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Abstrakti 

Qëllimi i hulumtimit tonë është se si të arrijimë t’i aplikojmë më mirë shërbimet e ndryshme në 

funksion të fermerit në mënyrë që të kemi një bujqësi më të avancuar dhe më të konkurueshme 

në treg. 

Punimi bazohet në të dhënat primare dhe sekondare, të dhënat janë përpunara në Excel dhe 

SPSS-se,e më pas kemi përdorur metodën e krahasimit dhe përshkrimit.  

Kjo është realizuar përmes 33 pyetësorëve me persona që merren drejtpërdrejt, me pyetje të 

ndërlidhura me punën dhe performancën e fermerëve dhe barrierat që ata hasin ne veprimtarinë e 

tyre. Ndërsa të dhënat sekondare janë marrë nga raporte, publikime,web faqe dhe burime 

shkencore të tjera relevante.   

Rezultatet e studimit flasin për pikat e forta dhe të dobëta të fermërve tanë, si dhe mundësitë për 

përmirësim si rekomandime në fund. 

Fjalët kyçe: Shërbimet , fermeri, bujqësia, Kosovë. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of our research is how to apply the institutional services of various farm functions in 

order to have a more advanced and competitive agriculture in the market. 

 

The research of this study is based on primary and secondary data, which are processed in excel 

and SPSS, and after that, we used the comparison method. 

 

The survey was completed by 33 (thirty-three) farmers. The questions were related to the work 

and performance of farmers and the barriers that they encounter in their activity. While 

secondary data are taken from reports, publications, websites and other relevant scientific 

sources.  

 

The results of the study are about the strengths and weaknesses of farmers, as well as 

opportunities as recommendations in the end. 
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