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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Aftësitë për Punësim Rural (APR) projekt i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation 
(HSIC ) ka për qëllim të zvogëloj varfërinë në zonat rurale të Kosovës nëpërmjet rritjes së 
punësimit dhe mundësive të të ardhurave. 

Produktet pyjore jo-drusore (PPJD) kanë pasur një zhvillim të madh në kuptimin e 
eksporteve drejt vendeve të Evropës Perëndimore; shumica e produkteve janë produkte të 
egra të mbledhura, megjithatë, eksporti i produkteve të kultivuara është rritur me shpejtësi. 
"Agroproduct. shpk" nga Istogu ka kontrata afatgjata të eksportit me procesorë më të 
mëdhenj nga Gjermania, Austria dhe Zvicra. Në këtë kontekst, interesi i fermerëve për 
kultivim është rritur. Kjo është arsyeja që projekti APR ka vendosur të ndërmarrë një 
vlerësim të Mullag së Zezë me objektivin për të mbledhur të dhëna në lidhje me produktin, 
duke përfshirë edhe listën e aktorëve kryesor të interesuar në këtë bimë, investimet e 
nevojshme dhe pozita e tregut e kësaj kulture. 

Për vlerësim janë intervistuar katër procesorë/eksportues, katër qendra të grumbullimit, dy 
tregtarë të inputeve dhe një OJQ . 

Gjetjet kryesore ishin: 

- Mullaga e zezë ka potencial të lartë për krijimin e punësimit në zonat rurale; 

- Kërkesa për mullagë të zezë në tregjet e Evropës Perëndimore është e lartë; 

- Aktor kryesor për promovimin e kësaj kulture është kompania përpunuese/ 
eksportuese " Agroproduct.shpk".  Kërkesat e kompanisë janë të paktën 10 ton të 
luleve të thara në vit me çmim 10 €/kg . 

- Tre qendrat e grumbullimit kanë identifikuar 25 fermerë të interesuar për kultivimin e 
mullag së zezë në 0,10 ha ngastër; 

-  Rendimenti i pritur vjetor për 0.10 ha është rreth 300 kg të luleve të thara; 

2. HISTORIKU 

Aftësitë për  Punësim Rural (APR) projekt i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation-
Kosovo (HSI-K) ka për qëllim zvogëlimin e varfërisë në zonat rurale të Kosovës nëpërmjet 
rritjes së punësimit dhe krijimit të mundësive të të ardhurave. Projekti është aktive në zonën 
Maleve të Sharrit (Komuna e Dragashit dhe Shtërpcës ), si dhe në zonën e Novobërdës dhe 
Kamenicës me fokus të rinjtë, gratë dhe minoritetet. 

APR brenda strategjisë së ndërhyrjes së dytë "Puna me bizneset ekzistuese për rritjen e 
punësimit dhe të të ardhurave nëpërmjet aftësive dhe zhvillimit të biznesit" dhe strategjia e 
ndërhyrjes së tretë "Lidhja e furnizuesve të vetëpunësuar me lëndën e parë (bujqësore dhe 
të tjerë) e blerësit nacional dhe rajonal", ka identifikuar nën-sektorin e produkteve pyjore jo-
drusore (PPJD), më veçanërisht kultivimit të PPJD, si një nën-sektor me potencial të lartë 
për rritjen e punësimit dhe gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale . 

3. HYRJE  

Katër deri pesë vitet e fundit, nën-sektori i produkteve pyjore jo-drusore (PPJD) ka pasur një 
zhvillim të madh në kuptim të eksporteve në vendet e Evropës perëndimore - katër 
përpunues/eksportues kanë zgjeruar lidhjet e tregut dhe rritjen e sasisë së eksportuar të 
PPJD . 

Shumica e produkteve të eksportuara kanë qenë produkte të egra të mbledhura përfshirë 
manaferrat egra, kërpudhat dhe bimët mjekësore, megjithatë, eksporti i produkteve të 
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kultivuara (bimë mjekësore dhe aromatike ) janë rritur me shpejtësi (duke konsideruar edhe 
produktet e egra të grumbulluara). Për më tepër, nga pikëpamja e qëndrueshmërisë, 
eksportet e produkteve të kultivuara janë shumë më të qëndrueshme në krahasim me 
produktet e egra të mbledhura. "Agroproduct.shpk" nga Istogu ka kontrata afatgjata të 
eksportit me përpunues të mëdhenj nga Gjermania , Austria dhe Zvicra. 

Në këtë kontekst, e njëjta kompani eksportuese ka promovuar kultivimin e PPJD, duke 
kontribuar në rritjen e interesit të fermerëve për kultivim, megjithatë, për shkak  të faktit që 
kultivimi i PPJD është relativisht i ri në Kosovë dhe ka ende nevojë për vlerësime më të 
thella të llojeve të ndryshme të PPJD. 

Projekti APR ka vendosur të ndërmarrë një vlerësim të Mullag së Zezë (Malva sylvestris ssp 
Mauritanica L), për të cilat një konsulent lokal është  angazhuar për një mision pesë-ditor . 

 

4. OBJEKTIVAT  

Objektivi kryesor i këtij angazhimi është që të mbledhë të dhëna në lidhje me produktin, 
duke përfshirë edhe listën e aktorëve kryesorë të interesuar në këtë kulturë (fermerët, 
tregtarët e inputeve, blerësit dhe të tjerët ) investimet e nevojshme për mbjelljen 0.10 hektar 
dhe pozicioni i tregut të kësaj kulture (kërkesa, çmimet dhe kanalet e tregut). Të dhënat e 
mbledhura do të përdoren për qëllime të Projektit. 

5. METODOLOGJIA 

Vlerësimi është përfunduar duke përdorur intervista të aktorëve të nën-sektorit të interesuar 
për kultivimin dhe shitjen e mullag së zezë përfshirë tregtarët e inputeve. Intervistat janë 
kryer me katër përpunues/eksportues, katër qendrave grumbulluese, dy tregtarët e inputeve 
dhe një OJQ. Përveç kësaj, për kultivimin e literaturës se mullag së zezë  dhe janë 
konsultuar hulumtime ne internet.  

6. INTERVISTAT ME AKTORËT E ZINXHIRIT TË VLERËS  

"AgroProduct.shpk", Istog - kjo është një fidanishte, prodhuese, përpunuese dhe 
eksportuese e PPJD. Gjatë intervistës me pronarin Z. Halit Avdijaj, ai deklaroi se kërkesa 
për mullahgë të zezë në tregjet e Evropës Perëndimore është e lartë. Vetë kompania ka një 
kontratë afatgjate me blerësin e madh botëror të PPJD Martin Bauer Group 
(http://www.martin-bauer-group.com/en/martin-bauer-group.html) për 1 ton të  luleve të 
mullag së zezë. Megjithatë, edhe pse ekziston kërkesa e tregut për sasi të konsiderueshme 
"AgroProduct.shpk" nuk mund të hyjë në marrëveshje kontraktuese për sasi më të mëdha 
për shkak të kultivimit të tanishme në shkallë të vogël në Kosovë. 

Gjatë vitit 2013, kompania ka blerë 3 ton të luleve të mullag së zezë-1 ton për "Martin Bauer" 
dhe 2 ton për blerësit të tjera në Gjermani. Lulet janë grumbulluar nga një shkallë e ulët e 
furnizuesve nga prodhuesit e shpërndarë në komunat e Istogut, Mitrovicës, Skenderaj dhe 
Vushtrrisë. Çmimi i blerjes i paguar për prodhuesit ka qenë 10 € /kg . 

Në këtë kontekst, kompania ka qenë duke promovuar zhvillimin e kultivimit të mullag së 
zezë, në bashkëpunim me prodhuesit dhe qendrave grumbulluese të PPJD. Për këtë qëllim 
kompania ka bashkëpunuar ngushtë me IADK, një OJQ lokale, për fillimin e kultivimin e 
mullag së zezë. Përveç bashkëpunimit me IADK, kompania ka ofruar vazhdimisht për palët e 
interesuara gatishmërinë për të bashkë – financuar fidanët në bazë 50% - 50 %, dhe çka 
është më e rëndësishme kompania do të blejë të gjitha sasitë e luleve të mullag së zezë. Z. 
Avdijaj sugjeroi se zgjerimet e kultivimit duhet të bëhen gradualisht; p.sh. nga kultivimi në 
vitin 2013- 3 ton, deri në vitin 2014- 10 ton, viti 2015- 15 ton dhe vit 2016- 20 ton. Ai duhet të 

http://www.martin-bauer-group.com/en/martin-bauer-group.html
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shkojë dorë më dorë me zhvillimin e lidhjeve të tregut - në bazë të zonave të rritjes, 
"AgroProduct.shpk" do të hyjë në marrëveshje kontraktuese me blerësit ndërkombëtare. 

Lidhur me kultivimin e mullag së zezë, pronari i "AgroProduct.shpk" bazuar në përvojën me 
prodhuesit vendor i dha sugjerimet e mëposhtme : 

- Mbjellja duhet të bëhet në pjesën e dytë të prillit nga trapiantimi i fidanëve (të 
prodhuara në module) në fushë të hapur ; 

- Kjo është një kulture ku vjelja e se cilës duhet bërë çdo ditë nga qershori deri në 
tetor, në qoftë se vjelja nuk është bërë për një ditë, bimët fillojnë të prodhojnë fara e 
cila zvogëlon cilësinë e luleve, duke e ulur prodhimin e luleve ; 

- Për shkak të nevojës për kontributin shumë të lartë të inputit te punës, fermerët duhet 
te mbjellin jo me shume se 0.10 ha ; 

- Rendimenti i pritur vjetor për një ngastër 0.10 ha është rreth 300 kg lule të thata; 
rendimenti ditor është 17-20 kg  lule të freskëta ose rreth 2 kg lule të thata (masa 9 -
10 kg lule të freskëta për 1 kg lule të thata); 

- Tharja e luleve duhet të bëhet menjëherë pas vjeljes në mënyrë që të ruajë cilësinë e 
luleve; 

- Për shkak të sasive të vogla të ditore te vjelja në një ngastër prej 0.10 ha dhe tharja e 
menjëhershme e nevojshme, prodhuesit duhet të kenë një njësi të thjeshtë tharje - 
një shembull i mirë është serra e mbuluara me plastike të zezë e cila ka zero 
shpenzimet vijuese. Alternativë tjetër është tharja në qendrat e grumbullimit, e cila 
nuk është ekonomikisht e qëndrueshme për shkak të sasive të vogla dhe vjelja 
zhvillohet për pesë muaj çdo ditë, kështu që, qendrat e grumbullimit nuk kanë 
kapacitete të mjaftueshme për tharjen vetëm të mullag së zezë. 

"Fungo FF", Kamenicë- Kompania është e fokusuar në kultivimin e kërpudhave 
(champignons) dhe grumbullimin e kërpudhave të egra dhe manaferrave, mjedër etj . Gjatë 
intervistës me pronarin Z. Fatmir Krasniqi , nuk ka shprehur asnjë interes për kultivimin dhe 
as blerjen e mullag së zezë. 

"Hit Flores", Dragash- Kompania është e fokusuar në grumbullimin e kërpudhave të egra 
dhe manaferrave dhe kultivimin e mjedrave. Gjatë intervistës me pronarin Z. Nuredin 
Bajrami, nuk shprehur interes as për kultivimin dhe as për blerjen e mullag së zezë. 

 "Eurofruti", Prishtine- Kompania është e fokusuar në grumbullimin e kërpudhave të egra 
dhe manaferrave, mjedrave etj. Gjatë intervistës me pronarin Z. Bejtush Gashi, nuk ka 
shprehur interes as për kultivimin dhe as blerjen e mullag së zezë. 

"Te Xhema" , Novobërde- Kompania zotëron një qendër grumbullimi e vendosur në 
Komunën e Novobërdës duke mbledhur kërpudha dhe manaferrat, mjedrat e egra të cilët 
grumbullohen nga fermerët e rajonit, përveç kësaj, kompania është e përfshirë në kultivimin 
e PPJD përfshirë shafranin (Crocus sativa). Gjatë intervistës me pronarin, Z. Xhemajl 
Bunjaku, shprehu interesin për të promovuar kultivimin e mullag se zezë në mesin e 
fermerëve të komunës së Novobërdës- arsyet kryesore janë interesi i 
përpunuesit/Eksportuesit, AgroProdukt.shpk, për të blerë të gjitha sasitë e prodhuara me 
çmimin 10 €/kg dhe kushteve të mira klimatike që Novobërda ka për kultivimin e mullag së 
zezë. Z. Bunjaku ka identifikuar 11 fermerë nga komuna e Novobërdës të interesuar të 
kultivojnë mullahën e zezë (shih listën Aneksi 2). Qendra e grumbullimit"Te Xhema" do të 
blejë lule të thata në emër të" Agroproduct.shpk"  

"Natyra", Novobërdë- Kompania ka një qendër të grumbullimit të vendosur në fshatin 
Stanishor komuna e Novobërdës që mbledh kërpudha dhe manaferrat, mjedra të egra nga 
mbledhësit e rajonit . Përveç kësaj, kompania bën paketimin e PPJD dhe furnizon 
supermarketeve e ndryshme. Gjatë intervistës, pronari Z. Ahmet Govori, nuk shprehu interes 
as në kultivim dhe as në blerjen e mullag së zezë. 
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"Lulet e Kosovës" , Ferizaj - kompania ka krijuar një qendër të mbledhjes në Komunën e 
Shtërpcës duke realizuar mbledhjen e PPJD vetëm për "AgroProduct.shpk". Gjatë intervistës 
me pronarin, Z. Skifter Ajvazaj, deklaroi se duke parë interesimin e lartë të 
"AgroProduct.shpk" për të blerë lule e mullag së zezë, ai e ka promovuar atë në mesin e 
mbledhësve dhe fermerëve të komunës së Shtërpcës. Si rezultat i kësaj, ai ka identifikuar 10 
fermerë të interesuar për të kultivuar alten e zezë (shih listën Aneksi 2). 

Z.Rafi Kalenderi, Komuna e Dragashit - Z. Kalenderi zotëron një qendër të grumbullimit të 
vendosur në fshatin Kosavë, Komuna Dragash; ai mbledh bimë të egra dhe manaferra. Ai ka 
një ngastër të vogël (100 m2 ose 0.01Ha) me alte të zezë; gjitha lulet kanë janë shitur në 
"AgroProduct.shpk". Përvoja e tij e shkurtër, por e suksesshme ka rritur interesin e tij dhe 
interesat e prodhuesve të tjerë të rajonit të tij për kultivimin e mullag së zezë. Ai ka 
identifikuar pesë fermerë të interesuar për të kultivuar alte të zezë (shih listën Aneksi 2). 

"Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë-(IADK)", Mitrovicë-Është një OJQ 
lokale qe promovon zhvillimin rural. IADK ka përkrahur zhvillimin e zinxhirit të vlerës të 
mullag së zezë përmes mbështetjes së 15 prodhuesve me fara, skemë së ujitjes dhe serrat 
(të mbuluara me plastike të zezë por pa rafte) për tharjen e luleve. Në një intervistë me Z. 
Basri Hyseni, Shef i Departamentit të Hortikulturës, ai deklaroi se rezultatet e aktiviteteve të 
IADK -së kanë treguar se mullaga e zezë si një kulture me potencial të lartë për punësim - 
kërkon input të lartë të punës për çdo dite te vjeljes për 5 muaj-ajo merr 56% të kostos totale 
të investimit në 0,10 ha, duke përfshirë blerjen e njësisë së tharjes ose 81% pa njësi tharje 
(shih Shtojca 4 ). Për këtë arsye kultivimi duhet të bëhet në ngastra jo më të mëdha se 0.1 
ha nga prodhuesit që kanë familje të mëdha (të paktën katër persona - 2 orë secili për çdo 
ditë); më e rëndësishmja e punës duhet të vijë nga familja, sepse në qoftë se njerëzit e tjerë 
janë të punësuar për të korrat-do të jetë shumë pak fitim. 

E rëndësishme të përmendet është se bashkëpunimi i IADK-së me kompaninë 
"AgroProduct.shpk " ishte kritik për suksesin, sepse ajo ishte një burim i materialit fidanor 
(farave) dhe më e rëndësishmja e tregut për prodhuesit – kanë blerë gjitha lulet e prodhuara. 

Edhe pse projekti i mullag se zezë ishte i suksesshme, IADK nuk do të vazhdojë më të 
mbështesë financiarisht megjithatë, prodhuesit e mullag se zezë do të monitorohen dhe 
këshillohen sipas kërkesës nga ana e stafit të IADK-së. IADK do të mbështesë financiarisht 
kultivimin e PPJD-ve të tjera (p.sh sherbelë, mullagë e  bardhë ) dhe me fermerët e tjerë. 

"Jonathan", Gjakovë - kompani e cila merret me tregtimin e inputit me fokus të veçantë në 
fara perimesh dhe skemave të ujitjes. Me pronarin e "Jonathanit", Z. Elgen Bokshi, u 
diskutua për skemat e ujitjes për 0.1 ha për mullagë të zezë. Ai ka paraqitur planet e 
mundshme të një skeme dhe informacione për elemente të ndryshme të skemës paraprake 
dhe çmimeve të elementeve. Z. Bokshi ofroi shërbime pa pagesë për projektimin e skemës 
së ujitjes për çdo prodhues.      

"Fatoni", Prizren - Kompania është një prodhues serë që ndodhet afër Prizrenit. Gjatë 
intervistës me pronarin, Z. Faton Krasniqi, u diskutua për mundësitë e prodhimit të një njësie 
për tharje në formën e një serë (të mbuluar me plastike të zezë) dhe me rafte. Pronari ka 
deklaruar se kompania ka kapacitete për të prodhuar njësi të tilla tharjeje, dizajni u 
prezantua (shih Aneksin 5). Struktura metalike duhet të jetë si për serrat normale . 

7.  REZULTATET KRYESORE 

-  Mullaga e zezë ka potencial të lartë për krijimin e  punësimit në zonat rurale; 

-  Kërkesa për mullagë të zezë në tregjet e Evropës Perëndimore është e lartë; 

-  Aktor kryesor për promovimin e mullag së zezë është përpunuesi/eksportuesi     
‘Agroproduct.shpk‘. Ka një kontratë afatgjatë me mundësitë për nënshkrimin e  
kontratave të tjera; blerjet e gjitha sasive të prodhuara (tregut për prodhuesit) dhe 



7 / 12 

 

prodhon fidanë (burimi e materialit të mbjelljes). Për më tepër, kompania ka treguar 
gatishmëri për të financuar 50% të kostove të fidanëve; 

- Kërkesa e Agroproduct.shpk, në vitin 2014, për lule të thata është të paktën 10 ton, 
me mundësitë e rritjes prej 5 ton çdo vit vijues; me çmim 10 € / kg . 

-  Tre qendrat e grumbullimit kanë identifikuar 25 fermerët e interesuar për kultivimin e 
mullag së zezë; 

-  Fermerët duhet të mbjellin jo më shumë se 0.10 ha; 

-  Mbjellja e fidanëve duhet të bëhet në pjesën e dytë të muajit prill; 

-  Rendimenti i pritur vjetor për 0.10 ha është rreth 300 kg e luleve të thara; 

-  Prodhuesit duhet të ketë një njësi tharje në formën e një serre të mbuluara me 
plastike të zezë. 

 

8. REKOMANDIMI  

Konsulenti rekomandon për projektin APR si vijon : 

- Mbështes zgjerimin e kultivimit të mullag së zezë, sepse ajo është një kulture me 
potencial të lartë të punësimit dhe të ardhurave për familjet rurale. Kërkesa e tregut 
ekziston dhe aktorët e nën-sektorëve kanë kapacitete që me sukses të prodhojnë, 
përpunojnë dhe të eksportojë atë; 

- Zhvilloj një partneritet strategjik me "Agroproduct.shpk" si aktori më i rëndësishëm i 
zinxhirit të vlerës, partneriteti duhet të zyrtarizohet nëpërmjet nënshkrimit të një 
memorandumi të përbashkët për promovimin e produktit. Për më tepër, partneriteti 
duhet të zhvillohet me qendrat e grumbullimit, po ashtu aktor i rëndësishëm për 
lidhjen aktorëve te tjerë në zinxhirin e vlerës, si edhe, grumbullimin e  produkteve në 
emër të "Agroproduct.shpk "; 

- Mbështes prodhuesit e interesuar me inpute (fidanë), ujitje dhe njësi tharjeje për 
vendosjen e ngastrës 0,10 ha. "Agroproduct.shpk", do të bashkë -financojnë fidanët ; 

- Të vazhdoj të shqyrtoj mundësitë për fillimin e kultivimit të mullag së zezë në 
Kamenicë, zonën e projektit të APR, dhe më vonë faza të mëtejshme ; 

- Vlerësojë potencial të produkteve të tjera të PPJD, për shkak se nëse prodhuesit 
menaxhojnë me sukses të kultivojnë mullagën e zezë, ata lehtë mund të kultivojnë 
produkte të tjera - disa bimë kultivohen duke përdorur teknologji të ngjashme. 
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9. ANEKSI 1 - Lista e kompanive të kontaktuara 

Kompania Aktiviteti  Personi i 
kontaktuar  

Telefoni  E-mail adresa 

“Agroproduct.shpk”, 
Istog 

Fidanishte , 
Prodhues, Përpunues 
dhe Eksportues 

Halit Avdiaj, 
Pronar  

044 138 612 http://agroproduct-
shpk.com/en/  

agroproduct.shpk@gmail.com  

“FungoFF”, Kamenicë Përpunues dhe 
Eksportues 

Fatmir Krasniqi, 
Pronar 

044 167 748  http://www.fungo-
ff.org/en/index.html  

fungo_ff@hotmail.com  

“HitFlores”, Dragash Përpunues dhe 
Eksportues 

Nuredin Bajrami, 
Pronar 

044 148 155 hit_flores@hotmail.com  

“Eurofruti”, Prishtinë Përpunues dhe 
Eksportues 

Bejtush Gashi, 
Pronar 

044 173 331  eurofruti@hotmail.com  

“Te Xhema”, 
Novobërdë 

Prodhues dhe 
qendër grumbulluese  

Xhemajl Bunjaku, 
Pronar 

044 729 997 te.xhema@hotmail.com 

“Natyra”, Novobërdë Prodhues dhe 
qendër grumbulluese  

Ahmet Govori, 
Pronar 

044 425 003  natyrabma@hotmail.com  

 Prodhues dhe 
qendër grumbulluese  

Rafi Kalenderi 044 203 583 https://www.facebook.com/ra
fi.kalanderi  

rafi_ekosharri@hotmail.com  

“Jonathan”, Gjakovë  Tregtar i inputeve  Elgen Bokshi, 
Pronar  

044 503 540 jonathan_gj@yahoo.com  

“Lulet e Kosovës”, 
Ferizaj  

Qendër 
grumbulluese  

Skefter Ajvazaj, 
Pronar 

044 120 469 Skifter_06@hotmail.com 

“Iniciativa për 
Zhvillimin bujqësor 
në Kosovë”, 
Mitrovicë  

OJQ  Basri Hyseni, 
Drejtor i 
Departamentit te 
Hortikultures  

044 414 135  basrihyseni_2@hotmail.com  

“Fatoni”, Prizren  Serre 

Prodhues  

Faton Krasniqi, 
Pronar 

044 216 047  fatoni_1977@hotmail.com  

 
  

http://agroproduct-shpk.com/en/
http://agroproduct-shpk.com/en/
mailto:agroproduct.shpk@gmail.com
http://www.fungo-ff.org/en/index.html
http://www.fungo-ff.org/en/index.html
mailto:fungo_ff@hotmail.com
mailto:hit_flores@hotmail.com
mailto:eurofruti@hotmail.com
mailto:natyrabma@hotmail.com
https://www.facebook.com/rafi.kalanderi
https://www.facebook.com/rafi.kalanderi
mailto:rafi_ekosharri@hotmail.com
mailto:jonathan_gj@yahoo.com
mailto:Skifter_06@hotmail.com
mailto:basrihyseni_2@hotmail.com
mailto:fatoni_1977@hotmail.com
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10. ANEKSI 2 - Kompanitë e interesuara për kultivimin 
dhe blerjes se  mullagës së zezë 

 Kompania Fermerët  
Vendndodhja 

/fshati  
Sip (ha) 

1.  “Te Xhema”, Novobërdë    

  Valdete Bunjaku Bunjak        0.10  

  Ragip Llapashtica Bunjak        0.10  

  Sokol Bunjaku Bunjak        0.10  

  Afrim Makolli Bunjak        0.10  

  Shaip Bunjaku Vllasali        0.10  

  Islam Vllasaliu Vllasali        0.10  

  Naser Vllasaliu Llabjan        0.10  

  Sherif Vllasaliu Izvor        0.10  

  Sllobodan Bogdanovic Izvor        0.10  

  Sasa Ristic Izvor        0.10  

  Dragan Miljkovic Izvor        0.10  

2.  “Lulet e Kosovës”, Ferizaj – Qendra grumbulluese në Shtërpce  

  Pavlovic Misa Shtërpce        0.10  

  Dordevic Dalibor Shtërpce        0.10  

  Petkovic Slavisa Shtërpce        0.10  

  Dordevic Dragisa Shtërpce        0.10  

  Pavlovic Nadica Shtërpce        0.10  

  Borzanovic Stanomir Shtërpce        0.10  

  Radonovic Sladjan Shtërpce        0.10  

  Stanisavlevic Jovica Shtërpce        0.10  

  Spasic Milan Shtërpce        0.10  

  Pavlovic Miroslav Shtërpce        0.10  

3. Rafi Kalenderi, Dragash  

  Bekim Kalenderi  Kosavë         0.10  

  Dashmir Kalenderi  Kosavë        0.10  

  Halim Ajupi Zhur        0.10  

  Lirim Tertini  Kosavë        0.10  

  Hajri Koloni Kosavë 0.10 

Total 2.50 
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11. ANEKSI 3 - Lista e furnizuesve të inputeve 

 

Inputi  Kompania Personi i 
kontaktuar  

Telefoni  E-mail adresa 

Fara dhe fidanë e 
mullag së zezë  

“Agroproduct.shpk”, 
Istog 

Halit Avdiaj, 
Pronar  

044 138 612 http://agroproduct-
shpk.com/en/  

agroproduct.shpk@gmail.com  

Skema e ujitjes pikë-
pikë 

“Jonathan”, Gjakovë  Elgen Bokshi, 
Pronar 

044 503 540 jonathan_gj@yahoo.com  

Skema e ujitjes pikë-
pikë 

“FitoFarma”, Ferizaj  Isak Begisholli  044 124 858 fitofarma@yahoo.com   

Njësia e tharjes  “Fatoni”, Prizren  Faton Krasniqi, 
Pronar 

044 216 047  fatoni_1977@hotmail.com  
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12. ANEKSI 4 – Kostoja e investimit për mbjelljen e 0.10 
hektar të Mullag së Zezë 

 

Kategoria/Përshkrimi Njësia  Sasia e njësive Çmimi për njësi (€) Totali (€) 

Operacionet/Shërbimet 

1 Lërimi  shërbim 1 20.00 20 

2 Lesimi shërbim 1 20.00 20 

3 Hedhja e plehut shërbim 1 20.00 20 

                                                                                                                     Sub totali         60 

Inputet  

1 Fidanët  copë 2000 0.11 220 

2 Plehu Ton  4 10.00 40 

                                                                                                                    Sub totali           260  

Skema e ujitjes 

1  Tubat kryesor (Ø 39-40) m 50 100 50 

2  Tubat T m 1000 0.06 60 

3  Lidhset copë 50 0.75 38 

4  Filtri (Ø 39-40) Ton  1 43.00 43 

5  Rezervari 1000 lt copë 1 175.00 175 

                                                                                                                         Sub totali     366 

    Inputi i punës  

1 Mbjellja  ditë 2 15.00 30 

2 Pastrimi nga bari (X 5) ditë  10 15.00 150 

3 Korrja  ditë 153 15.00 2,295 

                                                                                                                   Sub totali         2475 

    Serra për tharje   

1          Serra për tharje  (5mx 10 m) copë 1 1,250 1,250 

                                                                                                                  Sub totali         1,250 

 

 

                                                     Totali kryesor  4,411 € 

4 persona @ dy orë në ditë për 153 ditë – ne total 153 FTE
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13. ANNEX 5 – Dizajni për njësinë e tharjes-serrë e mbuluar me plastik të zezë  
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