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Rreth Industrisë në fokus 

 

Industritë në fokus është një publikim i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë i cili synon të 

zbulojë njohuritë mbi avancimin e sipërmarrjeve të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre 

kryesore në ushtrimin e aktivitetit afarist në vend, mundësitë për rritje dhe kontributin në 

zhvillimin ekonomik të vendit. Ky është edicioni i pestë i Industritë në fokus, i cili  fokusohet në 

industrinë e Grurit dhe Miellit. 

 

 

Përmbledhje 
 

Gruri dhe mielli janë tashmë një nga përbërësit ushqimorë më të përdorur në mbarë botën, më 

konkretisht kjo industri arriti një vlerë në vitin 2020 prej 160 miliardë dollarësh1. Duke parë 

vlerën që ka gruri dhe mielli në botë, mund të kuptohet se në një qytet të vogël si Kosova është 

një nga industritë më të rëndësishme. Kosova është një shtet, sipërfaqja e përgjithshme e të cilit 

është 10.908 km2 dhe sipërfaqja që shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore nga kjo sipërfaqe 

është 413.635 hektarë më konkretisht 41.8% në total2 Nga kjo statistikë mund të kuptohet se 

Kosova shfrytëzon më pak se gjysmën e tokës për grurë dhe miell. 

Gruri dhe mielli janë dy anë të së njëjtës industri, por Kosova ka burime të ndryshme për të dyja. 

Fatkeqësisht për Grurin gjatë viteve, nevojitej më shumë import pasi nuk kemi burime të 

mjaftueshme për popullsinë tonë. Në vitin 2018 ishte saktësuar se 95% e importit që është bërë 

ka qenë nga Serbia3. Statistikat e fundit ishin në vitin 2021 se Kosova nuk mund të mbillte aq 

grurë sa mundet për shkak të kushteve klimatike3. Kjo mund të jetë një nga arsyet kryesore të 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.prnewswire.com/news-releases/global-wheat-flour-market-2021-to-2026---industry-trends-share- 
size-growth-opportunity-and-forecasts-301328849.html 

2 https://www.land-links.org/country- 
profile/kosovo/#:~:text=Total%20area%20of%20land%20used,the%20total%20area%20of%20Kosovo.  

3 http://ekonomiasot.com/kosova-vazhdon-te-jete-e-varur-nga-importi-i-grurit/ 

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-wheat-flour-market-2021-to-2026---industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecasts-301328849.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-wheat-flour-market-2021-to-2026---industry-trends-share-size-growth-opportunity-and-forecasts-301328849.html
https://www.land-links.org/country-profile/kosovo/#%3A~%3Atext%3DTotal%20area%20of%20land%20used%2Cthe%20total%20area%20of%20Kosovo
https://www.land-links.org/country-profile/kosovo/#%3A~%3Atext%3DTotal%20area%20of%20land%20used%2Cthe%20total%20area%20of%20Kosovo
http://ekonomiasot.com/kosova-vazhdon-te-jete-e-varur-nga-importi-i-grurit/


importit të grurit. Nga ana tjetër kemi miell me statistika më pozitive. Kosova në situatën e 

pandemisë përjetoi një panik për miellin dhe ky panik ndodhi edhe pas luftës në Ukrainë. Të 

gjitha komplotet që ndodhën për sasinë e miellit u qetësuan nga shoqata e mullistëve. Ata pohuan 

se kemi burime të mjaftueshme të miellit edhe nëse Kosova kalon në krizë4. 

Kosova është një vend që ka një popullsi të re, një nga popullatat më të reja në Europë5. Nga kjo 

na lë të kuptojmë se është e rëndësishme edhe industria e kafeterive, si restorante, dyqane 

ëmbëlsirash, bare etj. Të gjitha këto në vendin tonë mbajnë një produkt që ka të bëjë me grurin 

dhe miellin për shkak të ushqimit që shërbejnë. . Gruri dhe mielli nuk janë produkte vetëm për 

mbijetesë janë produkte të një nevoje thelbësore që shumica e bizneseve duhet t'i përdorin. 

Importi dhe Eksporti janë të pranishëm edhe në këtë industri. Gruri dhe Mielli janë pjesë e 

prodhimit të tokës në Kosovë. Ne si shtet i eksportojmë dhe importojmë këto dy produkte që 

mbjellim në tokën tonë. Siç u përmend më herët ne si shtet kemi burime të mjaftueshme të 

miellit nëse përjetojmë krizë, por për të qenë më të sigurt nga burimet tona shteti ynë vendosi të 

ndalojë eksportin e përkohshëm të miellit6 Kosova para vitit 2022 në vitin 2021 eksportonte 

miell nëpër shtete të ndryshme. Gjermania ka qenë një nga shtetet që Kosova ka eksportuar 

miell, me vlerën e mallit prej 937.20 dhe peshën neto prej 13207. Përveq që eksportojmë si shtet 

ne importojmë gjithashtu. Kosova nga pasuria dhe mielli më së shumti importon pasuri dhe së 

fundi në vitin 2022 u importua nga Kroacia me vlerë të mallit prej 7260.26 dhe peshë neto prej 

2278207. 

 

Produktet  Eksporti & Importi  Statistikat 

Miell  Eksporti prej Gjermanisë  Vlera e të mirave - 937.20 

Pesha Neto - 1320 

Grurë Importi prej Kroacisë  Vlera e të mirave - 7260.26 

Pesha Neto - 227,820 

 

 

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=ZzxTRmac5rw 
5 https://www.unicef.org/kosovoprogramme/press-releases/exploring-promise-youth-led-social- 
innovation#:~:text=Kosovo%20has%20one%20of%20the,neither%20employed%20nor%20in%20school.  
6 https://telegrafi.com/kosova-ndalon-eksportin-e-perkoshem-e-dritherave-miellit-vajit-ushqimor-sheqerit-dhe- 
kripes/ 
7https://dogana.rks-gov.net/per-doganen/statistikat-dhe-arritjet/bilanci-tregtare-bazuar-ne-tarife/ 
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Legjislacioni dhe agjencitë mbështetëse 
 

Bizneset në Kosovë për Grurë dhe Miell normalisht janë të ndara por kanë të njëjtin qëllim fitimi 

si interesi personal por edhe interesi për tokën e shtetit tonë. Siç u përmend më herët, 41.8% e 

tokës së Kosovës përdoret për mbjellje dhe korrje dhe nga kjo përfitojnë dhe bizneset. Nga këto 

statistika mund të thuhet se do të ishte më fitimprurëse nëse do të fillonte të mbillej më shumë në 

token tonë, do të ishte fitimprurëse për fitime individuale, fitime biznesi dhe fitime nga toka. 

Gjithashtu, disa nga ligjet që janë hartuar dhe që duhet të kenë ndikim në industrinë e grurit dhe 

miellit janë si më poshtë: 

Ligji NR. 04 / L-040- Për rregullimin e tokës:8 
 

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë një bazë ligjore për zbatimin e masave dhe veprimeve në 

baza vullnetare për të krijuar parcela më të mëdha dhe për të rregulluar tokat bujqësore, pyjore 

dhe tokë pyjore për panairin dhe për të kursyer më shumë. 

Gjithashtu, ky ligj përcakton kompetencat e autoriteteve kompetente në çështjet e rregullimit të 

tokës, procedurave të menaxhimit të tokës, planifikimit, financimit dhe zbatimit të këtij procesi. 

Ligji NR. 02 / L-26- Në tokë bujqësore:9 
 

Toka bujqësore është pasuri natyrore me interes të përgjithshëm dhe mbrojtje të veçantë dhe 

duhet të përdoret për qëllime të prodhimit bujqësor, e jo për qëllime të tjera, me përjashtim të 

rasteve të parashikuara me këtë ligj dhe me dispozitat e këtij ligji. 

Ky ligj përcakton përdorimin, mbrojtjen, rregullimin dhe dhënien me qira të tokës bujqësore, për 

ruajtjen dhe mbrojtjen afatgjatë të potencialit bujqësor, bazuar në parimet e zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

 

 

 

 

8 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2804 

9 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2450 
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Çmimet gjatë viteve kanë ndryshuar veçanërisht pas pandemisë dhe pas luftës Rusi-Ukrainë. 

Gruri dhe Mielli janë dy gjëra thelbësore që kryesisht nuk mund të bëhet asgjë pa këto dy 

produkte dhe për fat të keq, çmimet e tyre janë rritur në mbarë botën jo vetëm në Kosovë. Në 

Mars të vitit 2022 u dhanë disa statistika nga shoqata e mullinjve. Ata paralajmëruan rritje të 

çmimit të miellit në Kosovë deri në 60 euro për 100 kilogramë dhe po ashtu pohojnë se 

aktualisht çmimi i grurit është 400 euro për ton të importuar10. Në pritje të çmimeve, shitjes, 

importit dhe eksportit në këtë departament është përfshirë edhe Ministria e Bujqësisë, në 

mënyrë që të kemi zgjedhje më të mira për tokën tonë çdo ditë e më shumë. 

Ministria e Bujqësisë ka detyra dhe funksione mbi tokën dhe prodhimet e ato janë:11 

 
1. Programi i kërkimit dhe edukimit bujqësor; 

2. Shtrirja dhe trajnimi bujqësor; 

3. Prodhimi, standardizimi, certifikimi, ruajtja dhe shpërndarja e farërave cilësore; 

4. Studimi i tokës, ekzaminimi i cilësisë së tokës dhe rekomandimet; 

5. Ruajtja dhe tregtimi i produkteve bujqësore; 

6. Mbështetja dhe rehabilitimi bujqësor; 

7.  Grumbullimi, shpërndarja, inovacioni, prokurimi dhe menaxhimi i inputeve dhe 

makinerive bujqësore; 

8. Programe të vogla ujitëse. 

 

 

Kompanitë anëtare të Odës Amerikane në Kosovë që janë pjesë e këtij sektori 

me shumë sukses dhe produktivitet janë: 

Buka është themeluar në maj të vitit 2012, dhe që nga atëherë është ende lider 

në prodhimin e bukës dhe pjekurinave, sinonim i cilësisë së lartë të bukës në 

Kosovë. Aktualisht Buka i ka mbi 100 punëtorë të punësuar, dhe gjithsej 16 

pika, 15 prej të cilave janë të integruara në rrjetin e dyqaneve Meridian 

Express. Mënyra e prodhimit dhe përgatitjes së përbërësve bazë, janë të cilësisë së lartë, ku me ndihmën 

dhe bashkëpunimin e kompanisë gjermane të bukës dhe pjekurinave “Shneider”, më përvojë 

qindravjeçare. Buka Bakery është rrjet i gjerë i dyqaneve dhe lider në tregun Kosovar, e pajisur me 

çertifikata ndërkombëtare të standardeve ISO dhe HACCP, si dhe është shpërblyer me statusin “Super 

Brand Kosova”, duke u listuar si një prej brendeve më të pëlqyera të konsumatorëve në Kosovë. 

 

10 https://lajmi.net/ja-sa-eshte-cmimi-momental-i-miellit-ne-tregun-e-kosoves/ 

https://lajmi.net/ja-sa-eshte-cmimi-momental-i-miellit-ne-tregun-e-kosoves/


M&SILLOSI FOOD INDUSTRY 

M&Sillosi është furnizues ndërkombëtar dhe prodhues më i madh në rajon i 

miellit nga gruri me cilësi të lartë. Aktualisht, M&Sillosi i ka mbi 150 të 

punësuar të cilët angazhohen për përmbushje të nevojave unike të 

konsumatorëve. Kapaciteti ditor i përpunimit të grurit është 600 ton nga të 

cilat prodhohet miell sipas standardeve më të larta ISO dhe HACCP duke përfshirë standardin më të lartë  

në botë të sigurisë ushqimore FSSC 22000, IFS dhe BRC. 

Përveç shitjeve të brendshme në Kosovë, si prodhues kryesor i miellit të grurit në rajon, M&Sillosi 

aktualisht eksporton në vende të ndryshme në rajon dhe botë. 

M&Sillosi nuk e konsideron grurin e Kosovës vetëm si lëndë të parë për prodhimin e miellit por e trajton 

grurin e Kosovës si produkt strategjik për mirëqenien dhe sigurinë ushqimore të të gjithë qytetarëve të 

Kosovës si në askeptin e sigurisë sasiore e poashtu në atë të sigurisë së kualitetit. 

 

Sfidat 
 

Çdo departament ka punën e tyre të pa lodhshme, fitimin dhe sfidat. Ndryshimet klimatike 

gjithashtu luajnë një rol pasi po ndryshojnë me kalimin e viteve dhe nuk janë pjesë pozitive e 

tokës së Kosovës. Toka ndonjëherë nuk është e punueshme dhe koha nuk është e përshtatshme 

për të përfunduar procesin e mbjelljes dhe korrjes. 

Taksat janë një tjetër sfidë dhe për bizneset private të bujqësisë. Është një sfidë pasi pagesa e 

tatimit ndryshon në këtë mënyrë: Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore mbi 50,000 € dhe ata 

që kanë zgjedhur vullnetarisht të tatohen mbi të ardhurat reale, tatohen me masën 10%. Ndërsa 

nga ana tjetër tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej 50,000 € ose më pak tatimohen në të 

ardhurat bruto prej 3 % (për aktivitetet: tregti, transport, bujqësi dhe aktivitete të ngjashme 

tregtare)12. Kjo është një sfidë pasi e kufizon kompaninë të porosisë më shumë sasi nga këto 

përqindje. 

Për më tepër, mënyra e sjelljes së konsumatorëve ka ndryshuar me kalimin e viteve që nga 

kushtet e jetesës që janë të pranishme në Kosovë. Paga minimale në Kosovë ishte më e ulët se 

250 euro tani në vitin 2022 është 250 euro dhe reagimi ndaj pagave të ulëta janë treguar edhe në 

sjelljen e konsumatorëve13 Ndikimi i konsumatorëve është parë me konsumimin e grurit dhe  

 



miellit të lirë pa marrë parasysh cilësinë dhe pa marrë parasysh nëse kjo është e dëmëshme për 

shëndetin e tyre. Nga ky rezultat bizneset që u ofrojnë klientëve të tyre produkte të cilësisë së 

lartë përballen me një sfidë pasi sa më shumë cilësi që të kenë çmimet do të jenë pak më të larta, 

bëhet fjalë për cilësi dhe jo për sasi. 

 

 

 

Mundësitë 
 
 
Kosova është një vend në zhvillim çdo ditë dhe po tregon aftësitë e saj për bizneset dhe aftësitë e 

saj zhvillimore. Kosova është një vend ku çdo departament dhe industri importon dhe eksporton 

kategori të ndryshme të produkteve. Kosova importon dhe eksporton grurë dhe miell nga vendet 

e rajonit dhe më gjerë. 

Kosova ka një cilësi të pastër të grurit dhe miellit, nuk është vetëm sasi dhe nga ky 

këndvështrim, ne si shtet mund të tregojmë cilësinë e lartë të këtyre dy produkteve. Gruri dhe 

mielli janë dy produkte organike dhe të shëndetshme të prodhuara nga toka jonë dhe nga kjo 

cilësi e pastër që kemi këto produkte mund të eksportohen edhe jashtë Kosovës. 

Marketingu cilësor ndaj grurit dhe miellit do të ishte fitimprurës edhe për Kosovën. 

Kryeministri i Kosovës pohoi se 43 % e familjeve në Kosovë kanë të paktën një anëtar të 

familjes që jeton në diasporë14. Gjithashtu, nga këndvështrimi fitimprurës, transferet e dërguara 

brenda një viti nga diaspora jonë kapin vlerën e mbi 1.4 milionë dollarë, gjë që dëshmon se 

diaspora luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Kosovës14. 

Nga të gjitha këto statistika që jepen për diasporën tonë, do të ishte një mundësi e mirë që 

kompanitë dhe fabrikat tona që punojnë me grurë dhe miell të bashkëpunojnë me restorante, 

furra buke dhe biznese të ndryshme që ka diaspora jonë jashtë vendit. Ky do të ishte një 

marketing cilësor dhe në të njëjtën kohë cilësia e produkteve tona do të përfaqësohej në mënyrën 

më të mire të mundëshme. 

12https://www.atk-ks.org/portfolio/informata-te-pergjithshme-per-tatimet-ne-kosove/ 

13https://www.monitor.al/qeveria-paga-minimale-ne-kosove-do-te-jete-250-euro/ 

14https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/-43-p%C3%ABr-qind-e-sht%C3%ABpive-n%C3%AB-kosov%C3%AB-e- 
kan%C3%AB-s%C3%AB-paku-nj%C3%AB-an%C3%ABtar%C3%AB-n%C3%AB-m%C3%ABrgat%C3%AB-/250 

 

Përgatitur nga Fjolla Ajvazi, Asistente e Departamentit të Politikave dhe Komunikimit 
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