehuar si pula për vezë. Zogjtë e zgjedhur për therrje dhe gjelat për riprodhim të pulave për vezë janë
po ashtu të përfshira.
28. Zogj, pula dhe gjela të tjerë - Shpezë që nuk janë përmendur nën kategorinë e brojlerëve apo pulave
për vezë.
29. Biba (qura) - Të përfshihet gjithsej numri i bibave (qurave), meshkuj dhe femra.
30. Rosa - Të përfshihet gjithsej numri i rosave, meshkuj dhe femra.
31. Pata - Të përfshihet gjithsej numri i patave, meshkuj dhe femra.
32. Shpezë të tjera (pula afrikane, pëllumba, etj.) - Të përfshihen llojet e shpezëve të papërmendura më
lart, p.sh. thëllëzat, fazanët, pëllumbat, shpendët Guinez, e të tjerë.
33. Shpezë gjithsej (26+…+32) - Duhet të jetë baraz me shumën e kategorive 26+27+28+29+30+31+32.
34. LEPUJ - lepuj për shumëzim (femra) - Të përfshihet gjithsej numri i lepujve femra për shumëzim lepujt femra për prodhimin e mishit dhe lepujt të cilët kanë pjellë. Përjashtohen lepujt meshkuj.
35. BLETË - Koshere bletësh - Të përfshihet numri i koshereve që janë zënë nga bletët dhe që mbahen për
prodhim mjalti. Secila koloni bletësh regjistrohet si një koshere, pavarësisht nga natyra dhe lloji i zgjoit.
36. Kafshë ose shpezë të tjera të papërmendura më lart - Nëse ekonomia bujqësore ka kafshë të tjera që
nuk janë përmendur më lart, shkruani X në kutinë e duhur dhe shkruani llojin e tyre në pyetjen 37. Nëse
përgjigja është Jo, shkruaj X në kutinë e duhur dhe shko në pyetjen 2 - Kullotja e bagëtisë.
37. Nëse Po, shkruaj llojin: nëse ka më shumë se një lloj, raporto atë me rendësi më të madhe ekonomike.
Të përfshihen:
- Kafshë gjahu, si derri i egër, drerë, etj.
- Kafshë për gëzof.
Të përjashtohen:
- Rritja e insekteve,
- Fermat për rritje krimbash, ferma molusqesh, ferma kërmijsh,
- Rritja e krimbit të mëndafshit, prodhimi i fshikave të krimbit të mëndafshit,
- Rritja dhe mbarështimi i kafshëve shtëpiake (mace dhe qen, zogj, të tillë si papagalli, brejtës, etj.)
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2. KULLOTJA E BAGËTISË (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Nëse në ditën e regjistrimit ekonomia bujqësore nuk ka kafshë, duhet të regjistrohet numri mesatar i
kafshëve që kanë kullotur gjatë vitit referues.
Nëse lloje të ndryshme të kafshëve dhe/ose kategorive në ekonomi bujqësore janë jashtë për periudha të
ndryshme të kohës, regjistrohet periudha më e gjatë e kohës.
Megjithatë vetëm llojet dhe/ose kategoritë që kanë një ndikim të rëndësishëm në prodhimtarinë e
ekonomisë bujqësore duhet të regjistrohen. Në rastin kur të dy llojet janë të një rëndësie të madhe, duhet të
regjistrohet lloji që ka qëndruar jashtë për kohë më të gjatë.
1. A ka kullotur bagëtia juaj gjatë vitit bujqësor?
Pyetja është e bazuar në llojet dhe kategoritë e kafshëve që kanë ndikim të madh në produktivitetin e
ekonomisë bujqësore, pavarësisht se ku kanë kullotur ato.
Nëse përgjigja është Po, shkruani X në kutinë e duhur dhe vazhdoni me përgjigjet në pyetjet për kullotjen,
respektivisht me pyetjen 2. Nëse përgjigja është Jo, shkruani X në kutinë e duhur dhe shko te Kapitulli 3.
2. Sipërfaqja e kullotur në kullotat e ekonomisë bujqësore (përjashto sipërfaqen e tokës së
përbashkët)
Shkruani këtu sipërfaqën e përgjithshme të kullotur në pronësi, me qira ose e caktuar për t’u përdorur nga
ekonomia bujqësore, në të cilën janë mbajtur kafshët për kullotje gjatë vitit bujqësor. Sipërfaqja e kullotur
gjithashtu mund të kositet me anë të kositëses ose me mjete të tjera.
Nëse e njëjta sipërfaqe është përdorur disa herë për kullotje, ajo regjistrohet vetëm një herë.
Sipërfaqja e deklaruar këtu duhet të jetë baraz ose me e vogël se gjithsej Kapitulli 9, pyetja 3.
Përjashtohet sipërfaqja e kullotur në tokë të përbashkët.

3. Kohëzgjatja e kullotjes së bagëtive në kullotat e ekonomisë bujqësore (përjashto sipërfaqen e tokës
së përbashkët)
Të shkruhet numri i muajve për të cilët kafshët kanë kullotur në kullotat në pronësi, me qira ose të caktuara
ndryshe për ekonominë bujqësore gjatë vitit bujqësor. Të regjistrohet koha e përafërt të cilën kafshët e kanë
kaluar jashtë në kullota, pavarësisht nëse ato kanë qenë atje edhe gjatë natës ose natën e kanë kaluar brenda.
Nëse periudha e kullotjes është më pak se 15 ditë, shëno zero. Dy orë në ditë konsiderohen si minimum për
përfshirjen si ditë e kullotjes. Kullotja mund të zgjasë më së shumti 9 muaj.
Përjashtohet sipërfaqja e kullotur në tokë të përbashkët.
4. Gjithsej numri i bagëtisë që kanë kullotur në tokën e përbashkët
Toka e përbashkët - është toka që nuk i përket drejtpërdrejt ekonomisë bujqësore, por në të cilën zbatohen
të drejtat e përbashkëta. Ajo mund të përbëhet nga kullota, livadhe ose toka të tjera.
Në terma të përgjithshme, toka e përbashkët është sipërfaqe bujqësore e shfrytëzuar në pronësi të një
autoriteti publik (shtetëror, komunal), mbi të cilën një person tjetër është i thirrur të ushtrojë të drejtat e
përbashkëta, dhe këto të drejta ushtrohen në përgjithësi në mënyrë të përbashkët me të tjerët.
Shkruani numrin e bagëtisë që kanë kullotur në tokën e përbashkët sipas llojeve: 1. Gjedhet, 2. Delet dhe 3.
Dhitë.
5.Kohëzgjatja për të cilën bagëtia ka kullotur në tokën e përbashkët - numri i muajve për të cilët kafshët
(gjedhet, delet dhe dhitë) kanë kullotur në kullota të përbashkëta gjatë vitit bujqësor. Të regjistrohet koha e
përafërt të cilën kafshët e kanë kaluar jashtë në kullota, pavarësisht nëse ato ishin aty edhe gjatë natës apo e
kanë
kaluar
natën
brenda.
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Nëse periudha e kullotjes është më pak se 15 ditë, shëno zero. Dy orë në ditë konsiderohen si minimum për
përfshirjen si ditë e kullotjes. Kohëzgjatja e kullotjes mund të jetë më së shumti 9 muaj.
3

SIPËRFAQJA E TOKËS PËR SHFRYTËZIM (NË DISPOZICION)
(31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

Toka e përgjithshme për shfrytëzim (dispozicion) është e përbërë nga: toka bujqësore (e shfrytëzuar dhe e
pashfrytëzuar), toka pyjore dhe toka jopjellore. Totali i tokës në dispozicion të ekonomisë bujqësore është
toka në pronësi të bartësit apo anëtarëve të tjerë të ekonomisë, si dhe toka në pronësi të të tjerëve, dhe e
shfrytëzuar nga ekonomia bujqësore, pa marrë parasysh nëse toka është e kultivuar apo jo. Të dhënat
regjistrohen për tokën e anëtarëve të ekonomisë bujqësore, ku ekziston e drejta për shfrytëzim në momentin
e regjistrimit, pavarësisht nëse këto të drejta janë të drejta pronësore, të drejta kontraktuale (p.sh, koncesion,
shfrytëzim) ose të drejta të tjera. Toka në pronësi të anëtarëve të ekonomisë dhe e dhënë me qira të tjerëve
nuk regjistrohet në gjithsej sipërfaqen e tokës për shfrytëzim, por regjistrohet nën personin që e shfrytëzon
atë pa marrë parasysh vendndodhjen e tokës.
Në pyetësorin e Regjistrimit të Bujqësisë sipërfaqja e tokës është e shprehur në: hektar (ha) dhe ari.
1 ha (hektar) = 100 ari = 10 000 m²
1 ari = 100 m²
10 ari = 1000 m²
Në regjione të caktuara përdoren njësi të ndryshme lokale për sipërfaqe si:1 dylym =10 ari=1000 m²,
1 shnik=10 ari=1000 m2 1, ju duhet t’i shëndrroni ato sipas udhëzimeve në ari dhe të dhënat shënohen në
kutitë e duhura.
1. Tokë në pronësi (gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore, pyjore dhe jopjellore)
Në këtë pyetje duhet të regjistrohet sipërfaqja e tokës bujqësore (e shfrytëzuar dhe e pashfrytëzuar), pyjore
dhe jopjellore në pronësi të bartësit ose të gjithë anëtarëve të ekonomisë bujqësore.
2. Tokë e marrë me qira (gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore, pyjore dhe jopjellore)
Në këtë pyetje duhet të regjistrohet sipërfaqja e tokës për shfrytëzim nga ekonomia por në pronësi të të
tjerëve dhe ajo është sipërfaqja e tokës bujqësore (e shfrytëzuar dhe e pashfrytëzuar), pyjore dhe jopjellore.
Toka është marrë për shfrytëzim në këmbim me para, në shkëmbim me mallra dhe shërbime, pa pagesë ose
të ngjashme. Toka e përbashkët nuk përfshihet.
3. Tokë e dhënë me qira (gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore, pyjore dhe jopjellore)
Në këtë pyetje duhet të regjistrohet sipërfaqja e tokës (tokë bujqësore, tokë pyjore dhe tokë jopjellore), të
cilën ekonomia bujqësore ia ka dhënë me qira një ekonomie tjetër në këmbim të parave, mallrave dhe
shërbimeve, pa pagesë ose të ngjashme.
4. Gjithsej sipërfaqja e tokës për shfrytëzim (në dispozicion) (1 + 2 - 3)
Duhet të regjistrohet gjithesj siperfaqja e tokës për shfrytëzim, e cila është pronë e ekonomisë bujqësore ose
e cila është kultivuar nga ekonomia bujqësore gjatë vitit bujqësor dhe e cila është shuma e sipërfaqes së
tokës në pronësi dhe sipërfaqes së tokës të marrë me qira, duke përjashtuar sipërfaqen e tokës së dhënë me
qira.
Toka e dhënë/marrë me qira përfshinë tokën që është dhënë/marrë me qira në forma të ndryshme: me
pagesë, ndarje të produktivitetit, pa pagesë ose forma të tjera të qirasë, me përjashtim të tokës së përbashkët
(vetëm nëse shfrytëzuesi e shfrytëzon atë i vetëm - pa bashkëshfrytëzues).

1Njësitë

matëse lokale
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A. TË DHËNAT PËR VENDIN E EKONOMISË BUJQËSORE
Shkruaj detajet për lokacionin e ekonomisë bujqësore, në rast se pjesa kryesore e prodhimtarisë bujqësore
ndodhet në një lokacion më larg se 5 km nga rezidenca e bartësit të ekonomisë bujqësore.
1. Komuna, 2. Vendbanimi.
Të dhënat për lokacionin e ekonomisë bujqësore i referohen komunës dhe vendbanimit në të cilën është e
vendosur ekonomia bujqësore, d.m.th., pjesa më e madhe e saj. Ekonomia bujqësore është e vendosur aty ku
zhvillohet pjesa kryesore ose e gjithë prodhimtaria bujqësore.
Ajo mund të jetë një ndërtesë bujqësore (p.sh. ndërtesa më e madhe e përdorur për qëllime të bujqësisë), ose
një pjesë tjetër identifikuese e ekonomisë, të tilla si parcela më e rëndësishme e ekonomisë. Në rast se nuk
ka ndërtesë bujqësore të cilës mund t'i atribuohet vendi i ndërtesës, parcela më e rëndësishme do të
përzgjidhet si pikë referimi. E njëjta gjë është e vlefshme për ekonomitë bujqësore që kanë sipërfaqe të tokës
në vende të ndryshme.
Në rastin kur e tërë prodhimtaria bujqësore zhvillohet në një vend, të dhënat për emrin e vendbanimit dhe
komunës shkruhen aty ku e tërë toka bujqësore, blegtoria dhe ndërtesat janë të vendosura.
Nëse toka bujqësore, bagëtia dhe ndërtesat janë të vendosura në disa vendbanime, të dhënat individuale të
ekonomive bujqësore janë të përcaktuara me deklaratën e bartësit ose në bazë të asaj se ku pjesa më e madhe
e ekonomisë bujqësore, blegtorisë ose ndërtesave janë të vendosura.
Rëndësia e parcelës bujqësore mund të vendoset në rendin e mëposhtëm: prodhimi intensiv në tokë të
punueshme, madhësia e parcelës dhe kulturat e përhershme (pemë dhe vreshta). Madhësia e parcelës mund
të jetë treguesi më i thjeshtë i rëndësisë, meqë vlera ekonomike apo parcela mund të ndryshojë nga një vit në
tjetrin, në varësi të kulturave të mbjellura dhe rendimentit të tyre.
4

KOPSHTET (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

Kopsht është sipërfaqja e tokës për kultivimin e kulturave bujqësore e dedikuar vetëm për konsum familjar
(përjashto kultivimin e produkteve bujqësore për ushqim të kafshëve, psh. kungujt, misri për ushqimin e
kafshëve që kultivohen në kopsht, etj), zakonisht e ndarë nga pjesa tjetër e tokës bujqësore. Sipërfaqja
maksimale që mund të regjistrohet këtu është 3 ari (300 m2). Në rast se kopshti i ekonomisë bujqësore ka
sipërfaqe më të madhe se 3 ari, sipërfaqja duhet të regjistrohet nën kategoritë e arave si në kapitujt e
mëposhtëm. Përjashto serrat për shitje, edhe nëse janë më të vogla se 3 ari.
Këto sipërfaqe përdoren për kultivimin e perimeve, bishtajoreve të freskëta, patateve, luleve, etj. Po ashtu në
këto sipërfaqe mund të ketë trupa të pemëve dhe hardhi rrushi të shpërndara.
Vetëm tepricat e herë pas hershme të produkteve bujqësore që prodhohen në ketë sipërfaqe toke, mund të
shiten prej ekonomisë bujqësore. E gjithë sipërfaqja e tokës, produktet bujqësore të së cilës shiten
vazhdimisht në treg, u përkasin kapitujve të tjerë, madje edhe kur një pjesë e produkteve është konsumuar
nga bartësit dhe familja e tij.
Të përjashtohen kopshtet zbukuruese (parqet dhe lëndinat me bari) dhe sipërfaqet e shfrytëzuara për
prodhimin e foragjereve.

5

SIPËRFAQJA E SHFRYTËZUAR E TOKËS SË PUNUESHME - SIPËRFAQJA KRYESORE
(31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

Toka e punuar është sipërfaqja e tokës së punuar rregullisht me të mbjella të ndryshme ose e mbjellur me
një renditje të caktuar të kulturave (sistemi i qarkullimit të kulturave).
61

Regjistrimi i Bujqësisë
Qarkullimi bimor është praktika e ndërrimit të kulturave vjetore të kultivuara në tokën e punueshme, në një
model të planifikuar në vitet pasuese, në mënyrë që kulturat e të njëjtit lloj të rriten pa pengesa në të njëjtën
fushë. Normalisht, kulturat bimore ndryshojnë çdo vit, por ato mund të jenë edhe shumëvjeçare. Për të
dalluar tokën e punueshme nga kulturat bimore të përhershme ose kullotat (livadhet) e përhershme, përdoret
një prag prej pesë vjetësh. Kjo nënkupton se, në qoftë se një parcelë është përdorur për të njëjtën kulturë
bimore për pesë vjet ose më shumë, pa largimin e kulturës bimore ose krijimin e një të reje, ajo nuk
konsiderohet më tokë e punueshme.
Toka e punueshme përfshinë drithërat, bishtajoret, bimët industriale, patatet, kulturat foragjere, lulet dhe
bimët dekorative, farërat dhe fidanët, perimet dhe të lashta të tjera të tokës së punueshme. Toka e
punueshme gjithashtu përfshinë tokën djerrinë.
Nëse sipërfaqja e njëjtë mbillet me kultura të ndryshme gjatë një viti, sipërfaqja numërohet vetëm një herë
dhe shënohen të dhënat për kulturën kryesore.
Kultura kryesore përcaktohet kur disa kultura të ndryshme janë kultivuar në të njëjtën sipërfaqe gjatë një
viti (në të njëjtën kohë, ose njëra pas tjetrës). Në këtë rast, kulturë kryesore është kultura me vlerën më të
madhe të prodhimit.
Nëse kultura kryesore nuk mund të përcaktohet në bazë të shumës së vlerës së prodhimit, atëherë kulturë
kryesore është kultura e pranishme për periudhë kohore më të gjatë.
Toka djerrinë, toka të tjera dhe kopshtet që nuk janë të punuara janë sipërfaqe të përfshira në sistemin e
qarkullimit të kulturave, që nuk prodhojnë të korra gjatë vitit të mbjelljes (tokë djerrinë), d.m.th. nuk është
mbjellë për arsye të caktuara (përmbytjet, mungesa e ujit dhe të ngjashme).
Sipërfaqet e tokës së punueshme që nuk janë shfrytëzuar për prodhim për më shumë se pesë vjet regjistrohen
nën Kapitullin 11, Tokë bujqësore e papërdorur.
Shpjegime sipas grupeve të kulturave:
Drithëra kokërr (përshfshirë drithërat për farë) (1-7)
Këtu do të regjistrohet e gjithë sipërfaqja e drithërave e korrur për kokërr, pavarësisht nga përdorimi i tyre
(për konsum njerëzor apo ushqim të kafshëve në ekonomi, për shitje apo farë).
I referohet bimëve që janë korrur në vitin 2014, edhe nëse janë mbjellë në vjeshtë të 2013 (p.sh. grurë dhe
thekër).
Sipërfaqet me drithëra të korrura të gjelbra për ushqim të kafshëve nuk regjistrohen këtu (ato janë të
përfshira tek kategoria “Kulturat foragjere”).
Sipërfaqet me drithëra:
Grurë
Misër
Elb kokërr Elb birre
Thekër
Tërshërë

1. Grurë,
2. Misër kokërr - misër kokërr i korrur me dorë, me makinë zhveshëse misri ose korrje e kombinuar,
pavarësisht nga përdorimi, duke përfshirë kokrrat për sillazh. Gjithashtu, këtu përfshihen kokrrat e korrura
së bashku me pjesët e kallirit, por me lagështi më të lartë sesa 20% dhe që përdoren për sillazh (të quajtura
përzierje kokrra-kalli). Kallinjtë e misrit të ëmbël për konsum njerëzor janë përfshirë nën modalitetin 43.
Perime të tjera;
3. Elb; 4. Elb për prodhimin e birrës; 5. Thekër; 6.Tërshërë; dhe 7. Drithëra të tjera kokërr (tritikale) - këtu
regjistrohen drithërat e mbjellura si kultura bimore të pastra, të korrura për prodhim kokrre dhe që nuk janë
regjistruar në kulturat e mësipërme.
Bishtajore kokërr (përshfshirë bishtajoret për farë) (8-10)
Këto përfshijnë kulturat e mbjellura dhe të korrura kryesisht me përmbajtje të proteinave. Këtu duhet të
regjistrohen të gjitha sipërfaqet me bishtajore të thata dhe kulturat me proteina të vjelura të thata me kokërr,
pavarësisht nga përdorimi.
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Në këtë kategori përfshihen sipërfaqet me: 8. Fasule kokerr, 9. Bizele kokërr dhe10. Bishtajore tjera. Këtu
përfshihen poashtu fara dhe përzierjet e drithërave dhe bishtajoreve.
11. Panxhar sheqeri (përjashtohet fara), i përcaktuar për prodhimin industrial të sheqerit.
Kultura industriale (12-15)
Këtu përfshihen kulturat industriale që nuk shiten direkt për nevoja konsumi, sepse kanë nevojë të
përpunohen në mënyrë industriale para se të përdoren. Këtu regjistrohen të gjitha sipërfaqet e tokës me bimë
industriale, pavarësisht nga përdorimi i tyre.
Përfshihen sipërfaqe të përdorura për të prodhuar farëra për shitje në treg vetëm për bimët që prodhojnë
farëra-vajore. Përjashtohen farërat dhe fidanët për duhan dhe bimë të tjera industriale.
Në këtë kategori përfshihen: 12. Duhani, 13. Luledielli (përshfshirë për farë), 14. Bimët aromatike dhe
bimët mjekuese (livando, kamomil, etj.). Bimë aromatike dhe mjekuese përbëjnë kulturat që përdoren për
qëllime farmaceutike dhe konsum njerëzor, p.sh. kamomil, borzilok, kopër, kumak, livando, mendër,
sherbelë, etj., 15. Kultura të tjera industriale (përfshijnë bimët industriale që nuk janë përmendur më lart
(p.sh. soja, ricini, etj.)).
16. Patate (përfshirë patatet e hershme dhe për farë) - Këtu përfshihen patatet e hershme, patatet e
vonshme dhe patatet për farë në tokë të punueshme, si për nevoja të veta edhe për shitje në treg (16).
Kultura të përziera (17, 18)
Në kultivimin e kulturave bujqësore në një përqindje të madhe paraqiten mbjellje të kulturave të
përbashkëta, prej tyre njëra është kulturë kryesore, kurse tjetra kulturë që mbillet mes rendeve të kulturës
kryesore ose e përzier me kulturën kryesore.
Kështu, rastet më të shpeshta janë kultivimi i misrit si kulturë kryesore, së bashku me fasule dhe kunguj.
Për kultivimin e këtyre kulturave përdoret e njëjta sipërfaqe duke përdorur metoda të caktuara të mbjelljes,
ose të pacaktuara, varësisht nga kulturat.
17. Misër, fasule, kungull - Këtu duhet të regjistrohet sipërfaqja e cila është mbjellur me këto kultura dhe
duhet të regjistrohet vetëm një herë.
18. Kultura të tjera të përziera - Këtu duhet të regjistrohet sipërfaqja e cila është mbjellur me këto kultura
dhe duhet të regjistrohet vetëm një herë, pavarësisht se në të njëjten sipërfaqe toke janë mbjellur kultura të
ndryshme. Në rast se kultivohen kultura të tjera të përziera (të ndryshme me ato të cekura me lartë), p.sh.
patate, perime të ndryshme, etj. duhet të përfshihen në këtë kategori.
Shembull:
31 tetor 2013 - 1 nëntor 2014

Misër

Fasule

Kunguj

Supozojmë se kjo sipërfaqe është 3 ha dhe e mbjellur me misër, fasule dhe kungull. Gjatë regjistrimit të
sipërfaqes së tokës me kultura të përziera, kjo sipërfaqe duhet të shënohet 3 ha, dhe kurrsesi 3+3+3=9 ha
(misër+kungull+fasule).
Kultura foragjere (19-23)
Nën këtë kategori regjistrohen sipërfaqet e mbjella me bimë foragjere sipas sistemit të qarkullimit të
kulturave në të njëjtën sipërfaqe të tokës (bimët foragjere një ose shumëvjeçare), pavarësisht nga përdorimi
(sanë, sillazh ose të korrura të gjelbra).
Këtu duhet të përfshihen edhe drithërat e korrura të gjelbra për ushqimin e kafshëve, si më poshtë:

63

Regjistrimi i Bujqësisë
19. Jonxhë, 20. Tërfil, 21. Përzierje bari, 22. Misër i gjelbër dhe 23. Foragjere tjera të gjelbra (urov,
grashinë, etj.). Bimët tjera foragjere përbëjnë foragjerët që nuk janë përmendur më lartë, p.sh.grashinë, urov,
etj.
Rrënjore, lakra foragjere dhe kunguj (24 - 26)
24. Panxhar foragjer, 25. Lakra foragjere dhe 26. Kungull si kulturë e pastër.
Lule dhe bimë dekorative për shitje (përjashto fidanishtet) (27, 28)
27. Lule dhe bimë dekorative për shitje në fushë të hapur (përjashto fidanishtet) - Këtu duhet të
regjistrohet sipërfaqja me lule dhe bimë dekorative të kultivuara për shitje në fushë të hapur, si dhe nën
mbulesë të ulët mbrojtëse (jo të qasshme).
28. Lule dhe bimë dekorative për shitje në serra (përjashto fidanishtet) - Këtu duhet të regjistrohet
sipërfaqja me lule dhe bimë dekorative për shitje nën mbulesë mbrojtëse - serra, e cila sipërfaqe gjatë gjithë
periudhës së rritjes së tyre, ose për pjesën më të madhe të kohës, është e mbuluar me serra ose mbulesë të
lartë fikse ose lëvizëse (qelq ose plastikë e ngurtë apo elastike).
29. Farëra dhe fidane të perimeve për shitje (përjashto drithërat, patatet, bishtajoret kokërr).
Sipërfaqja me farëra dhe fidane për shitje, duke përjashtuar farërat e drithërave, patatet, farërat e
bishtajoreve të vajit. Farërat dhe fidanët për nevoja të vetë ekonomisë, p.sh. farëra të lakrës dhe maruleve, si
dhe farëra të bimëve foragjere, janë të përfshira në kreun e veçantë të kulturave në fjalë.
Perime (30-43)
Këtu regjistrohet sipërfaqja me llojet e ndryshme të perimeve, duke përfshirë edhe fidanet e perimeve për
nevoja vetanake. Përjashtohen perimet e kultivuara në kopsht. Të shënohet vetëm sipërfaqja kryesore.
Sipërfaqja duhet të regjistrohet për perimet në vazhdim:
30. Speca, 31.Domate, 32.Tranguj, 33. Qepë, 34. Hudhër, 35. Lakër, 36. Spinaq, 37. Presh, 38. Karrotë, 39.
Kungull misiri (vidim), 40. Shalqi, 41. Pjepër, 42. Dredhëz, 43. Perime të tjera (kungulleshkë, patëllxhan,
majdanoz, sallatë e gjelbër (marulë), lulelakër, rrepkë, panxhar i kuq, miser i embël për konsum njerëzor
etj.).
Prej të cilave:
a) Perime të kultivuara në fushë të hapur - Këtu përfshihet sipërfaqja e kultivuar me perime në qarkullim
me kulturat e tjera të arave të punueshme (30+…+ 43). Përjashtohet kultivimi i kërpudhave.
Elementi bazë këtu është sistemi i qarkullimit në parcelën e ekonomisë bujqësore: në qoftë se sipërfaqja
bujqësore e shfrytëzuar e zënë me perime është ndërruar me sistem qarkullimi me kultura të ndryshme.
b) Perime te kultivuara në fushë të hapur - Këtu përfshihet sipërfaqja e kultivuar me perime, në
qarkullim me perime të tjera (30+…+ 43). Përjashtohet kultivimi i kërpudhave.
Elementi bazë këtu është sistemi i qarkullimit në parcelën e njëjtë të ekonomisë bujqësore: nëse në një
sipërfaqe bujqësore të përdorur, të zënë me perime, ka qarkullim vetëm me perime të tjera.
c) Perimet e kultivuara në serra. Përjashtohet kultivimi i kërpudhave.
Këtu përfshihet sipërfaqja me kultura të cilat janë kultivuar gjatë gjithë periudhës së rritjes së tyre, ose për
pjesën më të madhe të kohës në serra ose mbulesa fikse ose të levizshme, plastike të ngurtë apo elastike,
qelq (serra prej qelqi ose plastike), me instalime të rregullta (p.sh. pajisje të ujitjes, ngrohje, ventilim, etj.),
shtresa të plastikës të shtrira rrafsh në tokë si dhe toka e punueshme nën strehë apo tunele jo të qasshme për
njeriun. Nëse sipërfaqja e njëjtë në serra është përdorur më shumë se një herë, ajo raportohet vetëm një herë.
Llogaritet vetëm sipërfaqja bazë në rast të serrave më shumë kate.
a, b, c – të mos përfshihen në kategorinë Gjithsej sipërfqja e tokës së punueshme (Nr. 46)
44. Kultura të tjera në tokë të punueshme
Këtu përfshihen bimët me rëndësi të ulët ekonomike dhe të cilat nuk mund të klasifikohen në ndonjë nga
ndarjet e mësipërme. Nëse një bimë nuk mund të regjistrohet veçmas, ajo grupohet me bimët e të njëjtit lloj
e jo e një kategorie tjetër.
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45. Tokë djerrinë
Këtu përfshihet e gjithë toka e punueshme (arat) e përfshirë në qarkullim bimor, pavarësisht nëse punohet
ose jo, por pa ndonjë qëllim për të prodhuar të korra gjatë një viti bujqësor. Karakteristika themelore e tokës
djerrinë është se ajo lihet një vit për qëllime ripërtritjeje, normalisht gjatë gjithë vitit bujqësor.
Toka djerrinë mund të jetë:
1. Tokë e zhveshur, në përgjithësi pa bimë,
2. Tokë me zhvillim të natyrshëm spontan që mund të përdoret si ushqim për blegtorinë ose të plugohet,
3. Tokë e mbjellë ekskluzivisht për plehërim të gjelbër.
Përfshihen të gjitha sipërfaqet e tokës së punueshme që mbahen në kushte të mira bujqësore dhe mjedisore,
pa marrë parasysh në janë ose jo pjesë e qarkullimit bimor.
Nëse këto sipërfaqe janë lënë jashtë prodhimit për më shumë se pesë vjet, ato duhet të regjistrohen në Kap
11.1.Tokë bujqësore e papërdorur.
46. Gjithsej sipërfaqja e tokës së punueshme (1+…+45) - Shuma e sipërfaqeve prej 1- 45 e këtij kapitulli
është regjistruar nën rreshtin 46 dhe përfaqëson sipërfaqen e përgjithshme të tokës së punueshme.
47. Sipërfaqja në të cilën kultura e njëjtë vjetore është prodhuar gjatë tri viteve të fundit
Këtu regjistrohet sipërfaqja e tokës së punueshme në të cilën kultivohet e njëjta kulturë për tri ose më shumë
vite radhazi, dhe që nuk është pjesë e sistemit të qarkullimit të planifikuar të kulturave. Qarkullimi i
kulturave është një praktikë e ndryshimit të kulturave vjetore në sipërfaqen e caktuar të tokës, sipas modelit
të planifikuar radhazi sipas viteve, në mënyrë që të lashtat e të njëjtit lloj rriten pa ndërprerje në të njëjtën
parcelë.
Përjashto fidanishtet nën xham apo mbulesa të tjera mbrojtëse, kullotat e përhershme dhe kopshtet.
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VRESHTAT (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

Vreshtat janë sipërfaqe të tokës të kultivuara me hardhi të rrushit të destinuara për prodhimin e rrushit.
Plantacionet e vreshtave janë sipërfaqe me hardhi rrushi me një distancë të caktuar në mes rreshtave dhe
mes hardhive, që mundësojnë përdorimin e makinave dhe pajisjeve bujqësore dhe aplikimin e masave agroteknike.
Varietetet e rrushit janë llojet e rrushit që përdoren për konsum dhe për prodhimin e verës.
Vera është produkt bujqësor ushqimor si rezultat i fermentimit të plotë apo të pjesshëm alkoolik të mushtit
të rrushit, prej rrushit që përdoret për prodhimin e verës.
Llojet e rrushit klasifikohen sipas kategorive në vijim:
1. Rrush tryeze - është varietet i rrushit i cili kultivohet zakonisht për prodhimin e rrushit për konsum.
2. Rrush për verë të kuqe, dhe
3. Rrush për verë të bardhë - janë varietete të rrushit që kultivohen zakonisht për prodhimin e verërave.
4. Gjithsej sipërfaqja e plantacionit (1+2+3) - Të shënohet gjithsej sipërfaqja e plantacioneve të vreshtave
për rreshtat 1 deri në 3. Kjo vlenë vetëm për kolonën 4, ku sipërfaqja e plantacionit është e shprehur në ha
dhe ari.
Të dhënat për këto lloje të rrushit duhet të merren si në vijim:
Kolona 1 - Numri i hardhisë së rrushit në kopsht dhe jashtë plantacionit/të shpërndara ,
Kolona 2 - Gjithsej numri i hardhise së rrushit në plantacion,
Kolona 3 - Prej tyre të moshës frytdhënëse (kërkohet vetëm për plantacionet e vreshtave).
Mosha e frytdhënies së plotë e hardhisë së rrushit është mosha kur hardhia është në gjendje të jap fruta,
pavarësisht se a kanë dhënë fryte apo jo gjatë periudhës referuese.
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Kolona 4 - Gjithsej sipërfaqja e plantacionit, e cila është e shprehur në ha dhe ari.
Nëse ekonomia nuk ka plantacione, kolona 2, 3 dhe 4 duhet të lihen të zbrazëta.
5. A prodhon ekonomia bujqësore verë nga rrushi i prodhuar në ekonomi?
Nëse Po, shkruaj X në kutinë e duhur. Nëse Jo, vazhdo me Kapitullin 7.
7 PEMËT (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Pemishtet janë sipërfaqe bujqësore që rrisin pemë frutore. Në këtë kapitull duhet të regjistrohet numri i
përgjithshëm dhe numri i pemëve të moshës frytdhënëse.
Trupat e pemëve/shkurreve në kopsht dhe jashtë plantacionit/të shpërndara përfshirë lloje të ndryshme
të pemëve që kultivohen në mënyrë tradicionale dhe ekstensive (p.sh. mollë, kumbulla, etj.).
Numri i përgjithshëm i trupave të pemëve/shkurreve i referohet numrit te të gjithë trupave të
pemëve/shkurreve frytdhënëse dhe trupave që ende nuk japin fryte.
Pemët e moshës frytdhënëse – janë pemët e moshës kur janë në gjendje të japin fruta, pavarësisht se a kanë
dhënë fruta apo jo gjatë periudhës referuese.
Trupat e pemëve kultivohen në formë gjysmë - intensive ose në formë ekstensive/trupa të shpërndarë. Këtu
përfshihen pemët në oborre të fermës, në skaje të parcelave të tokës, pranë rrugës, etj.
Plantacionet e pemëve - janë sipërfaqe me pemë me një distancë të caktuar mes rreshtave dhe trupave të
pemeve që mundësojnë përdorimin e makinave dhe pajisjeve për pemishte, dhe ku zakonisht kryhen masa
agro-teknike. Zakonisht, këto janë plantacione të mëdha të pemëve.
Në pyetësor janë përfshirë llojet e pemëve si më poshtë:
Nën kategoritë (11, 12,13, 14, 15,16) duhet të përjashtohen frutat e malit: lajthia, gështenja, mjedra,
manaferra, boronica, etj.
Farore: 1. Mollë, 2. Dardhë, 3. Ftua, 4. Mushmollë.
Bërthamore: 5. Kumbull, 6. Qershi, 7. Vishnje, 8. Pjeshkë, 9. Kajsi.
Thelbore: 10. Arrë, 11. Lajthi, 12. Gështenjë.
Manore: 13. Mjedër, 14. Manaferrë, 15. Boronicë,
16. Pemë të tjera (rrush serezi, etj.).
17. Gjithsej sipërfaqja e plantacionit (1+…+16) - Të shënohet gjithsej sipërfaqja e plantacioneve të
pemëve për rreshtat 1 deri në 16. Kjo vlenë vetëm për kolonën 4, ku sipërfaqja e tokës është e shprehur në
ha dhe ari.
Për këto lloje të pemëve duhet të regjistrohen karakteristikat në vijim:
Kolona 1- Numri i trupave të pemëve/shkurreve të shpërndara në kopsht dhe jashtë kopshtit,
Kolona 2 - Gjithsej numri i trupave të pemëve/shkurreve në plantacion,
Kolona 3 - Prej tyre të moshës frytdhënëse, kërkohet vetëm për plantacionet e pemëve.
Kolona 4 - Gjithsej sipërfaqja e plantacionit për secilin prej llojeve të pemëve të përmendura me lart, që
janë nga numri rendor 1-16.
Nën numrin rendor 17, kolona 4 (Gjithsej sipërfaqja e plantacionit) të shënohet shuma e rreshtave 1-16.
Rreshti 18, kolona 4 - Sipërfaqja me pemë të shpërndara/ekstensive - të shënohet sipërfaqja vetëm nëse nuk
është shënuar tek ndonjë kategori tjetër e tokës (livadhe, kopshte, skaj rrugës, nepër kufij të parcelave të
tokës, etj.).

8

FIDANET (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

Fidanishtet janë sipërfaqe të tokës me bimë të reja, fidane që përfshijnë:
1. Fidane të pemëve dhe fidane të manoreve (fidane të pemëve të imëta),
2. Fidane të hardhisë së rrushit,
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3. Fidane të bimëve dekorative, dhe
4. Fidane të bimëve pyjore (me përjashtim të atyre për kërkesa të veta të ekonomisë të kultivuara brenda
tokës pyjore).
Gjithsej sipërfaqja e tokës me fidane është në Kap.8, rreshti 5, e cila duhet të jetë shuma e rreshtave 1-4.
Këtu përfshihen fidanishtet komerciale (për shitje) të fidaneve pyjore, qofshin brenda ose jashtë tokës
pyjore, si dhe fidanishtet jo-komerciale të fidaneve pyjore për kërkesa të vetë ekonomisë jashtë tokës
pyjore. Fidanishtet për kërkesat e veta të ekonomisë të rritura brenda tokës pyjore janë të përfshira nën
kategorinë Tokë pyjore, Kapitulli 12.

9

LIVADHE DHE KULLOTA SHUMËVJEÇARE TË SHFRYTËZUARA
(31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)

1. Livadhe - janë toka të përdorura (për pesë vjet ose më shumë) për kultivimin e barojave të ndryshme,
nëpërmjet kultivimit (mbjelljes) ose në mënyrë natyrale (vetë-mbjelljes), dhe nuk janë përfshirë në
qarkullimin e kulturave në ekonomine bujqësore. Livadhet përdoren për kullotje, kositje për sanë apo
sillazh. Këtu regjistrohen të gjitha sipërfaqet e livadheve të kositura, të shfrytëzuara rregullisht gjatë vitit
referues.
2. Kullota (kullota të vrazhda, natyrale) - tokë e përdorur për kullotje, zakonisht në tokat me kualitet të
ulët, për shembull në toka kodrinore dhe me lartësi të madhe mbidetare, zakonisht e papërmirësuar me
plehërues, kultivues, etj. Këto sipërfaqe zakonisht përdoren për kullotje ekstensive dhe zakonisht nuk
kositen ose kositen në mënyrë klasike; nuk janë të përshtatshme për numër të madh bagëtish. Përfshihen të
gjitha llojet e kullotave: intensive (tokat e ulëta) dhe ekstensive (tokat kodrinore). Këtu duhet të regjistrohen
sipërfaqet e shfrytëzuara për kullotje të paktën një herë gjatë vitit bujqësor.
Duhet të përjashtohen sipërfaqet e përbashkëta të tokës dhe kulturat foragjere që përfshihen në Kapitullin 5
(Toka e punueshme).
3. Gjithsej livadhe dhe kullota shumëvjeçare të shfrytëzuara - është shuma e sipërfaqeve të livadheve
dhe kullotave 1+2.

10 GJITHSEJ SIPËRFAQJA E SHFRYTËZUAR E TOKËS BUJQËSORE
(31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Toka bujqësore e shfrytëzuar është toka për kultivimin e kulturave bujqësore. Të dhënat i referohen gjithesj
sipërfaqes së shfrytëzuar të tokës bujqësore nga ekonomia bujqësore në vitin bujqësor.
1. Gjithsej sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore - duhet të jetë baraz me sipërfaqen e tokës
bujqësore të deklaruar në kapitujt e mëparshëm:
Kap. 4, rreshti 1 - kopshtet dhe
Kap. 5, rreshti 46 - sipërfaqja e shfrytezuar e tokës së punueshme, sipërfaqja kryesore dhe
Kap. 6, rreshti 4, kolona 4 - vreshtat dhe
Kap.7, rreshti 17, kolona 4, dhe kap.7, rreshti 18, kolona 4 - pemet dhe
Kap. 8, rreshti 5 - fidanet dhe
Kap. 9, rreshti 3 - livadhe dhe kullota shumëvjeçare të shfrytëzuara.
2. Prej të cilës tokë bujqësore e marrë me qira në shfrytëzim - këtu regjistrohet toka bujqësore që
shfrytëzohet nga ekonomia bujqësore, por që është në pronësi të dikujt tjetër. Toka merret me qira në
këmbim të parave, mallrave dhe shërbimeve, pa pagesë ose të ngjashme.
Sipërfaqja e deklaruar këtu duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 3.2.
3. Numri i parcelave të ndara të tokës së shfrytëzuar bujqësore - Përgjigja në këtë pyetje i referohet
numrit të parcelave të ndara të tokës bujqësore të shfrytëzuar.
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Parcela e ndarë është çdo sipërfaqe e tokës bujqësore e shfrytëzuar nga ekonomia bujqësore, e kufizuar me
ndonjë sipërfaqe tjetër te tokës së ekonomisë, qoftë në vendbanimin ku ndodhet ekonomia bujqësore ose në
një vendbanim tjetër.
Parcelat e ndara mund të përfshijnë një ose disa parcela kadastrale dhe të mbillen me një ose disa kultura
bujqësore (perime, bimë industriale, pemishte, livadhe dhe të tjera).
Toka bujqësore e marrë në shfrytëzim (Kap. 10.2) - në qoftë se ajo është e kufizuar nga toka e ekonomisë
bujqësore, nuk konsiderohet si një parcelë e ndarë e tokës bujqësore të punuar nga ekonomia bujqësore. Në
rast të kundërt (nëse nuk është e kufizuar nga toka e ekonomisë), ajo konsiderohet si një parcelë e ndarë e
tokës bujqësore së punuar nga ekonomia bujqësore.
Nëse e gjithë toka e shfrytëzuar gjendet në një sipërfaqe, ajo regjistrohet në kutinë e duhur si 01.

11 TOKË BUJQËSORE E PAPËRDORUR (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
1. Tokë bujqësore e papërdorur - Toka nuk është punuar për arsye ekonomike, sociale, duke përjashtuar
tokën djerrinë. Sipërfaqja e cila është shfrytëzuar më parë si tokë bujqësore dhe gjatë vitit referues të
regjistrimit nuk është punuar për arsye ekonomike, sociale dhe arsye të tjera dhe e cila nuk është punuar në
sistemin e qarkullimit të kulturave, d.m.th. toka në të cilën nuk është aplikuar ndonjë aktivitet bujqësor. Kjo
tokë mund të kthehet në tokë të punueshme duke përdorur zakonisht burimet në dispozicion të ekonomisë
bujqësore. Përjashtohen: kopshtet dekorative, toka djerrinë që përfshinë sipërfaqen e tokës se punueshme të
mbajtur në kushte të mira bujqësore dhe mjedisore, livadhet e përhershme të pa punuara për një kohë të gjatë
për qëllime prodhimi.
2. Prej së cilës kullota dhe livadhe të pa shfrytëzuara - këtu regjistrohet sipërfaqja e livadheve dhe
kullotave (në pronësi ose e marrë në shfrytëzim) jo e punuar në periudhën referuese dhe të cilat nuk janë
përfshirë në Kapitullin 9.

12 TOKË PYJORE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
1. Githsej sipërfaqja e tokës pyjore - Përfshinë sipërfaqen e mbuluar me drunjë ose shkurre pyjore, duke
përfshirë plantacionet e plepave brenda ose jashtë fidanishteve drunore dhe pyjore, që rriten në toka pyjore
për nevojat e vetë ekonomisë bujqësore, si edhe objektet pyjore (rrugët pyjore, depozitat për ruajtjen e
lëndës pyjore, etj.).
Përjashtohen si me poshtë: pemët e arrave dhe të gështenjave që rriten kryesisht për prodhimin e frutave të
tyre, plantacionet pemëve, etj.

13 TOKË JO BUJQËSORE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
1. Gjithsej sipërfaqja e tokës jo bujqësore - Të gjitha ato pjesë të sipërfaqes së përgjithshme të tokës që i
perkasin njësisë bujqësore dhe që nuk përbëjnë as sipërfaqe tokë bujqësore të përdorur, as sipërfaqe tokë
bujqësore të papërdorur si dhe as sipërfaqe tokë drusore.
Ketu regjistrohet sipërfaqja që nuk shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore, si vijon: sipërfaqet e zëna nga
ndërtesat, oborret e shtëpive (fermave), shtigjet, guroret, ranoret, toka me gurë, pellgjet, moçalishtet, kanalet
dhe sipërfaqe të tjera nën ujë.
Sipërfaqet e tokës jobujqesore janë zakonisht në pronësi të çdo ekonomie bujqësore, sepse këtu është e
përfshirë sipërfaqja e zene nga oborri i ekonomise dhe objektet për strehimin e bagëtisë, pulave dhe objektet
tjera të ekonomisë, kopshtet dekorative (parqet dhe lëndinat me bar), etj.
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14 GJITHSEJ SIPËRFAQJA E TOKËS PËR SHFRYTËZIM (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
1. Gjithsej sipërfaqja e tokës për shfrytëzim është shuma e sipërfaqeve të tokës:
Kap.10, rreshti 1 gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore të shfrytëzuar dhe
Kap.11, rreshti 1 tokë bujqësore e papërdorur dhe
Kap.12, rreshti 1 tokë pyjore dhe
Kap.13, rreshti 1 tokë jobujqësore.
Ky rresht duhet të jetë i barabartë me totalin e Kapitullit 3, rreshti 4.
15 SIPËRFAQJA E TOKËS SË KULTIVUAR NË VENDBANIME/KOMUNA TË TJERA
(31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Kjo tabelë plotësohet vetëm në rast se ekonomia ka tokë bujqësore të cilën e punon në ndonjë vendbanim
apo komunë tjetër, ndryshe nga lokacioni i ekonomisë.
1. A punoni tokë bujqësore në ndonjë vendbanim apo komunë tjetër, ndryshe nga vendbanimi juaj i
përhershëm?
Nëse përgjigja është Po, shkruani X në kutinë e duhur dhe vazhdoni me pyetjen 1. Nëse përgjigja është Jo,
shkruani X në katrorin e duhur dhe shko te Kapitulli 16.
Nëse ekonomia shfrytëzon tokën që gjëndet në ndonjë vendbanim ose komunë tjetër, nga vendbanimi juaj i
përhershëm, atëherë shënoni të dhënat ashtu siç kërkohën në pyetësor për: komunën, vendbanimin dhe
sipërfaqen e përgjithshme të tokës së punuar në atë komunë/vendbanim.

16 KULTURAT E DYTA (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Kulturat e dyta janë kultura të cilat kultivohen në tokë të punueshme, pas kulturës kryesore.
Kulturat e dyta - janë kultura që mbillen pas korrjes së drithërave dhe pjekja e tyre arrihet në vjeshtë, si
p.sh. misri i gjelbër (për ushqimin e bagëtisë), i mbjellur pas kulturës kryesore.
1. A keni ndonjë parcelë të cilën e keni mbjellur me kulturë të dytë, pas korrjes së parë?
Nëse përgjigja është Po, shkruani X në kutinë e duhur dhe vazhdoni me modalitetin 1. Nëse përgjigja është
Jo, shkruani X në kutinë e duhur dhe shko te Kapitulli 17.
Të merret informacioni për sipërfaqen e tokës së punueshme, në të cilën janë mbjellur kultura të ndryshme
pas korrjes së kulturave kryesore (parë).
Në pyetësor janë përfshirë llojet e kulturave të dyta si më poshtë:
1. Misri i gjelbër, 2. Domate, 3. Speca, 4.Tranguj, 5. Lakër, 6. Lulelakër, 7. Spinaq, 8. Sallatë (marulë), 9.
Presh, 10. Qepë dhe 11. Kultura të tjera.
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Shembull:
31 tetor 2013 -1 nëntor 2014

Parcela A: kultura kryesore (p.sh. gruri)

Parcela A: kultura dytësore (misri i gjelbër)

17 SIPËRFAQET E KULTIVUARA ME KËRPUDHA (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Kërpudhat e kultivuara rriten në ndërtesat të cilat janë të ngritura posaçërisht apo të përshtatura për rritjen e
kërpudhave, si dhe në mjediset nëntokësore, shpella, bodrume dhe të ngjashme.
Këtu regjistrohet sipërfaqja në m2 për rritjen efektive (shtretër, thasë apo sipërfaqe të ngjashme), të cilat janë
ose do të përdoren të paktën një herë gjatë periudhës referuese.
Nëse sipërfaqja e tokës shfrytëzohet më shumë se një herë, ajo duhet të llogaritet vetëm një herë.

18 UJITJA (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Në këtë kapitull regjistrohet gjithsej sipërfaqja e tokës së shfrytëzuar bujqësore që është ujitur gjatë vitit
bujqësor, duke përdorur pajisjet dhe sasinë e ujit që ka ekonomia në dispozicion.
Sipërfaqja e ujitur - Sipërfaqja totale e tokës bujqësore e shfrytëzuar që është ujitur gjatë vitit bujqësor
duke përdorur pajisjet dhe sasinë e ujit që ka ekonomia në dispozicion, me përjashtim të kulturave në serra
qelqi apo të tjera (të qasshme), mbulesa mbrojtëse dhe kopshte të cilat janë pothuajse gjithmonë të ujitura.
Nëse ekonomia bujqësore nuk e ka ujitur sipërfaqen e tokës bujqësore, në ketë pyetje nuk duhet të përgjigjet.
Nëse më shumë se një kulturë bimore është rritur në fushë gjatë vitit bujqësor, sipërfaqja do të deklarohet
vetëm një herë: për kulturën kryesore, nëse ujitja është përdorur në të, në të kundërten, për kulturën
dytësore ose pasuese më të rëndësishme të ujitur.
1. Sa sipërfaqe nga gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore keni mundësi ta ujitni, d.m.th. keni pajisje
dhe burime të ujit në dispozicion (përjashto sipërfaqen në serra prej qelqi/najlloni dhe kopshtet)?
Shënoni sipërfaqen e tokës bujqësore të shfrytëzuar të cilën keni mundësi ta ujitni, duke përdorur pajisje të
përshtatshme për ujitje dhe një sasi të ujit që është në dispozicion për ekonominë bujqësore.
Nuk ka rëndësi nëse toka ka qënë ose jo e ujitur në vitin bujqësor. Me pajisje të ujitjes, së bashku me
sistemin e ujitjes, janë menduar rezervuarët, pompat, tubat e ujit dhe të ngjashme, por jo edhe të tilla si
shishet, fuçitë të cilat shërbejnë për ujitje, etj. Pajisjet mund të jenë në pronësi ose të huazuara.
2. A i ka ujitur ekonomia kulturat bujqësore gjatë vitit bujqësor?
Nëse përgjigja është Po, shkruani X në kutinë e duhur dhe vazhdoni me pyetjen 3. Nëse përgjigja është Jo,
shkruani X në kutinë e duhur dhe shkoni tek pyetja 15.
Shëno sipërfaqen e ujitur sipas kategorisë së kulturave:
Të regjistrohet sipërfaqja e kulturave që është ujitur të paktën një herë gjatë periudhës referuese të
regjistrimit për kategoritë e mëposhtme, 3-13, dhe nën kategorinë 14 të shënohet gjithsej sipërfaqja e këtyre
kategorive.
Përjashtohet ujitja e bimëve në serra xhami ose nën ndonjë mbulesë (të lejuar) tjetër mbrojtëse dhe kopshtet
e shtëpive që janë pothuajse gjithmonë të ujitura. Nëse më shumë se një kulturë është kultivuar në fushë
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gjatë vitit bujqësor, sipërfaqja do të shënohet vetëm një herë: për kulturën kryesore nëse ujitja është realizuar
për të, në të kundërten, për kulturën dytësore ose pasuese më të rëndësishme të ujitur.
3. Misër kokërr2 dhe misër i gjelbër (foragjer) - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 5/2 + 5/22
4. Bishtajore2 - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 5/8+5/9+5/10.
5. Patate (përfshirë patatet e hershme dhe për farë)2 - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 5/16.
6. Kultura industriale (luledielli, duhani, etj.) - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli
5/11+5/12+5/13+5/14+5/15.
7. Rrënjore, lakra foragjere dhe kunguj për ushqimin e bagëtisë - duhet të jetë baraz ose më e vogël se
Kapitulli 5/24+ 5/25+5/26.
8. Perime, dredhëza, pjepër dhe shalqi në fushë të hapur - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli
5/30+...+5/43.
9. Bar i përkohshëm - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 5/19+5/20+5/21+5/23.
10. Livadhe dhe kullota - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 9/3.
11. Kultura të tjera të tokës së punueshme - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli
5/17+5/18+5/27+5/28+5/29+8/5
12. Plantacione të vreshtave - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 6/4, kolona 4.
13. Plantacione të pemëve - duhet të jetë baraz ose më e vogël se Kapitulli 7/17, kolona 4.
14. Nën numrin rëndor 14 regjistrohet Gjithsej sipërfaqja e tokës së ujitur, shuma e rreshtave prej
3+...+13. Ky total duhet të jetë baraz ose më i vogël se Kapitulli 10.1.
15. Cili është burimi kryesor i ujit për ujitjen e sipërfaqeve të tokës bujqësore të shfrytëzuar?
Shëno X pranë përgjigjës së duhur për burimin kryesor të ujitjes, i cili është burimi i të gjitha ose shumicës
së ujërave për ujitje të përdorura në ekonominë bujqësore gjatë vitit bujqësor. Ekonomia bujqësore mund të
përdorë një ose më shumë burime të ujit për ujitje, në varësi të kushteve të motit ose çmimit. Këtu shënohet
vetëm burimi kryesor që është përdorur gjatë vitit bujqësor.
Vetëm një përgjigje është e mundur
1. Ujërat nëntokësore (pus, pompë) - Burime uji, të vendosura në ose
pranë ekonomisë, të përdorura për të nxjerrëujë nga puse ose nga ujëra
nëntokësore natyrale me rrjedhje të lirë ose të ngjashme. Këto burime
nevojiten jo vetëm për qëllime ujitjeje, por mund të përdoren gjithashtu
për qëllime të tjera në ekonominë bujqësore.

2. Ujërat sipërfaqësore - artificiale (pellgje ose rezervuar i ujit të
shiut) - Pellgje të vogla natyrore ose rezervuare artificiale që ndodhen
brenda ekonomisë ose që përdoren vetëm nga një ekonomi. Burimi
fillestar i ujit mund të jetë shiu ose ujërat nëntokësore të mbledhura në
rezervuare. Nëse uji nëntokësorë është mbledhur në digë vetëm gjatë
sezonit të ujitjes, ai përfshihet nën modalitetin Ujërat nëntokësore.

2

Këtu përfshihet sipërfaqja për prodhimin e farërave për treg.
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3. Ujërat sipërfaqësore - natyrale (përrua, lum, liqe) - Ujërat
sipërfaqësore të freskëta (liqene, lumenj dhe rrjedha të tjera ujore), të
krijuara jo artificialisht për qëllime të ujitjes. Digat artificiale, kanalet
apo lumenjtë, madje edhe nëse nuk janë krijuar posaçërisht për qëllime
të ujitjes, i përkasin rreshtit 4, Sistemi i ujitjes - Hidrosistemi. Këtu
përfshihen pellgjet e vogla (më pak se 1 000 m3), që janë bërë vetëm për
funksionimin e duhur të pompave në rrjedhat e vogla.
4. Sistemi i ujitjes - Hidrosistemi është një rrjet i shpërndarjes së ujit
për qëllim të ujitjes së tokës bujqësore, kryesisht i planifikuar për
sipërfaqe të mëdha të tokës (p.sh. sistemi i ujitjes “Radoniq” dhe “Ibër-Lepenc”).
5. Burim tjetër i ujit - që nuk është përmendur më lart.
16. Cila është metoda kryesore e ujitjes së sipërfaqeve të shfrytëzuara bujqësore?
Shëno X pranë përgjigjes së duhur - metoda kryesore e ujitjes.
Përjashtohen metodat e përdorura të ujitjes për kultura nën serra dhe mbulesa mbrojtëse xhami apo të tjera
(të qasshme) dhe kopshtet.
Vetëm një përgjigje është e mundur.
1. Metoda sipërfaqësore (me brazda, përmbytje) - Drejtimi i
rrjedhës së ujit përgjatë sipërfaqes, qoftë me rrjedhë vërshuese
në tërë sipërfaqen ose drejtimi i rrjedhës së ujit përgjatë
brazdave (rëndeve) të vogla ndërmjet rreshtave të kulturës,
duke përdorur forcën e gravitetit.
2. Metoda me spërkatje (shi artificial) - Ujitja e bimëve me
spërkatës (spërkatës me presion të ulët ose spërkatës me presion
të lartë fleksibël ose fiks), me ujë nën presion të lartë, si shi mbi
parcela.

3.
Metoda pikë-pikë - Ujitje e bimëve duke e vendosur
ujin poshtë bimës pikë pas pike apo me mikro-spërkatës ose
duke formuar kushte mjegulle.

19 PËRDORIMI I PLEHRAVE MINERALE DHE ORGANIKE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Plehërimi bëhet për t’i shtuar tokës lëndë ushqyese thelbësore për rritjen e bimëve. Të dhënat janë të lidhura
me përdorimin e plehrave në bujqësi gjatë vitit bujqësor.
1. A ka përdorur ekonomia bujqësore plehra gjatë vitit bujqësor?
Nëse ekonomia bujqësore e ka plehëruar tokën, pavarësisht nga lloji i plehut të përdorur (mineral ose
organik), shënoni X në kutinë e duhur pranë përgjigjes Po, dhe vazhdoni me pyetjen 2, përndryshe shkruani
X në kutinë pranë përgjigjes Jo dhe shko te pyetja 8 (A ka kryer ekonomia bujqësore analiza të tokës me
qëllim të përcaktimit të llojeve dhe sasisë së duhur të plehrave?).
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Shembull: Nëse i intervistuari ka raportuar se ka mbjellë 50 ari misër dhe nuk ka sipërfaqe tjetër bujqësore
në përdorim dhe kjo tokë e punuar është plehëruar tri herë gjatë vitit bujqësor: një herë me pleh organik të
ngurtë, një herë me pleh organik të përzier dhe një herë me plehra minerale, atëherë pavarësisht numrit të
plehërimeve, sipërfaqja e plehëruar duhet të shënohet nga 50 ari për të trija plehërimet, veç e veç (pleh
organik i ngurtë = 50, pleh organik i përzier = 50, pleh mineral = 50).
2. Sipërfaqja e tokës e plehëruar me pleh mineral - regjistrohet
sipërfaqja e plehëruar me kimikate të prodhuara në mënyrë
industriale: NPK, NAG, URE (azot, fosfat, kalium dhe plehra të
përziera).
3. Sasia e përdorur e plehut mineral - këtu regjistrohet sasia e
plehut mineral të përdorur në ton dhe kg.
4. Sipërfaqja e tokës e trajtuar me ushqim foljar - të shenohet
sipërfaqja e trajtuar me ushqim foljar. Ushqimi foljar përdoret në
gjëndje të lënget, si ushqim plotësues që përmbanë makro dhe mikro elemente kimike. Zakonisht përdoret si
ushqim në periudhën e vegjetacionit tek perimet dhe pemët.
5. Sipërfaqja e tokës e plehëruar me pleh organik të ngurtë - të shënohet sipërfaqja e plehëruar me pleh
organik të ngurtë të prodhuar në ekonomi ose të blerë nga një tjetër ekonomi bujqësore. Sipërfaqja e tokës e
plehëruar me pleh organik të ngurtë disa herë brenda vitit referues duhet të regjistrohet vetëm një herë.
6. Sipërfaqja e tokës e plehëruar me pleh organik të përzier
(urinë dhe bajgë) - të shënohet sipërfaqja e plehëruar me pleh të
lëngët organik, të prodhuar në ekonomi ose të blerë nga një ekonomi
tjetër.
Sipërfaqja e tokës e plehëruar me pleh organik të lëngët disa herë
brenda vitit referues duhet të regjistrohet vetëm një herë.
Nëse në të njëjten sipërfaqe të tokës është përdorur pleh i ngurtë dhe i
përzier, duhet të shënohen të dhënat veç e veç për secilin lloj të plehut.
7. Sasia e përdorur e plehut organik (të ngurtë dhe të përzier) - këtu regjistrohet sasia e plehut organik
që ekonomia bujqësore ka përdorur gjatë vitit bujqësor, e cila është e shprehur në ton dhe kg.
8. A ka kryer ekonomia bujqësore analiza të tokës me qëllim të përcaktimit të llojeve dhe sasisë së
duhur të plehrave?
Shkruani X pranë përgjigjes Po, nëse ekonomia bujqësore i ka përdorur shërbimet për analizën e tokës
(kontrolli i cilësisë dhe plleshmërisë) dhe vazhdo me pyetjen 9. Nëse përgjigja është Jo, shkruani X në
kutinë e duhur dhe shko te pyetja 10.
Kontrolli i plleshmërisë së tokës bujqësore bëhet në bazë të Ligjit për Tokën Bujqësore (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Kosovës, Nr. 02/L-26), Neni 22.
Analizat e tokës bëhen me qëllim të mbrojtjes, ruajtjes dhe përmirësimit të karakteristikave kimike, fizike
dhe biologjike të tokës së punueshme dhe për të siguruar përdorimin korrekt të plehrave dhe aftësitë
prodhuese të tokës të klasifikuara në klasa nga 1-5.
9. A e bëni plehërimin e tokës duke u bazuar në ato analiza të tokës?
Shkruani X pranë përgjigjes Po, nëse ekonomia bujqësore është duke planifikuar plehërimin duke u bazuar
në këto analiza. Nëse përgjigja është Jo, shkruani X në kutinë e duhur.
10. A ka deponuar ekonomia bujqësore plehra organike gjatë vitit bujqësor?
Shkruani X pranë përgjigjes Po, nëse ekonomia bujqësore ka deponuar pleh organik gjatë vitit bujqësor.
Nëse përgjigja është Jo, shkruani X në kutinë e duhur dhe shko te Kapitulli 20.
Specifikoni mënyrën e trajtimit të plehut organik, sipas llojit të plehut organik, pavarësisht nëse ai është
blerë ose prodhuar në ekonominë bujqësore. Objektet e deponimit/ruajtjes së plehut që nuk janë përdorur
gjatë vitit referues nuk regjistrohen.
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Më shumë se një përgjigje është e mundur.
1. Plehu i ngurtë i kafshëve - është jashtëqitje (me ose pa
kashtë shtroje) e kafshëve shtëpiake, duke përfshirë edhe një
sasi të vogël të urinës.
Shkruani X në kutitë e duhura mbi mënyrat e dhëna më poshtë
për trajtimin e plehut organik.

Plehu i ngurtë i kafshëve mund të deponohet si më poshtë:
Deponimi në fushë (kolona 1).
Deponimi në ndërtesa mund të jetë:
- Me kulm (kolona 2) dhe
- Pa kulm (kolona 3).
Ndërtesa ka zakonisht formën e trekëndëshit, drejtkëndëshit apo katrorit, me dysheme të ndërtuar me
material të fortë dhe mure të betonuara apo përforcuara me dru. Dyshemeja është ndërtuar në atë mënyrë që
lejon rrjedhjen (kullimin) dhe akumulimin e lëngut të plehut organik nëpërmjet kanaleve në një deponi të
veçantë.
2. Pleh në gjendje të lëngët (urine) - plehu i lëngët organik është urina e
kafshëve shtëpiake, duke përfshirë edhe një sasi të vogël të jashtëqitjes
dhe/ose ujit.
Shkruani X në kutinë e duhur për trajtimin e plehut të lëngët organik që
mund të jetë.

-

- Rezervuar i mbyllur - (kolona 4)
Rezervuar i hapur - (kolona 5)
Gropë septike e mbyllur - (kolona 6)
Gropë septike e hapur - (kolona 7).
3. Përzierje e plehut të ngurtë dhe të lëngët (jashtëqitje+urinë) nënkupton bajgën e lëngshme të kafshëve që është një përzierje e
jashtëqitjes dhe urinës së kafshëve shtëpiake, që mund të përmbajë ujë
dhe/ose sasi të vogla të kashtës për shtrojë.
Shkruani X në kutitë e duhura për trajtimin e plehut të ngurtë dhe të lëngët
(jashtëqitje+urinë) që mund të jetë:

-

Rezervuar i mbyllur - (kolona 4),
Rezervuar i hapur - (kolona 5),
Gropë septike e mbyllur - (kolona 6),
Gropë septike e hapur - (kolona 7).

Rezervuari zakonisht është i ndërtuar nga materiali rezistent ndaj ujit i përdorur për deponimin e përzierjes
së plehut (të ngurtë dhe të lëngët).
Gropa septike (Laguna) - është një gropë ose rezervuar septik
në tokë, i ndërtuar nga materiali rezistent, që nxirret me anë të
pompës.
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20 PËRDORIMI I PESTICIDEVE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Pesticidet janë substanca ose perzierje substancash, qëllimi i së cilave është parandalimi, shkatërrimi ose
largimi i insekteve të dëmshme. Një pesticid mund të jetë kimik, biologjik, antimikrobial, dezinfektues ose
mekanizëm që përdoret kundër çdo dëmtuesi. Në dëmtues përfshihen insektet, kërpudhat, bimët patogjene,
barërat e këqija dhe mikrobet që dëmtojnë tokën dhe prodhimin.
1. A keni përdorur pesticide gjatë vitit bujqësor?
Shkruaj X në kutinë e duhur pranë përgjigjes Po, nëse ekonomia bujqësore ka përdorur pesticide dhe vazhdo
me pyetjen 2. Nëse Jo, shkruaj X në kutinë e duhur dhe shko në Kapitullin 21.
2. Sa është gjithsej sipërfaqja e tokës bujqësore të shfrytëzuar në të cilën janë përdorur pesticidet?
Këtu përfshihet sipërfaqja e trajtuar me pesticide, të cilat janë mjete kimike që përdorën për luftimin e
dëmtuesve të prodhimtarisë bujqësore, mbrojtjen e bimëve nga barojat e këqija, sëmundjet, insektet,
brejtësit, etj. Edhe nëse sipërfaqja është trajtuar disa herë me pesticide, ajo duhet të shënohet vetëm një herë.
Varësisht prej llojit të pesticideve që ekonomia bujqësore ka përdorur gjatë vitit bujqesor, shëno X në kutinë
e duhur.
Më shumë se një përgjigje është e mundur.
3. Herbicide - Herbicidet janë lloj i pesticideve që shërbejnë për shkatërrimin e barojave të këqija.
4. Fungicide - Fungicidet janë lloj i pesticideve që shërbejnë për shkatërrimin e kërpudhave që shkaktojnë
sëmundjen e bimëve.
5. Insekticide - Insekticidet janë lloj i pesticideve që shërbejnë për shkatërrimin e insekteve të dëmshme.
6. Pesticide të tjera (rodenticide - kundër brejtësve, akaricide - kundër merimangave, etj.) Rodenticidet janë pesticide për shkatërrimin e brejtësve që shkaktojnë dëme, molluskicidet janë pesticide
për shkatërrimin e kërmijve që shkaktojnë dëme, akaricidet janë pesticide për shkatërrimin e merimangave.

21 MAKINAT DHE PAJISJET BUJQËSORE

Në këtë kapitull regjistrohet numri i makinave dhe pajisjeve bujqësore në pronësi në diten e regjistrimit (1
nëntor 2014), ndërsa makinat dhe pajisjet bujqësore të përdorura dhe ato që janë blerë të reja nga ekonomia
bujqësore gjatë 12 muajve të fundit.
Makina bujqësore është një mjet i cili lëviz nga fuqia e motorit të tij, p.sh. vetëlëvizëse dhe tërheqëse.
Përjashtohen makinat bujqësore të cilat janë përdorur ekskluzivisht për transport personash dhe për punë që
nuk jane pjesë e procesit bujqësor.
Makinat dhe pajisjet bujqësore regjistrohen në bazë të pronësisë dhe moshës. Makinat dhe pajisjet e
ekonomisë bujqësore janë makinat dhe pajisjet në gjendje të duhur funksionale ose që kanë nevojë për
riparime të vogla.
Për çdo makinë dhe pajisje bujqësore që është në pronësi të ekonomisë bujqësore më 1 nëntor 2014 duhet të
shënohet gjithsej numri i tyre në kolonën 1, në kutinë e duhur varësisht prej makinës apo pajisjes që
posedon.
Këtu përfshihen makinat dhe pajisjet bujqësore të cilat janë në pronësi vetëm të një ekonomie bujqësore, me
1 nëntor 2014, po ashtu edhe ato të cilat i janë dhënë me qira për një kohë të përkohshme një ekonomie tjetër
bujqësore. Gjithsej numri i makinave dhe pajisjeve në pronësi duhet të regjistrohet në kolonën 1, ndërsa ky
total duhet të shpërndahet varësisht nga vjetërsia e tyre në kolonat në vijim: 2, 3, 4, 5 dhe 6.
Numri i makinave në pronësi sipas vjetërsisë së tyre duhet të regjistrohet si në vijim:
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o
o
o
o
o

Vjetërsia e makinës deri 3 vjet (kolona 2),
Prej 4-6 vjet (kolona 3),
Prej 7-10 vjet (kolona 4),
Prej 11-20 vjet (kolona 5) dhe
Mbi 20 vjet (kolona 6).

Kolona 7 - Numri i makinave të reja të blera në 12 muajt e fundit: këtu të shënohet vetëm numri i
makinave dhe pajisjeve të reja, të blera në 12 muajt e fundit.
Kolona 8 - Numri i makinave në pronësi të EB-së që janë përdorur në 12 muajt e fundit: këtu shënohet
numri i makinave dhe paisjeve bujqësore të cilat janë në pronësi të EB-së, të deklaruara në kolonën 1, të
cilat janë përdorur gjatë 12 muajve të fundit.
Kolona 9 - Makinat e përdorura në bashkëpronësi - Nëse EB-ja ka përdorur makina dhe pajisje
bujqësore në bashkëpronësi me ndonjë EB tjetër, shëno X në kutinë e duhur varësisht prej makinës apo
pajisjes bujqësore që ka përdorur kjo EB gjatë 12 muajve të fundit. Këto forma të bashkëpronësisë mund të
jenë pronë e:
- një ekonomie tjetër bujqësore (p.sh. nën marrëveshjet e ndihmës reciproke apo të kontraktuar nga një
organizatë e makinave me qira), ose
- një shoqate bashkëpunuese, ose
- dy ose më shumë bashkëpronarë të ekonomisë bujqësore.
Në këtë kapitull grumbullohen të dhënat për llojet e mëposhtme të makinave dhe pajisjeve bujqësore:
1. Traktor me një bosht (tërheqje me dy rrota) - të përfshihen traktorët një boshtor, të cilët tërheqin me
dy rrota.
2. Traktor me dy boshte (tërheqje me katër rrota) - të përfshihen traktorët me dy boshte, të cilët tërheqin
me katër rrota.
3. Kombajnë (kombajnë për korrje dhe sillazh) - është makinë vetëlëvizëse që
përdoret për korrjen e drithërave me kokërr. Kombajnat e sillazhit janë makina
bujqësore për sillazh.

4. Kamionetë (si mjet transportues) - është pajisje e lëvizshme për transportin
e produkteve bujqësore. Përjashtohen: makinat e transportit për persona dhe për
punë që nuk janë pjesë e procesit bujqësor.

5. Rimorkio e traktorit - të regjistrohen të gjitha rimorkiot, pavarësisht
kapacitetit dhe mënyrës së shkarkimit.

6. Kositëse që tërhiqet me traktor - janë makina të cilat tërhiqen nga traktori.
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7. Kositëse vetëlëvizëse - kositëset që kanë motorin e vet dhe fuqi që të përdoren
për kositje në sipërfaqe të vogla toke.

8. Mbledhës i barit (baler) - pjesë e makinerisë bujqësore që përdoret për
mbledhjen dhe ngjeshjen e masës gjysmë të terur të barit, d.m.th. sanës. Makina
që tërhiqen nga traktori.

9. Makinë mbjellëse për grurë - janë makina që tërhiqen me anë të traktorit dhe përdoren për mbjelljen e
farës së grurit.
10. Makinë mbjellëse për misër - janë makina që tërhiqen me anë të traktorit dhe përdoren për mbjelljen e
farës së misrit.
11. Pllug - është pajisje që përdorët për lëvrimin primar të tokës.

12. Lesë me dhëmbë - është pajisje që përdoret për thyerjen dhe imtësimin e
shtresës sipërfaqësore të tokës.

13. Makinë për nxjerrjen e patateve - është makinë për nxjerrjen e patates nga
toka.

14. Frezë përzierëse - është pajisje e cila ngjitet pas traktorit dhe shërben për përzierjen e shtresës së dheut
pas lëvrimit.
15. Shpërndarës i plehut mineral - kjo makinë është e bashkangjitur në traktor dhe bën shpërndarjen e
plehut mineral.
16. Shpërndarës i plehut organik - kjo makinë është e bashkangjitur në traktor dhe bën shpërndarjen e
plehut organik.
17. Diskor (lesë me disqe) - është pajisje për imtësimin e shtresës së lëvruar të tokës.
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18. Makinë lidhëse për dujë (bari dhe kashtë)
19. Makinë për zhveshje të misrit
20. Mikser për koncentrat
21. Makinë për mjelje - të cilat përdoren për të mjelë lopët, dhitë dhe delet. Ato mund të jenë fikse ose
lëvizëse.
22. Ngarkues për pleh të shtallës
23. Pajisje për ftohje të qumështit (laktofriz)
24. Pajisje për çeljen e zogjve (inkubatorët) - përdoren për të çelur zogj, në to
mund të rregullohet temperatura, lagështia e ajrit dhe rifreskimi i ajrit.

25. Pajisje për nxjerrjen e mjaltit (centrifugë)

26. Pajisje për mbushjen e shisheve - është pajisje që shërben për mbushjen e
shisheve me verë.

27. Pajisje për të prodhuar raki - është pajisje që shërben për të prodhuar raki e
cila punon në mënyrë automatike.

28. Spërkatës për grurë
29. Spërkatës për pemë (atomizer)
30. Pajisje për ujitje (pompa) - që përdoren për ujitjen e kulturave bujqësore.
31. Cisternë uji - të cilat përdoren për aktivitete bujqësore.
32. Gjenerator - i cili përdoren për aktivitete bujqësore.

22 OBJEKTET BUJQËSORE
1. Objektet bujqësore për strehimin e kafshëve dhe shpezëve - nënkuptojnë ndërtesat ose pjesët e tyre që
përdoren për qëllime bujqësore, me themele, me të paktën tri mure të veçanta, dhe hyrje të veçantë, pa marrë
parasysh vjetërsinë e tyre, madhësinë dhe llojin e materialit të përdorur për ndërtim.
Në regjistrim përjashtohen ndërtesat pa themele ose me mure të jashtme, të cilat janë të ndërtuara me
dërrasa të holla druri, thupra ose vetëm kashtë, ose mure të jashtme për rrethimin e shtëpisë. Përjashtohen
gjithashtu ndërtesat e braktisura të cilat nuk mund të ripërdoren më.
78

Regjistrimi i Bujqësisë
Në regjistrim përfshihen ndërtesat për sanë dhe kashtë si dhe serrat, pavarësisht asaj se në përgjithësi ato
nuk përputhen me përkufizimin mbi ndërtesat bujqësore.
Do të regjistrohen ato ndërtesa bujqësore që janë në dispozicion me 1 nëntor 2014, gjithsej kapaciteti i
objektit (në pronësi) në kolonën 1.
Njësia për matjen e kapacitetit është dhënë në kolonën 2 dhe ajo tregon kapacitetin e rreshtit të caktuar.
Termi “Vende“ duhet të kuptohet si numri i vendeve për krerë kafshë në fjalë.
Kapacitetet e shfrytëzuara të objekteve gjatë vitit bujqësor (në pronësi dhe të marra në shfrytëzim - me apo
pa pagesë) regjistrohen në kolonën 3.
Në rast se objekti është dhënë me qira (dhënë në shfrytëzim) të dhënat e siguruara nga pronari duhet të
regjistrohen në kolonën 1 (kapaciteti i objektit në pronësi), ndërsa të dhënat e siguruara nga ekonomia
bujqësore të cilës objekti i është dhënë në shfrytëzim duhet të shkruhen në kolonën 3 - në kapacitetin e
shfrytëzuar të ndërtesës në vitin bujqësor.
Nëse gjatë vitit bujqësor ndërtesa është shfrytëzuar nga më shumë ekonomi bujqësore, në kolonën 3 duhet të
shkruhen të dhënat e siguruara nga ekonomia bujqësore që ka përdorur ndërtesën me 1 nëntor 2014. Ndërsa,
nëse një pjesë e ndërtesës më 1 nëntor 2014 është përdorur nga pronari, ndërsa pjesa tjetër nga një tjetër
ekonomi bujqësore, ekonomia bujqësore duhet të jap të dhënat për kapacitetet e përdorura ndaras.
Për pyetjet 1-15 - në kolonën 1 të shkruhet gjithsej kapaciteti në pronësi sipas numrit të vendeve dhe
kategorisë së kafshëve dhe shpezëve që mund të mbahen në objektin e caktuar. Gjithashtu, regjistrohet
numri i vendeve në stallën e kafshëve të cilat përkohësisht janë bosh në ditën e regjistrimit.
Për pyetjet 1-15 - nëse numri i krerëve të kafshëve të ndryshme ndryshon gjatë vitit bujqësor, si dhe
kapaciteti i shfrytëzuar i ndërtesës, atëherë duhet të shënohet numri mesatar i krerëve të mbajtur në ndërtesë,
ne kolonën 3.
Objektet për strehimin e gjedheve
1. Stallë me strehim të lirë (ku plehu largohet në mënyrë
mekanike)
Stallat ku kafshët janë të lejuara të lëvizin lirisht dhe ku plehu
organik zakonisht largohet nga ndërtesa mekanikisht si pleh
organik i ngurtë. Këtu përfshihen kafshët e palidhura në shtrojë
kashte.
Stalle me shtrojë të thellë dhe strehim të lirshëm janë stalla të
kafshëve ku dyshemeja është e mbuluar me një shtresë të trashë
të shtrojës (kashtë, torfë, talla, apo materiale të tjera të
ngjashme që lidhin plehun organik dhe urinën), e cila largohet vetëm në intervale të rregullta. Disa fekale
mund të mblidhen kur kafshët kalojnë kohën në oborret e hapura dhe ku mund te ushqehen, ose në oborret
ku mblidhen/shpërndahen para ose pas mjeljes.
2. Stallë me strehim të lirë (ku plehu organik i ngurtë dhe i
lëngshëm bie nën dysheme, në kanal/gropë) - Stallat e
kafshëve ku kafshët janë të lejuara të lëvizin lirisht dhe ku plehu
organik dhe urina bien poshtë nën dysheme në një gropë, ku
formojnë fekale ose ku mund të gërryhen nga vendkalimet prej
betoni dhe të mblidhen në rezervuarë ose gropa, së bashku me
depozitat e fekaleve në oborre të jashtme.

3. Stallë me shtyllë për lidhje (ku plehu largohet në mënyrë
mekanike) - Stallat ku kafshët janë të lidhura në vendin e tyre dhe nuk i lejohet të lëvizin lirisht dhe ku
plehu organik zakonisht hiqet mekanikisht jashtë ndërtesës si pleh i ngurtë që shërben si pleh për kopshtet e
EB-së.

79

Regjistrimi i Bujqësisë

4. Stallë me shtyllë për lidhje (ku plehu organik i ngurtë dhe
i lëngshëm bie nën dysheme, në kanal/gropë) - Stallat e
kafshëve ku kafshët janë të lidhura në vendin e tyre dhe nuk
lejohen të lëvizin lirshëm dhe ku plehrat organike dhe urina
zbresin poshtë dyshemesë në një gropë ku ato formojnë mbetjet.

5. Stalla të tjera për gjedhe që nuk janë përmendur në kategoritë më lart - Të gjitha llojet e strehimit të
kafshëve që nuk i përshtaten përshkrimeve më sipër.
Objektet për strehimin e derrave
6. Stallë me dysheme pjesërisht të mbuluar me pllakë në
formë rrjete depërtuese me vija - Në stallat e derrave ku
dyshemeja është pjesërisht me pllakë, d.m.th. një pjesë e
dyshemesë ka vija rrëshqitëse ku plehu organik dhe urina bien
poshtë nën dysheme në një gropë, ku formojnë fekalet.
7. Stallë me dysheme të mbuluar tërësisht me pllakë në
formë rrjete depërtuese me vija - stallë e derrave ku
dyshemeja është plotësisht me pllakë në formë rrjete depërtuese
me vija, d.m.th. dyshemeja me vija depërtuese ku plehu organik dhe urina bien poshtë nën dysheme në një
gropë, ku formojnë fekalet.

8. Stallë me dysheme të shtruar me kashtë - stallat për derra ku dyshemeja është e mbuluar me një shtresë
të trashë të shtrojës (kashtë, talla, apo materiale të tjera të
ngjashme që lidhin plehun organik dhe urinën) e cila hiqet
vetëm në intervale me distancë disa mujore.

9. Stalla të tjera për derra që nuk janë përmendur në kategoritë më lart -Të gjitha llojet e strehimeve të
derrave që nuk përshtaten me përshkrimet më sipër. Përfshihet lloji i stallës me shtrojë kashte me një shtresë
të hollë të shtrojës së plehut, ku shtroja hiqet rregullisht.
Objektet për strehimin e kafshëve të tjera
10. Stallë për strehimin e kafshëve të tjera (delet, dhitë, kuajt, gomarët, etj.) - është e bazuar në
kapacitetin e strehimit të kafshëve që nuk janë përmendur më lart, p.sh delet, dhitë, lepujt, gomarët, kuajt
dhe të tjerë.
Objektet për strehimin e shpezëve
11. Kotec me shtrojë prej kashte - strehim ku dyshemeja është e mbuluar me një shtresë të trashë të
shtrojës (kashtë, talla, apo materiale të tjera të ngjashme që lidhin plehun organik) që është hequr vetëm në
intervale që mund të kenë distanca mujore. Një kotec i thjeshtë i mbyllur që është me izolim termik dhe me
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ventilim të detyruar apo ventilim natyror. Të paktën një e treta e dyshemesë patjetër duhet të jetë e mbuluar
me shtrojë (p.sh. kashtë e copëtuar, ashkla druri) dhe dy të tretat të jenë të rregulluara si një gropë e mbuluar
me pllakë të depërtueshme në formë rrjete me vija për të mbledhur glacat (mbeturinat e shpezëve) gjatë një
periudhe prej 13-15 muajsh të prodhimit të vezëve. Foletë e pulave për vezë, furnizimi me ushqim dhe ujë
janë vendosur mbi një sipërfaqe të veçantë për të mbajtur të thatë vendin.
Kafazet bateri (të gjitha llojet)
Strehimi ku pulat që bëjnë vezë mbahen në kafaze, një ose më shumë në secilin. Një ndërtesë e mbyllur me
ventilim të detyruar dhe me ose pa një sistem ndriçimi. Zogjtë mbahen në kafaze me nivele, bërë zakonisht
prej telit të çelikut, të rregulluar në rreshta të gjatë. Glacat bien nëpër pjesën e poshtme të kafazeve dhe
mblidhen dhe ruhen përfundi kafazeve në një gropë të thellë ose kanal, ose largohen me një sistem shiriti.
Glacat nga pulat për vezë në sistemet bateri nuk janë të përziera me materiale të tjera të tilla si shtroja dhe
mund të jenë të thata ose kanë ujë të shtuar për ta bërë më të lehtë menaxhimin e plehut organik
12. Kafaze me shirit plehu organik - bateri me shirit për
plehun organik - Kafazet bateri ku plehu organik, largohet
mekanikisht me një shirit poshtë kafazeve përjashtë ndërtesës
për të formuar plehun e ngurtë. Shirita të lëvizshëm, p.sh. të
prodhuara nga polipropileni “që nuk ngjitet” nën kafaze, në të
cilat janë mbledhur glacat dhe janë transportuar jashtë kotecit
në një deponi të mbyllur. Në sistemet e përmirësuara, ka një
dispozitë për ta tharë plehun organik në shirita me ajër të
detyruar (ventilim) përmes tubave apo tunele të tharjes
përgjatë kafazeve.
13. Kafaze me gropë të thellë - Janë kafaze bateri ku plehu
organik bie në një gropë të thellë nën kafaze ku formohen
fekalet. Shpezët janë vendosur në kafaze në një ose më shumë
shtresa. Glacat bien në një gropë të plehut organik (gropë e
thellë) ose në një kanal nën kafaze vetvetiu ose me ndihmën e
një gërryrëseje së bashku me ujin e derdhur nga ujëmbajtësit.

14. Kafaze në kotece të ngritura prej tokës - Plehu organik
bie në dysheme nën kafaze ku formon pleh të ngurtë dhe
mekanikisht hiqet rregullisht. Kjo është e ngjashme me
strehimin me gropë të thellë, përveç se ka një valvule lëvizëse
në mes të kafazeve dhe sipërfaqeve për deponimin e glacave
dhe hapjeve të mëdha në muret e deponisë së glacave, që
lejojnë të kalojë era nëpër të dhe të ndihmojë tharjen.
Sipërfaqja e kafazit dhe e glacave janë të ndara, në mënyrë që
glacat të hiqen në çdo kohë të përshtatshme, pa shqetësuar
zogjtë.
15. Kafaze të tjera për shpezë që nuk janë përmendur në kategoritë me lart - Përfshihen të gjitha llojet
e strehimit që nuk përshtaten me përshkrimet më sipër. Strehimet për pulat për vezë dhe të tjera strehime me
bazament kashte (gropë për mbeturina, etj.) dhe llojet e kafazeve bateri. Këtu përfshihet sistemi me territor
të lirë, ku shpezët lëvizin lirshëm.
2. Objektet për ruajtjen e makinave dhe pajisjeve bujqësore në pronësi të EB-së
1. Objektet për ruajtjen e makinave dhe pajisjeve bujqësore - ndërtesat për mbajtjen dhe riparimin e
makinave dhe pajisjeve bujqësore, të tilla si depo, garazha, etj.
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Shkruani X në kutinë e duhur, nëse EB-ja posedon objekte për ruajtjen e makinave dhe pajisjeve bujqësore
që janë përdorur nga ekonomia bujqësore në periudhën referuese.
3. Objektet për ruajtjen e prodhimeve bujqësore në pronësi të EB-së
Shkruani X në kutinë e duhur, nëse EB-ja posedon objekte për ruajtjen e prodhimeve bujqësore që janë
përdorur nga EB-ja në periudhën referuese.
1. Hambarë/kosh për misër - objekte që përdoren për të ruajtur misrin ku misri teret në mënyrë të
natyrshme ose artificialisht nga qarkullimi i ajrit. Muret e koshit janë të thurura zakonisht me dru, tela ose
thupra. Misri është i mbrojtur nga shiu dhe bora nga kulmi i gjerë i ndërtuar dhe jo shumë i lartë në krahasim
me lartësinë e shtëpizës së misrit. Mbushja dhe zbrazja e koshit mund të
jetë manuale dhe e mekanizuar.
2. Hambarë për grurë - jane objekte që zakonisht përdoren për të
ruajtur grurin/miellin ose produkte tjera me kokërr në thasë ose jo në
thasë, me qarkullimin natyrorë ose artificial të ajrit.
3. Sillose (kulla të silloseve) - janë objekte qe përdoren për të ruajtur
drithin në pozitë vertikale, ato mund të jenë të veçanta (për kapacitet të
vogël), ose të grupuara në numër më të madh (për kapacitete më të
mëdha). Celulat janë zakonisht rrethore deri në 5 m. Këto janë objekte me kushte optimale të ruajtjes dhe
janë të pajisura zakonisht me një mekanizëm të plotë për transportim, pastrim dhe tharje të produkteve
bujqësore.
4. Objekte me pajisje për tharje (terje) - janë objekte që përdoren për të reduktuar lagështinë e produkteve
bujqësore me mekanizmin e monitorimit.
5. Objekte për ruajtjen e sanës - janë objekte ku mund të ruhet sana e grimcuar ose e shtypur. Ato mund të
jenë të hapura (të rrethuara) ose të mbyllura. Ndërtesat për ruajtjen e sanës dhe kashtës janë ndërtesa të
hapura të ndërtuara veçanërisht për ruajtjen e sanës.
Terreni ku ndërtesa është ndërtuar duhet të jetë i thatë, pa lagështi, ndërsa dyshemeja e tokës mund të jetë
ose prej dheu ose prej betonit. Objekte të mbyllura janë ndërtuar zakonisht në zonat me lagështi të lartë të
ajrit. Muret e këtyre objekteve duhet të kenë vrima për qarkullimin e ajrit (ventilim).
6. Objekte për ruajtjen e produkteve të tjera bujqësore - këto objekte zakonisht përdoren për të ruajtur
pemë dhe perime.
7. Objekte për sillazh - janë objekte për ruajtjen e sillazhës që përdoren për ushqim të kafshëve gjatë
dimrit. Këto mund të jenë p.sh. silo-gropa, silo-kullë, silo-bunker.
Forma më e zakonshme e ndërtesës së silo-magazinimit është silo-bunkeri, ku ndërtimi dhe trajtimi i
sillazhës është i thjeshtë.
Silo-kulla është ndërtuar mbi tokë që zë shumë pak hapësirë, megjithatë trajtimi në silo-kullë është shumë i
vështirë dhe ndërtimin i saj është i shtrenjtë, dhe përdorimi i kësaj ndërtese është shumë i rrallë.
8. Objekte për ftohje - janë objekte që përdoren për mbajtjen e produkteve bujqësore në kushte optimale.
Përveç dhomës së ftohjes, këto objekte janë të pajisura edhe me mekanizma të nevojshëm.
4. Serrat në pronësi të EB-së
1. Serra prej xhami - paraqesin instalimin fiks ose mobil të xhamit. Serrat janë objekte të ndërtuara prej
xhami, ku kulturat e kultivuara janë të mbrojtura, këto objekte mund të jenë me ose pa instalime të
nevojshme (ventilim, ujitje, ngrohje, etj.).
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2. Serra prej najlloni (plastike) - nënkuptojnë të gjitha objektet që mbulohen nga foliot e plastikës
(hapësirë me mbrojtje të lartë), ato mund të jenë të mbuluara me një folie të butë apo të fortë plastike, ato
mund të kenë instalime të nevojshme (ventilim, ujitje, ngrohje, etj.).
23 FUQIA PUNËTORE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Fuqia punëtore në ekonominë bujqësore
Fuqia punëtore e ekonomisë bujqësore paraqet të gjithë personat që kryejnë punë bujqësore në ekonomi
gjatë vitit bujqësor. Në fuqinë punëtore përfshihen të gjithë personat që janë të pensionuar dhe që
vazhdojnë të punojnë në ekonomi bujqësore.
Përjashtohen personat që punojnë në ekonominë bujqësore, por të punësuar nga një palë e tretë ose sipas
marrëveshjeve të ndihmës reciproke (p.sh. fuqia punëtore e siguruar nga kontraktorë të bujqësisë ose të
kooperativave). Këta persona regjistrohen nën kategorinë “Numri i punëtorëve të kontraktuar”.
Bartësi i ekonomisë bujqësore dhe bashkëshortja e tij që nuk kryejne punë në ekonominë bujqësore
regjistrohen në pyetësor, por ai/ajo nuk llogaritet në fuqinë punëtore totale të ekonomisë.
Aktivitetet bujqësore në ekonominë bujqësore:
Aktivitet bujqësor në ekonominë bujqësore është çdo lloj i punës së kryer në ekonominë e regjistruar e cila
kontribuon në kryerjen e aktiviteteve bujqësore.
Aktivitetet bujqësore në ekonominë bujqësore përfshijnë detyrat e mëposhtme:
o Organizimin dhe menaxhimin (blerje, shitje, kontabilitet, etj),
o Punën në fushë (lëvrim, perpunim bari, korrje, etj.),
o Rritjen e kafshëve (përgatitja dhe shpërndarja e ushqimit, mjelja, kujdesi për kafshët, etj.),
o Të gjithë punën e kryer në ekonominë bujqësore në lidhje me magazinimin dhe përgatitjen për treg
të produkteve primare bujqësore (silazhim, paketim, etj.),
o Punë mirëmbajtjeje (mirëmbajtje e ndërtesave, makinave, instalimeve, etj.),
o Transporte për nevoja të veta - të kryera nga fuqia punëtore e ekonomisë për qëllime të ekonomisë,
o Të gjitha aktivitetet dytësore jo-bujqësore të lidhura ngushtë me prodhimin bujqësor që nuk mund të
ndahen nga veprimtaria kryesore bujqësore (p.sh. prodhimi i verës).
Puna në ekonominë bujqësore nuk përfshinë:
o Punët e shtëpisë (p.sh. pastrimi, gatimi) për familjen e bartësit dhe anëtaret e familjes së tij.
o Çfarëdo pune në pyje, gjueti, peshkim ose kultivimin e peshkut (e kryer në ekonomi apo jo).
Megjithatë, një numër i kufizuar aktivitetesh i tillë që kryhet nga një punëtor bujqësie nuk
përjashtohet në qoftë se është e pamundur matja e punës në mënyrë të ndarë.
o Aktivitetet e ndara sekondare jo-bujqësore (siç janë përpunimi i produkteve bujqësore në ekonomi).
o Të gjitha aktivitetet jo-bujqësore.
o Çdo aktivitet tjetër fitimprurës i kryer nga bartësi apo fuqia punëtore e ekonomisë bujqësore.
Aktivitete të tjera fitimprurëse përfshijnë të gjitha aktivitetet që nuk janë aktivitete bujqësore, por kanë një
ndikim ekonomik në ekonominë bujqësore, dhe ato mund të jenë:
- Aktivitete që lidhen drejtëpërdrejt me ekonominë bujqësore:
- burimet e përdorura të ekonomisë bujqësore, siç janë: sipërfaqja e tokës bujqësore, objektet bujqësore,
makinat dhe pajisjet bujqësore, fuqia punëtore dhe prodhimet bujqësore.
- punët e kryera në ekonomi bujqësore (aktivitete jo-bujqësore, siç janë turizmi, zanatet popullore,
përpunimi i produkteve bujqësore për shitje, përpunimi i rrushit për prodhimin e verës - përveç
përpunimit të rrushit nga rrushi i prodhuar në EB.
- Aktivitete që nuk lidhen me ekonominë bujqësore - (puna bujqësore dhe jobujqësore nën
kontratë/marrëveshje, për shembull përdorimi i makinës korrëse që është në pronësi të EB-së), kryer nga
vetë ekonomia ose jashtë ekonomisë së bartësit i cili është gjithashtu menaxher/e dhe nga
bashkëshortja/i e tij/saj. Puna e anëtarëve të tjerë të familjes së bartësit regjistrohet vetëm nëse ata janë
angazhuar në punët e ekonomisë ose punë të lidhura direkt me të.
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Orari i punës
Koha e shpenzuar për punë bujqësore në ekonominë bujqësore është orari i punës i shpenzuar dhe shprehet
në ditë pune.
FUQIA PUNËTORE DHE AKTIVITETET NË EKONOMINË FAMILJARE BUJQËSORE DHE
BIZNESIN INDIVIDUAL
Tabela duhet të plotësohet vetëm për ekonominë familjare bujqësore dhe bizneset individuale.
Të dhënat për bartësin/ën dhe bashkëshorten/in e EB-së (nëse bartësi ka bashkëshorte) duhet të regjistrohen
domosdoshmerisht, pavarësisht nëse ai/ajo ka kryer aktivitete bujqësore gjatë vitit referues. Nëse Jo, duhet
të shënohet “0” në kolonën 7 (Numri i ditëve të punës gjatë periudhës referuese) dhe lini bosh kolonën 8
(Numri mesatar i orëve të punës në ato ditë).
Të dhënat për bartësin/en duhet të shënohen tek Kapitulli 23, në rreshtin 1, kolonat 2 deri në 11, dhe për
bashkëshorten/in duhet të shënohen tek Kapitulli 23, në rreshtin 2, kolonat 2 deri në 11.
Të dhënat për anëtaret e tjerë të familjes që punojnë në ekonominë bujqësore regjistrohen vetëm për ata që
kryejnë veprimtari bujqësore në EB gjatë vitit bujqësor.
Në tabelë gjithashtu duhet të shkruhen të dhënat për personat me punësim të rregullt në EB, që nuk janë
anëtarë të familjes apo të afërm, por që kryejnë veprimtari bujqësore në periudhën referuese.
Bartësi/ja i ekonomisë bujqësore
Është personi i cili është identifikuar si bartës në Kapitullin 1, Pjesa: IDENTIFIKIMI I EKONOMISË
FAMILJARE BUJQËSORE DHE BIZNESIT INDIVIDUAL, pyetja 6.
Bartësi është person fizik, ose person juridik në llogari të të cilit dhe në emër të të cilit drejtohet ekonomia
bujqësore dhe që është ekonomikisht dhe ligjërisht përgjegjës për EB-në, d.m.th. i cili i merr përsipër
rreziqet ekonomike të EB-së. Bartësi i ekonomisë bujqësore mund të jetë pronar i drejtpërdrejt i EB-së, ta
trashëgojë atë, të jetë qiramarrës apo në përkujdesje të saj.
Anëtarët e tjerë të familjes që punojnë në ekonominë bujqësore
Përfshihen anëtarët e tjerë të familjes së bartësit të ekonomisë bujqësore që kryejnë punë në ekonomi, edhe
nëse nuk jetojnë në ekonominë bujqësore. Në përgjithësi, anëtarët e familjes së bartësit janë bashkëshortja,
prindërit, të afërmit në vijën e paraardhësve apo pasardhësve (duke përfshirë ata nga martesa dhe birësimi)
dhe vëllezërit e motrat e bartësit apo të bashkëshortës të tij. Dy njerëz që bashkë jetojnë, pa qënë të martuar
janë trajtuar gjithashtu si çift bashkëshortor.
Të dhënat për Anëtarët e familjes së bartësit që punojnë në ekonominë bujqësore duhet të shënohen tek
Kapitulli 23, në rreshtat 3-15, kolonat 2 deri në 11.
Të punësuar të tjerë të rregullt jo-familjar
Përfshihen të gjithë personat që kryejnë aktivitet bujqësor në ekonominë bujqësore dhe që marrin ndonjë lloj
të kompensimit (mëditje, paga apo pagesa të tjera, duke përfshirë kompensimin më mallra dhe shërbime)
nga ekonomia bujqësore, përveç bartësit dhe anëtarëve të familjes së tij.
Të gjithë personat që kryejnë punën në ekonomi çdo javë, nën mbikëqyrje në periudhën referuese,
pavarësisht nga kohëzgjatja e javës së punës.
Këtu përfshihet edhe aktiviteti bujqësor i punëtorëve jo familjar si të punësuar të rregullt edhe në rastet e
veçanta si:
Personat që kanë punuar rregullisht për një pjesë të asaj periudhe, por që nuk ishin në gjendje për ndonjë nga
arsyet e mëposhtme të punojnë gjatë gjithë periudhës:
- Për shëmbull, ekonomitë bujqësore të specializuara në kultivimin e rrushit ose frutave dhe perimeve në
fushë ose në të ushqyerit e kafshëve, ku forcat e punës nevojiten vetëm për disa muaj të limituar;
- Mungesës për shkak të pushimeve, sëmundje, aksidenti apo vdekje;
- Fillimit ose ndërprerjes së punësimit në EB mbulon punëtorët që largohen nga puna e ekonomisë bujqësore
dhe që punësohen në një ekonomi tjetër gjatë vitit bujqësor para ditës së regjistrimit.
- Ndalim i plotë i punës në ekonominë bujqësore për shkak të fatkeqësive, si vërshimet, zjarret, etj.
Të dhënat për të punësuar të tjerë të rregullt jo-familjar të ekonomisë bujqësore duhet të shënohen të
Kapitulli 23, në rreshtat 16-22, kolonat 3 deri në 11.
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Në tabelën “Fuqia punëtore dhe aktivitetet në ekonominë familjare bujqësore dhe biznesin
individual” të dhënat janë shënuar për personat aktiv që punojnë në EB. Nëse disa ekonomi familjare
punojnë në një ekonomi (ekonomia familjare e babait dhe ajo e të birit), të dhënat mblidhen si për një
ekonomi. Së pari ne shkruajmë të dhënat për pjesëtarët e një ekonomie, pastaj për anëtarët e ekonomisë së
dytë dhe të tretë, e keshtu me radhë.
Të dhënat janë mbledhur sipas renditjes së kategorive, së pari për personin i cili është bartës/e dhe për
bashkëshorten/in e ekonomisë familjare bujqësore/biznesit individual, dhe pastaj për anëtarët e tjerë të
familjes dhe të punësuarit e rregullt (fuqia punëtore jo-familjare).
Për bartësin dhe bashkëshorten/in po ashtu për anëtaret e tjerë të ekonomisë familjare bujqësore që punojnë
në ekonomi të merren të dhënat si më poshtë:
- Emri dhe mbiemri (kolona 2);
- Gjinia (kolona 3);
- Mosha (kolona 4);
- Menaxheri (personi i cili organizon prodhimtarinë bujqësore) në ekonominë familjare bujqësore dhe
biznesin individual. Vetëm një përgjigje është e mundur. Menaxheri duhet të shënohet me shkronjën
X (kolona 5);
- Shkollimi (kolona 6);
- Puna në ekonominë bujqësore dhe aktivitetet që lidhen me të (kolona 7 dhe 8);
- Aktivitetet tjera fitimprurëse (kolonat 9, 10 dhe 11).
Kolona 1: Numri rendor
Kjo kolonë përfshinë numrat rëndor për përsonat që punojnë në ekonomi. Rreshti i parë “bartësi” duhet të
shënohet me të dhëna për bartësin e ekonomisë bujqësore, d.m.th.të dhënat në lidhje me personin në emrin e
të cilit është ekonomia bujqësore (1). Regjistruesi duhet të mbajë në mend se bartësi nuk është gjithmonë
pronari i tokës. Ai/ajo po ashtu nuk është gjithmonë anëtari më i vjetër i ekonomisë. Nëse më shumë se një
person konsiderohet si bartës, vetëm një person duhet të përkufizohet si bartës dhe të shënohen të dhënat për
të në rreshtin 1.
Rreshti i dytë “Bashkëshortja/i” duhet të shënohen të dhënat për bashkëshorten e bartësit të ekonomisë
bujqësore.
Të dhënat për rreshtin 1 dhe 2 duhet të merren për të gjitha kolonat, pavarësisht nëse bartësi dhe
bashkëshortja kanë punuar apo jo në ekonomi. Nëse Jo, duhet të shënohet “0” në kolonën 7 (Numri i ditëve
të punës gjatë periudhës referuese) dhe lini bosh kolonën 8 (Numri mesatar i orëve të punës në ato ditë).
Nëse bartësi nuk ka bashkëshorte, rendi i dytë duhet të mbetet i zbrazët.
Rreshtat e tjerë prej 3-15 lidhen vetëm me anëtarët e familjes së bartësit që punojnë në ekonominë
bujqësore.
Rreshtat prej 16-22 iu referohen të punësuarve të tjerë të rregullt të cilët nuk janë anëtarë të familjes së
bartësit, por trajtohen si punëtorë të rregullt jo-familjarë.
Kolona 2: Emri dhe mbiemri i anëtarëve të familjes që punojnë në ekonominë bujqësore/biznesin
individual.
Në këtë kolonë shënohet emri dhe mbiemri i anëtarëve të familjes që punojnë në ekonominë bujqësore, nga
rreshti 1-15.
Kolona 3: Gjinia
Në këtë kolonë shënohen të dhënat për gjininë e anëtarëve të ekonomisë familjare si dhe për të punësuarit e
rregullt jo-familjar.
Personat meshkuj shënohen me kodin 1 dhe
Personat femra me kodin 2.
Kolona 4: Mosha
Në këtë kolonë duhet të shkruhen të dhënat për moshën e personit më 1 nëntor 2014, data të merret si
moment referimi i regjistrimit për të përcaktuar moshën e personit.
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Kolona 5: Menaxheri (personi i cili organizon prodhimtarinë bujqësore) në ekonominë
familjare/biznesin individual
Vetëm një përgjigje është e mundur.
Shkruani X për personin i cili organizon prodhimin bujqësor dhe është përgjegjës për marrjen e vendimeve
mbi financat dhe prodhimin bujqësor në EB (menaxher ose drejtor i EB-së). Menaxher/drejtor mund të jetë:
bartësi i EB-së, çdo anëtar i familjes së ekonomisë bujqësore, si dhe çdo punonjës i rregullt në EB.
Kolona 6: Shkollimi (shëno nivelin më të lartë të shkollimit)
Niveli i shkollimit paraqet nivelin më të lartë të shkollimit që personi ka përfunduar.
Niveli i shkollimit arrihet duke përfunduar shkollën e rregullt apo shkollën e cila zëvendëson shkollën e
rregullt (p.sh, një shkollë për mësimin e të rriturve), ose duke marrë provimet në një shkollë të rregullt apo
përfundimi i një programi të shkurtër të shkollimit.
Niveli i shkollimit arrihet në bazë të ligjit për arsim, ku pas përfundimit të tij një person merr certifikatë ose
diplomë ose lloj tjetër të certifikatës.
Kurset që nuk ofrojnë certifikata të rregullta shkollore (p.sh. një kurs për kontabilist, për daktilograf dhe të
ngjashme) nuk merren parasysh si përgjigje në këtë pyetje, por të dhënat shënohen për nivelin më të lartë të
shkollimit të arritur nga personi.
Në kolonën 6 duhet të shënohet kodi i duhur për shkollimin e kryer të të gjithë anëtarëve të EB-së dhe të të
punësuarve të rregullt jo familjar.
Kodi 1 - Pa shkollim
Kodi 2 - Shkollim fillor i papërfunduar
Kodi 3 - Shkollim fillor i përfunduar
Kodi 4 - Shkolla e mesme bujqësore
Kodi 5 - Shkollë tjetër e mesme
Kodi 6 - Kolegj
Kodi 7 - Shkollë e lartë
Kodi 8 - Fakultet i papërfunduar (student)
Kodi 9 - Fakultet i Bujqësisë/Veterinarisë i përfunduar
Kodi 10 - Fakultet tjetër i përfunduar (jo bujqësor)
Kodi 11- Master, PhD i/e përfunduar në shkencat bujqësore
Kodi 12 - Master, PhD i/e përfunduar në fusha të tjera.
Koha e shpenzuar vetëm për aktivitete bujqësore në ekonominë bujqësore (duke përfshirë
përpunimin e rrushit të vet), por që përjashtohen punët e shtëpisë.
Kolona 7: Numri i ditëve të punës gjatë periudhës referuese - shëno numrin e ditëve të punës gjatë
periudhës referuese të shpenzuar për veprimtari bujqësore për anëtarët e ekonomisë familjare dhe të të
punësuarve të rregullt jo familjar (duke përfshirë përpunimin e rrushit të prodhuar në ekonomi), pavarësisht
nga orët ditore të punës, duke mos përfshirë punët e shtëpisë.
Kolona 8: Numri mesatar i orëve të punës në ato ditë - shëno numrin mesatar të orëve të punës në ditët e
punës të regjistruara në kolonën 7, të shpenzuara ekskluzivisht në aktivitetet bujqësore.
Aktivitete të tjera fitimprurëse
Kolona 9: Kryen aktivitete të tjera fitimprurëse
Nëse përgjigja është Po shëno 1, dhe përgjigju dhe për kolonën 10 dhe 11, dhe nëse përgjigja është Jo shëno
kodin 2.
Aktivitet tjetër fitimprurës është çdo aktivitet i kryer për shpërblim (mëditje, paga ose pagesa të tjera, duke
përfshirë edhe pagesën në këmbim me mallra dhe shërbime, sipas shërbimit të kryer, përveç “punës
bujqësore” të EB-së (siç është përcaktuar në pjesën hyrëse të këtij kapitulli). Përfshihet puna bujqësore e
kryer nga fuqia punëtore e një EB për një tjetër EB.
Pranimi i pensioneve (personat e pensionuar) apo çfarëdo transferi tjetër social nuk konsiderohet si aktivtet
tjetër fitimprurës.
Nëse kolona 9 është Po, vazhdo tek kolona 10 dhe 11.
Kolona 10
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Aktiviteti kryesor = 1, si aktivitet kryesor nëse “aktivitetet tjera fitimprurëse” (nëse kryhet një aktivitet ose
të gjitha aktivitetet së bashku) zënë më shumë kohë se sa puna bujqësore në EB.
Aktiviteti dytësor = 2, si aktivitet dytësor nëse “aktivitetet tjera fitimprurëse” zënë më pak kohë se sa puna
bujqësore në EB, d.m.th. nëse “puna bujqësore” i merr personit pjesën më të madhe të kohës së tij,
“aktivitetet tjera fitimprurëse” janë “aktivitet dytësor”.
Kolona 11
Të lidhura direkt me EB = 1, aktivitete që lidhen drejtpërdrejt me ekonominë bujqësore, të kryera në
ekonomi, siç janë: turizmi, industria lokale, përpunimi i produkteve, pylltaria, etj., ose jashtë ekonomisë puna nën kontratë për tjetër ekonomi bujqësore.
Jo të lidhura direkt me EB = 2, jo të lidhura drejtpërdrejt me EB (p.sh. personi punon si mësues,
rrobaqepës, kamerier, jurist, etj., ose menaxhon një dyqan në EB ku nuk shiten produktet e EB).
Të dyja = 3, të dyja, nëse personi kryen të dyja aktivitetet më lart.
FUQIA PUNËTORE DHE AKTIVITETET BUJQËSORE NË SUBJEKTET JURIDIKE (PËRVEÇ
BIZNESIT IDIVIDUAL)
Për pyetjet 23-29 të përgjigjen vetëm subjektet juridike, përjashto
bizneset individuale.
23.Të dhënat për menaxherin (personin që organizon
prodhimtarinë bujqësore në ekonominë bujqësore)
Shkruani të dhënat bazë për personin që është përgjegjës për punët
e përditshme financiare dhe organizon prodhimtarinë bujqësore.
Ky mund të jetë menaxheri i prodhimit, ose në rast se ka më
shumë menaxherë të degëve të ndryshme të prodhimit bujqësor,
personi i cili është përgjegjës për organizimin e produktivitetit
kryesor, në subjektet juridike mund të merret si menaxher.
Gjinia: Mashkull = 1, Femër = 2.
Mosha: shkruaj moshën e menaxherit.
24. Numri i ditëve të punës së menaxherit gjatë vitit bujqësor - të shkruhet numri i ditëve të punës që ka
punuar menaxheri në aktivitetet bujqësore, pushimet mjekësore dhe mungesa e papaguar, pushime vjetore,
etj. Ky person përjashtohet nga fuqia punëtore në tabelën e më poshtme për punëtorët e rregullt (25-29).
Tabela: të punësuarit e rregullt sipas gjinisë dhe ditëve të punës të angazhuar për kryerjen e
aktiviteteve bujqësore në ekonominë bujqësore në rreshtat 25-29
Në këtë tabelë shkruani numrin e të punësuarve dhe numrin e përgjithshëm të ditëve të punës në kryerjen e
aktiviteteve bujqësore në vitin bujqësor sipas gjinisë dhe frekuencën e dhënë në ditët e punës, me
konsideratë ndaj pushimit mjekësor dhe mungesës së papaguar, arsyetimeve tjera duke marrë parasysh se
çfarë nënkuptohet me aktivitetin bujqësor.
Në rreshtat 25-29 numri i ditëve të punës është i ndarë si më poshtë:
Rreshti 25 - më pak se 56 ditë,
Rreshti 26 - 56 deri në 112 ditë,
Rreshti 27 - 113 deri në 168 ditë,
Rreshti 28 - 169 deri në 224 ditë dhe
Rreshti 29 - më shumë 225 ditë.
Për të gjitha këto ndarje të ditëve të punës duhen të merren të dhënat:
Kolona 1 - numri i të punësuarve – meshkuj,
Kolona 2 - gjithsej numri i ditëve të punës që ata kanë kryer gjatë vitit bujqësor,
Kolona 3 - numri i të punësuarave femra,
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Kolona 4 - gjithsej numri i ditëve të punës që ato kanë kryer gjatë vitit bujqësor.
Për pyetjet 30-35 të përgjigjen të gjitha ekonomitë bujqësore (ekonomitë familjare bujqësore, bizneset
individuale dhe subjektet tjera juridike).
30. Numri i punëtoreve sezonal - duhet të shënohet numri i personave të angazhuar për një sezonë në
ekonomitë bujqësore gjatë vitit bujqësor. Për ekonomitë familjare bujqësore dhe bizneset individuale duhet
të merren të dhënat vetëm për personat që nuk janë anëtarë të familjes së bartësit.
Punëtorë sezonal janë personat e angazhuar në ekonomi bujqësore të cilët nuk janë anëtarë të saj e as nuk
janë të punësuar të përhershëm, por që janë të angazhuar kohë pas kohe (sezonal), duke i kompensuar me
para apo ndonjë formë tjetër të kompensimit ose pa pagesë (p.sh. nxënësit, studentët dhe forma të tjera të
punës së papaguar), gjatë vitit bujqësor.
31. Gjithsej numri i orëve të punës të punëtorëve sezonal - është çdo orë punë e cila është paguar me
rrogë ose çdo lloj shpërblimi (paga, fitime apo pagesa të tjera duke përfshirë edhe pagesën me mallra apo
shërbime), gjatë së cilës ka kryer punën e llojit të njëjtë, që zakonisht kryhet nga një punëtor bujqësie i
punësuar me orar të plotë. Ditët e pushimit dhe të sëmundjes nuk llogariten si ditë pune.
Koha e plotë e punës së një punëtori është shfrytëzimi normal i ditës së punës në bazë të kritereve të
punëtorëve të punësuar me kohë të plotë. Duhet të shkruhet numri i përgjithshëm i orëve të punës që janë
shpenzuar në aktivitete bujqësore për këtë periudhë në bazë të numrit të përgjithshëm të të punësuarve.
32. Numri i punëtoreve të kontraktuar - duhet të shënohet numri i punëtorëve të kontraktuar që kryejnë
çdo lloj pune bujqësore në EB gjatë vitit bujqësor.
Kjo pyetje i referohet punëtorëve te tjerë të angazhuar me kontratë për të punuar në ekonomi bujqësore nga
një palë e tretë (jo të angazhuar drejtpërdrejt nga EB-ja). Bazuar në marrëveshjen e arritur për bashkëpunim,
ofrimin e shërbimeve të specializuara, kompensimi për punën e tyre më së shumti duhet të kryhet nga pala
që i ka angazhuar ata në EB.
33. Gjithsej numri i oreve të punës të punëtorëve të kontraktuar - të shënohet gjithsej numri i orëve të
punës të punëtorëve të kontraktuar.
34. Shkollimi dhe trajnimi i menaxherit në bujqësi - të merren të dhënat për personin që është menaxher i
EB-së. Regjistrohet vetëm niveli më i lartë i shkollimit të arritur deri më 1 nëntor 2014.
Shkruani X në kutinë e duhur.
Vetëm një përgjigje është e mundur
1.Vetëm përvojë praktike bujqësore,
2. Kurse të përfunduara në sektorin e bujqësisë,
3. Shkollë e mesme bujqësore e përfunduar,
4. Trajnime të ndryshme në bujqësi,
5. Fakulteti i Bujqësisë/Veterinarisë i përfunduar,
6. Master, PhD i/e përfunduar në Bujqësi/Veterinari.
35. A ka ndjekur menaxheri ndonjë kurs që lidhet me bujqësinë gjatë 12 muajve të fundit?
Me trajnim është menduar pjesëmarrja në seminare, kurse apo ndonjë formë tjetër të trajnimit që është kryer
nga trajnuesi apo institucioni përkatës, qëllimi kryesor i të cilit është për të arritur nivelin e arsimit në lidhje
me veprimtarinë bujqësore ose veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me EB-në. Shkruani X në kutinë e duhur
pranë përgjigjes Po, nëse menaxheri ka ndjekur trajnime, përndryshe shkruani X në kutinë tjetër për
përgjigjen Jo.
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24 AKTIVITETE TË TJERA FITIMPRURËSE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Aktivitete të tjera fitimprurëse të EB-së përfshijnë të gjitha aktivitetet e tjera përveç punës bujqësore, që
lidhen drejtpërdrejt me ekonominë bujqësore dhe kanë një ndikim ekonomik tek ajo.
“Aktivitetet që lidhen direkt me EB-në”, janë aktivitete ku përdoren burimet e EB-së (sipërfaqja e tokës,
ndërtesa, makinat, etj.) ose produktet e saj. Nëse është shfrytëzuar vetëm fuqia punëtore në EB (familjare
ose jo-familjare) dhe asnjë burim tjetër i EB-së, punëtorët janë parë si punonjës nën dy marrëveshje të
veçanta dhe këto aktivitete të tjera fitimprurëse nuk shikohen si të lidhura direkt me EB-në.
Puna jo-bujqësore si dhe puna bujqësore në EB për një tjetër EB është e përfshirë.
Aktivitete fitimprurëse në këtë kontekst nënkuptojmë punët aktive; si rrjedhim investimet financiare janë të
përjashtuara. Gjithashtu dhënia me qira e tokës për çfarëdo lloj aktivitete të ndryshme pa qenë më parë i
përfshirë në aktivitetin bujqësor duhet përjashtuar.
Përjashtohet po ashtu çdo aktivitet tregtar i cili nuk lidhet me ndonjë aktivitet bujqësor të EB-së, edhe nëse
aktiviteti ushtrohet në lokacionin e EB-së (p.sh. berber/frizer, kompani e sigurimeve ose në rast së fermeri si
aktivitet dytësor ka marrë me qira një makinë bujqësore por që nuk e përdorë në EB-në e tij, një dyqan ku
nuk shiten produktet e saj, aktivitete të tjera si gjuetia, etj.)
Përjashtohen aktivitetet jo të lidhura me EB-në, të kryera nga bartësi ose anëtarë të familjes (punë në
bankë, mësues, kontabilist ose punësim tjetër).
Shitja e produkteve primare bujqësore të ekonomisë bujqësore (qumështi, mishi, drithërat, etj.) konsiderohet
si aktivetet bujqësor i EB-së dhe jo si aktivitet tjetër fitimprurës.
Të dhënat për këtë kapitull, aktivitete të tjera fitimprurëse, duhet të grumbullohen vetëm për ekonomitë
familjare bujqësore dhe bizneset individuale.
1. A ka kryer ekonomia aktivitete tjera fitimprurëse që janë të lidhura drejtpërdrejt me ekonominë
bujqësore?
Shkruaj X në kutinë e duhur pranë përgjigjes Po, nëse ekonomia bujqësore ka kryer aktivitete tjera
fitimprurëse që janë të lidhura drejtpërdrejt me ekonominë bujqësore dhe vazhdo me modalitetin 1. Nëse
Jo, shkruaj X në kutinë e duhur dhe shko te Kapitulli 25.
Më shumë se një përgjigje është e mundur
Nëse EB-ja ka kryer aktivitete tjera fitimprurëse që janë të lidhura drejtpërdrejt me ekonominë, specifikoni
duke u përgjigjur me X pranë përgjigjes së duhur.
Tek përpunimi i produkteve bujqësore përfshihen të gjitha përpunimet fillestare bujqësore (qumësht, pemë,
perime, drithëra, etj.) në përpunim produktesh dytësore për shitje. Nuk ka rëndësi nëse lënda e parë është
prodhuar në EB apo është blerë jashtë saj. Përjashtim i vetëm bëhet në rastin e prodhimit të verës nga rrushi
i prodhuar në EB: përpunimi i rrushit konsiderohet pjesë e aktivitetit bujqësor dhe jo si aktivitet tjetër,
përveç nëse përqindja e blerë e rrushit është e rëndësishme.
1. Përpunimi i qumështit (përjashto qumështin si produkt primar) - është përpunimi i qumështit në
djath dhe produkte të tjera të ngjashme për shitje. Përjashto shitjen e qumështit si produkt primar.
2. Përpunimi i mishit (përjashto shitjen e mishit të freskët) - është përpunimi i mishit të freskët dhe për
përdorim afatgjatë, mishit të tharë dhe të ngjashëm për shitje. Përjashton shitjen e mishit të freskët.
3. Përpunimi i pemëve dhe perimeve - është tharja, përpunimi i pemëve dhe perimeve, prodhimi i verësnëse sasia e rrushit të blerë është më e madhe se sasia e rrushit të prodhuar në EB, prodhimi i lëngjeve,
marmelatë, kompot, xhem, ajvar, turshi të ndryshme, etj. për shitje.
4. Përpunimi i drithërave (miell dhe krunde) - përfshinë përpunimin e drithërave, por jo dhe shitjen e
drithërave si produkte primare.
5. Përpunimi i produkteve të tjera bujqësore - është i bazuar në përpunimin e produkteve të tjera primare
bujqësore, përkatësisht prodhimin e ushqimit të kafshëve për shitje.
6. Përpunimi i drurit - përpunimi i drurit të papërpunuar në ekonomi për treg (sharrimi i drurit, etj.).
Përpunimi i mëtejshëm, siç është prodhimi i mobileve nga druri, i takon normalisht artizanateve.
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7. Turizmi - të gjitha aktivitetet në turizëm, shërbimet e akomodimit (strehimit), aktivitetet sportive dhe
rekreative, etj. nëse janë përdorur qoftë toka, objektet ose burime të tjera të EB-së.
8. Mbledhja e frutave të malit, kërpudhave, bimëve aromatike dhe mjekësore për shitje - nënkupton
mbledhjen e frutave të malit, kërpudhave, bimëve mjekësore dhe aromatike për shitje.
9. Artizanatet - artikujt artizanal të prodhuar në ekonomi nga bartësi apo anëtarët e familjes, ose nga fuqia
punëtore jo familjare, me kusht që ata gjithashtu kryejnë punë bujqësore, pavarësisht se sa produkte janë
shitur.
10. Prodhimi i energjisë së ripërtërishme - Prodhimi i energjisë të ripërtërishme për treg duke përfshirë
biogas, biokarburanteve ose të energjisë elektrike, nga turbinat me erë, pajisje të tjera ose materialet e
papërpunuara bujqësore.
Këtu nuk regjistrohet energjia e ripërtërishme e prodhuar vetëm për përdorim të vetë EB-së.
Po ashtu përjashtohet dhënia me qira e tokës vetëm për ndërtimin e mullinjve të erës dhe shitja e lëndëve të
para për një tjetër ndërmarrje për prodhimin e energjisë së ripërtërishme.
11. Hurdhat e peshqve - nënkupton kultivimin e peshkut në hurdha për shitje, ndërsa nuk janë të përfshira
aktivitetet që lidhen me peshkim.
Puna kontraktuale (duke përdorur mjete të ekonomisë bujqësore)
Puna kontraktuese që përdorë pajisjet e ekonomisë, duke bërë dallimin ndërmjet punës që është brenda ose
jashtë sektorit bujqësor, p.sh. pastrimi i borës, puna e transportimit, mirëmbajtja e ambientit, shërbimet
bujqësore dhe mjedisore,etj. nënkupton punën me përdorimin e punëtorëve të EB-së, makinave dhe
pajisjeve që i përkasin ekonomisë, për një pagesë, si vijon:
12. Shërbimet bujqësore - janë punët kontraktuese për një EB tjetër duke përdorur makinat/pajisjet e veta.
Shërbime bujqësore, siç janë korrja, lëvrimi, etj.
13. Shërbimet jo bujqësore - janë punët kontraktuese jashtë bujqësisë duke përdorur makinat/pajisjet e
veta, p.sh. heqja e borës, shërbimet ekologjike dhe të ngjashme.
14. Aktivitetet tjera jo të përmendura më lart - janë aktivitete tjera fitimprurëse që lidhen drejtpërdrejt
me ekonominë që nuk janë përmendur më lartë. Këto aktivitete të tjera mund të jenë ndër të tjera rritja e
kafshëve për lesh, kujdesi për fermën etj.
Përdorimi i objekteve bujqësore të ekonomisë për ruajtjen e karvanëve dhe objekteve të tjera për pjesën e
vitit, por për qëllime bujqësore për pjesën tjetër të vitit është përfshirë. Nëse objektet e ekonomisë
bujqësore nuk shfrytëzohen fare për prodhimtari bujqësore, dhënia me qira e objekteve të tilla nuk
konsiderohet e lidhur direkt me ekonominë prandaj edhe përjashtohet nga aktivitetet e tjera fitimprurëse që
lidhen drejtpërdrejt me ekonominë.
15. Aktivitete në pylltari - janë punët në pyje duke përdorur fuqinë punëtore të EB-së, makinat dhe pajisjet
e ekonomisë në përgjithësi e përdorur për qëllime bujqësore. Nëse përgjigja për këtë pyetje është Po, ju
duhet të përgjigjeni edhe në pyetjen 15.1 dhe 15.2.
15.1. Sa m3 dru për djegie ka prerë ekonomia bujqësore nga mali në pronësi për shitje gjatë vitit bujqësor?
Dru zjarri - është druri që është i destinuar për ngrohje ose për prodhimin e qymyr drurit.
15.2. Sa m3 dru për qëllime teknike/industriale ka prerë ekonomia bujqësore nga mali në pronësi për shitje
gjatë vitit bujqësor?
Druri teknik - është druri që ka veti të mira fizike dhe është i dedikuar për përpunimin teknik dhe kimik.
Druri teknik përdoret në miniera, shtylla elektrike, shtylla telefonike, pragjet për lidhjet e hekurudhave, etj.
Druri industrial - ka veti të mira fizike dhe kimike, si dhe është i dedikuar për përpunim kimik dhe teknik.
Drunjtë industrial përdoren për sharrim, pllaka druri, etj.
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2. Deklaro përqindjen e të ardhurave nga këto aktivitete dytësore në të ardhurat e përgjithshme të
ekonomisë (pensionet, të ardhurat sociale, pagat jashtë ekonomisë bujqësore nuk hyjnë në të ardhurat
e përgjithshme).
Informacioni nuk kërkohet për gjithsej vlerën aktuale të të ardhurave të ekonomisë bujqësore në Euro, por
vetëm në përqindje (%) të mbuluar nga “Aktivitetet e tjera të lidhura drejtpërdrejt me ekonominë bujqësore”.
Përjashtohen nga të ardhurat gjithsej të ekonomisë bujqësore, të ardhura nga aktivitete që nuk janë të lidhura
drejtpërdrejt me ekonominë bujqësore dhe lloje të tjera të ardhurash.
Në këtë pyetje duhet të përgjigjen vetëm ekonomitë familjare bujqësore dhe bizneset individuale.
Vetëm nje përgjigje është e mundur.
Shkruaj X pranë përgjigjes së duhur në kategoritë e shprehura në përqindjet e dhëna më poshtë:
1. 1-10%,
2. 11-50% dhe
3. 51-99%.
Shembull: një ekonomi bujqësore përfshihet në bujqësi, aktivitete agroturizmi dhe ne përpunimin e frutave
për prodhim dhe shitje të marmelatës. Shitja e produkteve bujqësore përfaqëson 60% të të ardhurave
gjithsej. Të ardhurat grumbulluese të “Aktiviteteve të tjera fitimprurëse të lidhura drejtpërdrejt me
ekonominë bujqësore” janë 40% e totalit. Si rrjedhim, në pyetësor duhet të shënohet X ndërmjet 11-50%.

91

Regjistrimi i Bujqësisë
25 TË DHËNA TJERA PËR EKONOMINË BUJQËSORE (31 Tetor 2013 - 1 Nëntor 2014)
Për pyetjet 1 dhe 2 duhet të përgjigjen vetëm ekonomitë familjare bujqësore dhe bizneset individuale.
Përgjigjet për të gjitha pyetjet e tjera në këtë kapitull duhet të merren për çdo ekonomi bujqësore,
pavarësisht statusit të tyre.
1. A ka shitur ekonomia produkte bujqësore nga prodhimtaria e saj gjatë vitit bujqësor?
Shkruani X në kutinë e duhur për përgjigjen Po, nëse EB-ja ka shitur përkohësisht ose vazhdimisht produkte
bujqësore të prodhuara nga ajo vetë, p.sh. vezë, qumësht, verë, mjaltë, plehra, drithëra, patate, pemë dhe
perime, duke përfshirë kërpudha, dredhëza, shalqi, lule dhe bimë dekorative, fara dhe material mbjellës, sanë
në livadhe dhe kullota, rrush, etj.
Produkte të qumështit (djath, ajkë, gjalpë, krem, kos), raki, turshi, prodhimet e mishit dhe produkte të tjera të
thata (fruta të thata, kumbulla) dhe produkte të tjera të ngjashme të prodhuara në EB nuk i përkasin
aktiviteteve bujqësore, megjithatë, në qoftë se të gjitha këto produkte bujqësore janë prodhuar nga produktet
e tyre kryesore dhe janë shitur kohë pas kohe ose në mënyrë të vazhdueshme, atëherë shënoni PO.
Në të kundërtën shkruaj X pranë përgjigjes Jo dhe shko te pyetja 3.
2. A ka shitur ekonomia bujqësore më shumë së 50% të produkteve bujqësore nga prodhimtaria
totale e saj gjatë vitit bujqësor?
Nëse ekonomia bujqësore ka shitur më shumë se 50% të prodhimit të saj në treg ose direkt tek konsumatorët
(persona fizik, në restorante, spitale, tregje, etj.) në vitin bujqësor, shkruani X në kutinë pranë përgjigjes Po,
përndryshe shkruani X pranë përgjigjes Jo. Shkruani përgjigjen tuaj duke u bazuar në vlerësimin e të
intervistuarit.
3. A ka përfituar ekonomia masa mbështetëse nga qeveria dhe organizata të ndryshme
ndërkombetare gjatë tri viteve të fundit?
Nëse ekonomia bujqësore në tri vitet e fundit (që përfundon me 31 dhjetor 2014) ka përdorur fonde të marra
nga qeveria për mbështetjen e zhvillimit rural, ose në formën e subvencioneve të fituara nga qeveria për
prodhim bujqësor, ose ka marrë kredi nga fondi garantues, ose beneficione të ndryshme nga organizata të
ndryshme ndërkombëtare.
Shkruani X në kutinë e duhur pranë përgjigjes Po, dhe pastaj shkruani llojin e fondeve stimuluese të marra
nga qeveria për prodhimin bujqësor.
Nëse përgjigja është Jo shkruani X në kutinë e duhur dhe shkoni në pyetjen 4.
Më shumë se një përgjigje është e mundur.
1. Grante me bashkëfinancim/Projekte të zhvillimit rural - Grante investive/projekte të zhvillimit rural me
bashkëfinancim në mes të MBPZHR dhe fermerit përfitues në sektorin e blegtorisë, hortikulturës, etj.
Grantet jepen në formë të projekteve të zhvillimit rural ku fermerët/përfituesit janë të obliguar që një
përqindje të shpenzimeve t’i mbulojnë nga fondet e veta, d.m.th këto projekte realizohen me
bashkëfinancim, ku një pjesë e financon Minsitria e Bujqësisë apo donatorët (50-75%) dhe pjesën tjetër e
financon vetë fermeri/përfituesi (50-25%). Për përfitimin e këtyre mjeteve fermerët janë të obliguar që t’i
dëshmojnë më anë të fakturave dhe se kërkohet që së paku t’i mbajnë këto investime për tri vite të
ardhshme.
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2. Kredi agro rurale nga fondi garantues
3. Pagesa të drejtpërdrejta/subvencione - janë pagesa që iu jepen fermerve për mbulimin e një pjesë të
shpenzimeve për blerjen e lëndës së parë (farë, pleh, pesticide, ushqim të kafshëve, makineri), në mënyrë që
të jenë konkurrent në treg. Ky kompenzim iu jepet të gjithë atyre që arrijnë pragun minimal të kërkesave nga
ana e MBPZHR-së, pa ju kërkuar llogari se si dhe për çfarë i kanë shfrytëzuar këto mjete.
4. Benificione nga organizata të ndryshme ndërkombëtare (donacione) - janë donacione që jepen nga
organizatat ndërkombëtare si mbështetje për fermeret, me qëllim të rritjes së prodhimtarisë bujqësore.
4. A ka marrë ekonomia bujqësore kredi nga banka me qëllim të zhvillimit të aktivitetit bujqësor në
12 muajt e fundit?
Nëse ekonomia bujqësore ka marrë kredi për aktivitete bujqësore në periudhën referuese, shkruani X në
kutinë pranë përgjigjes Po, përndryshe shkruani X në kutinë pranë përgjigjes Jo.
5. A i ka shfrytëzuar ekonomia bujqësore shërbimet e zgjeruara (shërbimet këshillimore, trajnime të
fermerëve, etj.) që kanë të bëjnë më bujqësinë në 12 muajt e fundit?
Nëse ekonomia bujqësore ka shfrytëzuar shërbime të zgjeruara që kanë të bëjnë më punën në bujqësi në 12
muajt e fundit, shkruani X në kutinë pranë përgjigjes Po, përndryshe shkruani X në kutinë pranë përgjigjes
Jo.
Sipas Ligjit nr. 04/L-074 për Shërbimet Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, detyra të shërbimit
këshillues bujqësor dhe zhvillimit rural janë: ofrimi i shërbimeve këshilluese për zhvillim rural dhe të
bujqësisë për të lehtësuar dhe për të ndihmuar më tutje iniciativat e komunitetit të fermerëve.
- Rritja e nivelit të njohurive të këshilltarëve për bujqësi dhe zhvillim rural në mënyrë që ata të mund të
ofrojnë shërbimet e tyre në kohën e duhur;
- Rritja e nivelit të njohurive të fermerëve dhe rritja e aftësive praktike në zhvillimin e bujqësisë dhe
zhvillimin rural;
- Trajnimi i fermerëve për përdorimin e teknologjive të reja, për avancimin e ekonomive familjare, rritjen e
të ardhurave nga aktivitetet bujqësore dhe jo bujqësore;
- Ofrimi i shërbimeve këshilluese për zhvillim rural dhe bujqësi për fermerët që i kryejnë aktivitetet e tyre në
bujqësi dhe zonat rurale;
- Ofrimi i shërbimeve këshilluese për ndërmarrjet jo bujqësore në zonat rurale;
- Mbështetja e të rinjve në zonat rurale, si dhe inicimi dhe zbatimi i programeve rinore;
- Monitorimi i parametrave të ndryshëm në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;
- Inkurajimi i fermerëve për të përshtatur prodhimin e tyre me kushtet natyrore të rajoneve dhe kërkesat e
tregut.
6. A mbanë ekonomia bujqësore shënime në lidhje me aktivitetin bujqësor?
Nëse ekonomia bujqësore mban evidencë të thjeshtë (hyrje-dalje) për qarkullimin e aktivitetit bujqësor në
EB për punën e saj, shkruani X në kutinë pranë përgjigjes Po, përndryshe shkruani X në kutinë pranë
përgjigjes Jo.
7. A përdorë ekonomia kompjuter me qëllim të mbajtjes së shënimeve për aktivitetet bujqësore?
Nëse ekonomia bujqësore përdorë kompjuterin për të mbajtur shënime për punën e saj, shkruani X në kutinë
pranë përgjigjes Po, përndryshe shkruani X në kutinë pranë përgjigjes Jo.
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26 SHËNIMET E REGJISTRUESIT
Në këtë kapitull duhet të shënohen të gjitha vërejtjet, komentet dhe sugjerimet e regjistruesit në lidhje me
procesin e Regjistrimit të Bujqësisë dhe punën në terren.

27 PËRFUNDIMI I INTERVISTËS
Në faqen e fundit të pyetësorit duhet të shënohet ora dhe minutat e përfundimit të intervistës.
28 Nëse ekonomia është vizituar 3 herë, por askush nuk ka qenë prezent (C/2) apo ekonomia ka
refuzuar pjesëmarrjen (C/6), a mendoni se ekonomia merret me aktivitete bujqësore?
1. Po - Mendoj se ekonomia merret me aktivitete bujqësore.
2. Jo - Nuk mendoj se ekonomia merret me aktivitete bujqësore.
Pas përfundimit të plotësimit të pyetësorit i intervistuari mund (nëse ai/ajo dëshiron) të kontrollojë
pyetësorin për t’u siguruar për saktësinë e përgjigjeve të regjistruara.
I intervistuari po ashtu duhet të shënojë emrin, mbiemrin, numrin e tel dhe e-mailin dhe përfundon intervista
me nënshkrimin/vulën e tij/saj.
Nëse i intervistuari i ekonomisë bujqësore nuk posedon numër telefoni ose nuk dëshiron ta jap atë, atëherë
shkruani “nuk ka numër telefoni” ose “nuk dëshiron ta japë numrin e tel”.
Për ekonomitë familjare bujqësore dhe bizneset individuale është e detyrueshme që bartësi apo personi i cili
e jep intervisten ta nënshkruajë pyetësorin.
Për subjektet tjera juridike është e detyrueshme që menaxheri apo personi i cili intervistohet ta nënshkruajë
dhe vulosë pyetësorin në vendin e duhur.
Regjistruesi duhet të shënojë kodin, emrin dhe mbiemrin dhe datën kur e kryen intervistën dhe me
nënshkrimin e tij garanton që intervista është kryer në bazë të udhëzimeve dhe që ai ka kontrolluar në tërësi
të dhënat në pyetësorë.
Kontrollori duhet të shënojë emrin dhe mbiemrin, kodin dhe datën e kontrollimit të pyetësorit dhe me
nënshkrimin e tij garanton se ai ka kontrolluar pyetësorët.
Po ashtu, mbikëqyrësi duhet të kontrollojë rreth 10% të pyetësorëve të zonës që ai mbikëqyrë dhe të
shënojë emrin dhe mbiemrin, datën, kodin dhe me nënshkrimin e tij garanton se ka kontrolluar pyetësorët.
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29 LISTA E SHTOJCËS

FORMULARËT SHTESË TË REGJISTRIMIT TË BUJQËSISË
Shtojca A- LRB për zonat rurale
Shtojca B- LRB për zonat urbane
Shtojca C- LRB për subjektet juridike
Shtojca D- Raporti ditor i regjistruesit RD1
Shtojca E- Raporti ditor i kontrollorit RD2
Shtojca F- Raporti ditor i mbikëqyrësit RD3
Shtojca G- Raporti ditor i KKR-së RD4
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Shtojca A- LRB për zonat rurale
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Shtojca B- LRB për zonat urbane
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Shtojca C- LRB për subjektet juridike
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Shtojca D- Raporti ditor i regjistruesit RD1

Shtojca E- Raporti ditor i kontrollorit RD2
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Shtojca F- Raporti ditor i mbikëqyrësit RD3

Shtojca G- Raporti ditor i KKR-së RD4
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Letra njoftuese

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister

Njoftim për Regjistrimin e Bujqësisë
Të nderuar fermerë,
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në nëntor të vitit 2014 do të fillojë Regjistrimin e Bujqësisë në Kosovë,
duke u bazuar në Ligjin për Regjistrin e Bujqësisë të Republikës së Kosovës.
Nga data 1 deri më 20 nëntor 2014, regjistruesit do t’ju vizitojnë për t’ju intervistuar për të siguruar të dhëna për
veprimtarinë bujqësore (të korrat që ju i kultivoni, kafshët që i mbani, kush punon në fermë, makineria që përdorni
dhe pyetje të tjera lidhur me veprimtarinë bujqësore të ekonomisë familjare).
Me Regjistrimin e Bujqësisë, ASK-ja ofron të dhëna të besueshme statistikore të nevojshme për planifikim dhe
realizim të politikave bujqësore dhe politikave të tjera, si dhe për kërkime shkencore. Po ashtu, Regjistrimi i Bujqësisë
themelon bazën e të dhënave me ekonomi bujqësore dhe regjistrin statistikor të fermave. Kjo do të mundësojë
zhvillimin e sistemit statistikor bujqësor në Kosovë në pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së.
Regjistrimi i Bujqësisë ofron të dhëna për strukturën e ekonomive bujqësore brenda territorit të Republikës së
Kosovës, të harmonizuara me standardet e BE-së dhe rekomandimet ndërkombëtare. Regjistrimi i Bujqësisë në
Kosovë nuk është zhvilluar që nga vitit 1960.
Intervistat do të kryhen nga regjistruesit, të cilët janë të obliguar të paraqiten me kartelë identifikuese. Të dhënat duhet
të sigurohen prej kryefamiljarit/ bartësit dhe menaxherit te subjektit juridik bujqësor.
ASK-ja u është mirënjohëse për bashkëpunimin që do të tregoni për t’i siguruar të dhënat tuaja për pyetjet që do t’ju
bëhen. Të gjitha të dhënat do të jenë konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime statistikore.
Me respekt,
Isa Krasniqi,
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Letra informuese

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister

REGJISTRIMI I BUJQËSISË - AGRICULTURE CENSUS - POLJOPRIVREDNI POPIS

REGJISTRIMI I BUJQËSISË 2014
NJOFTIM PËR EKONOMINË FAMILJARE BUJQËSORE
Z/Znj_________________________________
Nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, jam caktuar si regjistrues/e në Regjistrimin e Bujqësisë për të kryer
regjistrimin e ekonomive familjare bujqësore. Prandaj sipas detyrës jam caktuar për të kryer intervistën me ju, por deri
me tani nuk kam arritur të takoj asnjë pjesëtar të familjes suaj.
Ju njoftoj se do të paraqitem prapë me datën ________________________rreth orës__________
Mund të më kontaktoni në tel:

______________________

Regjistrues/e______________________
Ju falënderoj për bashkëpunim!
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