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Plani strategjik i zhvillimit te komunes Shupenze, eshte hapi i pare dhe me i rendesishem
qe administrada, keshilli i komunes, specialiste te fushave te ndryshme dhe banoret e
komunes sone kane hedhur ne menyre stradegjike dhe vizionare drejt zhvillimit te
zones sone. Ai eshte themeli i masave qe do te dermarim ne te ardhmen tone.

Plani eshte perpjekur te jape nje profil te qarte te komunes sone, se ku eshte, cfar
pasurish, cfar kapitalesh, cfar prroblemesh ka si dhe pas nje analize te sakte eshte
perpjekur te hartoje masat dhe planet per zhvillimin ne te ardhmen, zhvillim i cili bazohet

ne zgjdhjen e problemeve
imediate te komunes, ne
shfrytezimin dhe menaxhimin e
mire te resurseve e potencialeve
qe ka zona si dhe ne harmoni
me zhvillimet e komunave
pereth, te qarkut te Dibres dhe
Shqiperise e rajonit ne teresi.

Falenderoj te gjithe personat qe
u angazhuan ne hartimin e ketej
plani nga komuna jone dhe
vecanarisht konsulentet e ALPIN
(Qendres per Zhvillime Rajonale
dhe Ekonomike) dhe njesine e

Projektit te “Forcimit te Qeverisjes Vendore” ne keshillin e Qarkut Diber, te cilet me
angazhimin, konsulencen dhe mbeshtetjen financiare bene te mundur qe ne sot te
kemi ne duart tona materialin e planit strategjik te zhvillimit te komunes se Shupenzes.

Plani i hartuar sot, eshte nje plan qe kerkon patjeter kontributin dhe angazhimin e
administrades, te keshillit, te komunitetit dhe timin personal per ta bere ate te
realizushem. Projektet dhe gjetja e fondeve nga donatore dhe qeveria nuk do te jene te
vetemet rruge per konkretizimin e tij por Ai kerkon angazhimin e te gjitheve fermereve,
bisnesmeneve dhe banoreve te komunes sone per te investuar, punuar e mirembajtur
ata cfar kemi dhe ata cfar do te ndertojme.

Ai eshte permbledhje e vizioneve, projekteve dhe mundesive tona realiste drejt zhvillimit.
Une jam i sigurte ne besimin tim qe ky plan do te behet realitet brenda 5-se viteve te
ardhshem.

Sukese dhe pune te mbare!

MOIS LLANI
Kryetar i Komunes

MESAZHI I KRYETARIT TE KOMUNES SHUPENZE
“Hapa të sigurtë drejt zhvillimit”
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PROFILI I KOMUNES

POZITPOZITPOZITPOZITPOZITA GJEOGRAFIKEA GJEOGRAFIKEA GJEOGRAFIKEA GJEOGRAFIKEA GJEOGRAFIKE

Komuna shtrihet ne veri te rrethit Bulqizë
se qarkut te Dibres dhe ka një sipërfaqe

prej 10417 Ha, me nje terren kodrinor – malor.
Nga lindja kufizohet me komunën e Gjoricës
dhe atë të Maqellarës, nga Jugu dhe Jug –
perëndimi kufizohet nga Komuna e Zerqanit
dhe nga veriu me Komunen e Luznisë. Ajo laget
nga lumi Drin i Zi ne lindje dhe zalli i Strikçanit
ne jug. Siperfaqja e pergjithshme perbehet nga
6873 Ha pyje dhe kullota 1899 Ha toke
bujqësore, 649 Ha toke jo produktive dhe 796
Ha e perben shtrati i Lumit Drin i Zi dhe shtrati
i Zallit te Strikçanit.

Komuna perbehet nga 12 fshatra me nje
popullsi 7309 banore dhe 1653 familje si:
Shupenza e cila eshte qender e Komunes,
perbehet nga 156 familje dhe 619 banore, fshati
Gjuras ka 145 familje dhe 649 banore, me nje
largesi 15 Km nga qëndra e komunës dhe me
nje lartesi 1100 m mbi nivelin e detit , fshati
Bllace ka 120 familje dhe 430 banore. Ky fshat
shtrihet rrëzë Malit te Homeshit me nje largesi
12 Km nga qëndra e Komunës dhe ne nje nivel
800 m mbi nivelin e detit, fshati Mazhicë ka
115 familje dhe 297 banorë. Ai ndodhet ne nje
largesi 11 Km nga qëndra e Komunes dhe
lartësi 690 m mbi nivelin e detit. Ne nje largesi
prej 10 km nga qëndra ndodhen fshatrat Zogje,
Shtushaj, Kovashice, Topojan dhe fshatrat
pranë Komunës janë Vlashe , Homesh,
Boçevë dhe Okshatinë. Ne kete zone ben
dimer i ftohtë dhe me reshje dëbore deri në
bllokim rrugësh ndërsa vera është e freskët.

Fshati Zogaj ka 140 familje dhe 440 banore,
fshati Shtushaj ka 118 familje dhe 282 banore,
fshati Kovashicë ka 155 familje me 518 banore,
fshati Topojan ka 140 familje me 446 banore.

Fshati Vlashe ka 31 familje me 205 banore,
fshati Boçeve ka 195 familje dhe 765 banore,
fshati Okshatine ka 255 familje me 1123
banore. Fshati me i madh i kesaj komune i

cili vite
më pare ka
qenë edhe
q ë n d ë r
lokaliteti është
fshati Homesh i
cili ka 304 familje
dhe1535 banore.

PAK HISTORIPAK HISTORIPAK HISTORIPAK HISTORIPAK HISTORI

Komuna e Shupenzes, eshte nje nga trevat
me rendesishme te krahines se dibres.

Aja ka qene e njohur si nje nga 9- malet, e
Dibres, “Gryka e Vogel” me karakteristike
kryesore si “mendtar” njerez te te zgjuar, trima
dhe bujar. Shume njerez dhe familje te shquara
nga kjo krahine kane marre pjese dhe
influencuar ne proceset historike, ekonomike
dhe shoqerore jo vetem te krahines se Dibres
por te gjithe Shqiperise bile dhe ne ballkan.

Renojat dhe burimet arkeologjike tregojne
per nje banim te hershem te zones, ne kohen
Ilire nga fisi i Penesteve dhe me vone ka qene
nje zone strategjike neper te cilen kalonin rruget
kryesore te mesjetes te cilat lidhnin veriun e
Shqiperise me aksin kryesor te Zhvillimit
luginen e Drinit, ku ishin te dnertuar dhe
kryeqendrat ekonomike dhe shoqerore si Dibra
e Madhe, Prizreni, Shkodra, Ohri, Manastiri
dhe pastaj me Korcen e Selanikun. Pozita
gjoografike strategjike dhe karakteri i banoreve
te saj ka bere qe ne Shupenze te mbahen
kuvende patrotike dhe disa beteja te
rendesishme kunder turqeve dhe sllaveve.

Zona e Shupenzes shquhet dhe per nje
tradite te pasur etno-kulturore, qe pasqyrohet
dhe sot e kesaj dite me kostumografine, festat,
zakonet, doket dhe gjuhen.

A. KOMPONENTI SOCIALA. KOMPONENTI SOCIALA. KOMPONENTI SOCIALA. KOMPONENTI SOCIALA. KOMPONENTI SOCIAL
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POPULLSIAPOPULLSIAPOPULLSIAPOPULLSIAPOPULLSIA

Shupenza ka nje
popullsi prej 7309

banoresh e perqendruar
ne 12 fshatrat e
komunes. Levizjet
demografike te cilat jane
karakteristike per rajonin
e Dibres, per komunen e
Shupenzes ka qene me
e ulet ne krahasim me
komunat e tjera, por qe
keto 5 vitete e fundit ka
pasur nje tendence ne
ulje ose mund te themi qe
ka nje stabilitet.
Kryesisht levizja ka pasur
tendencen drejt qendres
metropolitane ne Tirane e
Durres. Karakteristike
tjeter e komunes se
Shupenzes eshte levizja
e njerezve nga fshatrat
malore pergjate zones
fushore, brenda komunes,
ne aksin kryesor te
rruges nacionale
Peshkopi – Tirane, ku
jane ndertuar dhe shume
shtepi te bukura disa
kateshe.

KARAKTERISTIKAT BAZE TE KOMUNITETIT
Nr  Fshati/Lagjia

319
109
363
788
599
270
249
277
149
145
210
336
3794

300
96
402
747
524
248
217
163
133
152
220
313
3515

619
205
765
1535
1123
518
446
440
282
297
430
649
7309

156
 47
214
339
278
160
140
159
126
130
129
158
2037

90
31
195
304
255
155
140
118
140
115
145
120
1653

15
5
29
81
58
10
8
16
13
16
45
17
313

Numri i banorëve Numri i familjeve
në vitet

Numri i
familjeve
që marrin
ndihmë
sociale

20072002GjithsejMeshkujFemra

1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
NJESIA (TOTAL)

EMIGRACIONI
Nr  Fshati/Lagjia Nr.emigranteve Te ardhurat nga

emigrantet

1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
TOTAL KOMUNA

EMIGRIMIEMIGRIMIEMIGRIMIEMIGRIMIEMIGRIMI

Emigrimi eshte fenomen per gjithe
komunen.

Pjesa me e madhe e emigranteve punojne
ne Itali dhe ne reqi por ka dhe emigrante ne
shtete e tjera Europiane dhe ne Angli.
Emigrante jane burimi kryesor i te ardhurave
per familjet e tyre.

Nepermjet tabelave te meposhtme, jepet
karakteristikat kryesore te popullsise,
mosha, gjinia, niveli arsimor, punesimi,
papunesia dhe personave qe trajtohen me
ndihme ekonomike.

2 200 000
600 000
920 000

7 500 000
8 000 000

300 000
450 000
850 000

2 000 000
420 000
900 000

1 300 000
25 440 000

2 200 000
600 000
920 000

7 500 000
8 000 000
300 000
450 000
850 000

2 000 000
420 000
900 000

1 300 000
25 440 000
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PUNESIMIPUNESIMIPUNESIMIPUNESIMIPUNESIMI

Nga 1653 familje, 313 prej tyre
trajtohen me përkrahje sociale dhe

rreth 170 familje janë në kushte shume të
vështira ekonomike . Popullsia merret
kryesisht me Bujqësi, Blektori, Lëndë
Drusore(Pyje), Bime aromatike dhe
medicinale, peshkimi dhe tregtia. Në këtë
komunë funksionojnë 120 subjekte
private. Nga këto 5 subjekte trgtojnë
mallra me shumicë, 15 subjekte jane
lokale shërbimi dhe 93 subjekte janë
dyqane tregtare të ndryshme. Në qendrën
e Komunës Shupenzë çdo të dielë
organizohet Tregu i Madh (Pazari) ku
bëjne tregti jo vetëm banorët e kësaj
komune por nga gjithë rrethi i Bulqizës si
dhe nga rrethi i Dibrës dhe i Matit. Kjo
komune ka punonjes shtetërorë të
sektorëve arsim dhe shëndetësi me të
ardhura mesatare mujore për çdo familje
rreth 200 - 250 $. Burim i rëndësishëm të
ardhurash është emigracioni, ku pothuaj
cdo familje ka nga 1 ose 2 persona qe
punojne jashte vendit.

BURIMET NJERËZORE
Nr  Emertimi

Me arsim te larte 85 82 3
1 Ekonomist 6 5 1
2 Agronome 6 5 1
3 Inxhinjere
4 Mesues 70 70
5 Mjek 1 1
6 Te tjere 2 1 1

Totali 85 82 3
Me arsim te mesem 375 9 366

1 Ekonomik 5 2 3
2 Agranom 70 70

Te pergjithshem 300 7 293
Totali 375 9 366

Gjithsej Punesuar Te papune

ARSIMIARSIMIARSIMIARSIMIARSIMI

Ne komunen e Shupenzes arsimimi
realizohet nepermjet:

 arsimit parashkollor,
 arsimit te ciklit te ulet,
 arsimi nentevjecar, dhe
  arsimin e mesem te pergjithshem.

Sistemi Arsimor përbëhet nga një
shkollë e mesme dhe 15 shkolla te ciklit
te ulet e  9 vjeçare. Numri total i nxënësve
është 1794. Sistemi parashkollorë
frekuentohet nga 111 fëmijë. Shkolla e
mesme ka  416 nxenes dhe shërben edhe
për komunat Gjoricë e Zerqan. Ka një
histori 25 vjeçare dhe prej saj kanë
vazhduar dhe përfunduar studimet e larta
shumë nxënës. Në sistemin arsimor japin
mësim 87 mësues.
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EDUKIMI
Arsimi Nr.

mesuesve
femra

Nr.
Nxenesve

femra

Raporti
Nxenes/

Klase

Raporti
Nx/Mesues

Nr. klasaveNr.
mesuesve

Nr.
nxenesve

1 Parashkollor
2 CU
3 9-vjecar
4 Mesem
5 Profesional

KOMUNA

4
23
17
7

51

58
293
309
154

814

28/1
24/1
28/1
25/1

28

28/1
19/1
20/1
25/1

21

4
25
24
12

65

4
32
34
17

87

111
592
675
416

1794

Me gjithese me tradite te mire ne kete drejtim,
ku jane nje plejade e madhe njerezish te
mirearsimuar dhe sidomos me arsim te larte,
kushtet per zhvillimin e arsimit kerkojne masa
dhe orientime te reja per te qene me cilesor
dhe sipas standartave Europiane dhe te
krahasuar me nivelin me te mire ne vend.

1 shkolle e mesme dhe 15 shkolla 9 –
vjecare, ne te cilat Komuna ka bere shume
investime,  por akoma ka nevoje per investime.
Gjithashtu  mungesa e kabineteve, e bankave,
e laboratoreve, e mjeteve shkollore, e
ambjenteve sportive  lene shume per te
deshiruar.

Largesia e madhe mes fshatrave, ka sjelle
probleme me frekuentimin e shkollave, pasi
pjesa e madhe e nxenesve shkojne me kembe
neper shkolla.

SHERBIMI SHENDETSORSHERBIMI SHENDETSORSHERBIMI SHENDETSORSHERBIMI SHENDETSORSHERBIMI SHENDETSOR

Në qendrën e komunës funksionon Qëndra
Shëndetësore me shërbim 24 orë. Aty

shërbejnë  1 mjekë dhe 17 mami – infermjere.
Qëndra është e pajisur edhe me
autoambulancë. Gjithashtu ka dy farmaci dhe
dy Klinika Dentare. Ky shërbim shëndetësor
vlen jo vetëm për banorët e Komunës
Shupenzë, por edhe për komunat Gjoricë,
Zerqan, Ostren dhe Tërbisht.

Nga 12 fshatra vetëm në 3 prej tyre ka
konsultore.

Kujdesi per shendetin publik eshte
pergjegjesi e perbashket mes pushtetit lokal
dhe qendror. Pavarsisht se ky sistem
shendetsor perfshin ate paresor, spitalor dhe
farmaceutik, ai paresor ose ambulator
perfaqeson pjesen me te rendesishme dhe me
te prekshme per popullaten. Keshtu sherbimi

ndaj nenes e femijes si dhe urgjencat jane me
te domosdoshmet dhe me te nevojshemet.

Ne Shupenze ekziston  nje spital dhe nje
qender ambulatore kryesore, ku mund te themi
qe jane ne gjendje te mire por te pa mjaftushme
per gjithe popullaten e 12 fshtarave te komunes
dhe te komunave perteh. Qe kane qenra
ambulatore. duke marre ketu ne konsidrate
dhe shtrirjen e madhe gjeografike.

Personeli eshte i specializuar por qe kerkon
nje shtim te numrit te tij dhe kualifikim te
metejshem, pasi kryesisht mjeket sapo marrin
nje specializim ato largohen apo e ndryshojne
pozicionin e punes.
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BBBBB..... EK EK EK EK EKONOMIA LONOMIA LONOMIA LONOMIA LONOMIA LOKALEOKALEOKALEOKALEOKALE

SITUATA E PERGJITHSHME

Deget kryesore te ekonomise
jane bujqesia, blektoria dhe
sherbimet, kryesisht e
perqendruar ne bare dhe
restorante.

BIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESET

Në komunën tonë ushtrojnë
aktivitetin e biznesit te vogel

rreth 91 subjekte ne keto lloje
aktivitetesh;

Sherbime artizanale, farmaci,
farmaci bujqesore, bar-bufe,
riparim TV, perpunim druri,
materiale ndertimi, stomatolog,
thertore,tregeti ushqimore, artikuj
industrial etj. Te ardhurat nga
biznesi zene nje mase te
konsiderueshme ne buxhetin e
komunes. Mbetet per tu
perqendruar puna ne regjistrimin
e bizneseve te reja, ne pagesen e
takses mbi pasurine e
paluajtshme   si taksa mbi
ndertesat dhe taksa mbi token
bujqesore.

Nr  Fshati/Lagjia Te ardhura per
komune

Të voglaTë mëdhaBizneset

1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
TOTAL KOMUNA

39

7
19
10
4
2
2
1
1
3
3
91

4

4

35

7
19
10
4
2
2
1
1
3
3
87

902 000

80 000
160 000
108 000

45 000
35 000
32 000
15 000
14 000
43 000
46 000

1 480 000

BURIMET NBURIMET NBURIMET NBURIMET NBURIMET NAAAAATYRTYRTYRTYRTYROREOREOREOREORE

Inertet janë një pasuri tjetër të cilat përbëjnë
bazën e ndërtimeve jo vetëm të Komunës

së Shupenzës, por edhe për ndërtimet në
Komunat Maqellarë e Gjoricë.

Në fshatin Topojan ka pasuri te
pashfrytëzuara të Manganit ndërsa në fshatrat
Kovashicë e Gjuras ka pasuri të mëdha
Mermeri.

Pesë burimet e Ujit të fshatit Kovashicë,
me nje dalje prej 1500 litra ne sek janë një
pasuri tjetër përrallore e kësaj komune. Keto
pese burime formojnë Gurren e këtij fshati, e
cila derdhet në lumin Drin. Në këtë gurrë marrin
ujë kanalet vaditëse të Komunes Shupenzë
për një sipërfaqe prej 1100Ha si dhe disa
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fshatra të Komunës Maqellarë. Në këtë Gurrë
është i ndërtuar një hidroçentral dhe tre mullinj
bloje.

Pranë fshatit Bllacë ndodhet Rezervuari i
Bllacës me një kapacitet prej 6 million m 3
ujë. Shërben për vaditjen e 2000 ha tokë të
Komunës Shupenzë e Maqellarë.

Rreth 4700 ha pyje janë të përbërë nga Ahu
dhe Dushku. Në shtratin e lumit Drini i Zi dhe
atë te Zallit te Strikçanit rriten Shelgu i Zi,
Shelgu i Bardhë.

Verrini dhe Plepi i Egër si dhe ka nje
siperfaqe të gjërë me kullota.

Në këto pyje rriten disa lloje kafshësh të
egra si: Ujku, Ariu, Derri, Dhelpra, Ketri, Lepuri,
etj.

BUJQESIABUJQESIABUJQESIABUJQESIABUJQESIA

Bujqesia ne komunen e Shupenzes ashtu
si ne te gjithe vendin ka pesuar ndryshime

te medha gjate periudhes se tranzicionit.
Tradicionalisht nga kulturat bujqësore rriten:
Misri, Gruri, Thekri, Fasulja ndërsa nga drurët
frutorë më të përhapur janë: Arra, Gështenja,
Kumbulla, Molla, Dardha, Qershia, Mani,
Lajthia dhe Rrushi Gjate periudhes se
tranzicionite cila u shoqerua me demtime
serioze te rrjeteve ujitese dhe kulluese, te
ndertesave qe i sherbenin prodhimit bujqesor,
etj. Perdorimi i burimeve bujqesore ra ne
menyre drastike e cila solli pakesimin e
prodhimit bujqesor. Ne kushtet e nje kolapsi

Nr  Fshati Mal (ha)Kodër
(ha)

Fushë
(ha)

1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
TOTAL KOMUNA

13

36.5
67
72
5

193.5

76
10

53.5
80
50
36
142
65

37.9
66

47.7
195

859.1

50
78
50
88
126
100
90
50

47.1
83

38.3
56

856.4
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te plote filloi zbatimi i reformave ne bujqesi e
cila perfundoi ne vitin 1991. Hapi i pare dhe
me i rendesishem ishte reforma e tokes
bujqesore qe lejoi dhe krijim e fermave private.
Karakteristike e ketyre fermave ishte madhesia
shume e vogel per sa i takon siperfaqes se
tokes, fragmentizimi i brendshem i fermes ne
shume pjese, etj. Kjo pengon ne nje te
konsiderueshme produktivitetin e tyre.
Problem ka ngjallur dhe ndarja e tokes sipas
ligjit 7501, pasi akoma pronaret tradicionale

BLEGTORIABLEGTORIABLEGTORIABLEGTORIABLEGTORIA

Banorët e kësaj komune
merren gjithashtu me

blegtori dhe zotërojnë rreth 1093
krere dele,623 krerë dhi,4414
krerë lope, 814 njëthundrrakë,
6780 shpendë dhe  430 koshere
blete

Blektoria  ne krahasim me
bujqesine mund te konsiderohet
sektori qe u zhvillua me ritme
me te shpejta gjate tranzicionit.
Numeri I krereve ne pergjithsi ka
ardhur duke u rritur nese I
referohemi tabeles qe ben nje
krahasim te vitit 2005 me ate te
2003. Ky zhvillim mund te
shpjegohet me disa faktore si:

Pershtatja e fermes se
vogel per te rritur dhe
blegtorine
Shtimi i siperfaqeve me
foragjere dhe kullotat
natyrale
Shpenzime jo te medha
per zhvillimin e gjese se
gjalle
Mundesia per sigurimin
e mbijeteses se familjes
Mundesia per te
siguruar te ardhura gjate
vitit
Kerkesa ne rritje per
produkte blegtorale ,
etj....

nuk e kane marre token e tyre, kjo eshte me
e dukshme ne zonen fushore, te Shupenzes,
Homeshit e Boceves.

Toka bujqesore, eshte vendosur mbi nje
terren fushor dhe kodrinor me pjerresi te vogla,
e pershtatshme per dritera, perime dhe
frutikulture. Permendimketu dhe zonene
kodrinore e cila ka shume rrenje me Arra dhe
geshtenja, qe jane nje burim i mire te ardhurash
per banoret e komunes, sidomos ne Mazhice,
shtushen e Zogje.

Nr  Fshati/Lagjia ShpendëGjedhë
DhiDele

1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
TOTAL KOMUNA

20
100
50
300
80
35
110
40
62
46
120
130
1093

40

80
60
60
23
100
20
20
120
100
623

31
25
180
280
270
85
92
85
65
76
96

1401
2686

220
180
250
1200
1200
650
510
550
420
320
600
680
6780

Të imta
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C. INFRASTRUKTURA DHE SHERBIMETC. INFRASTRUKTURA DHE SHERBIMETC. INFRASTRUKTURA DHE SHERBIMETC. INFRASTRUKTURA DHE SHERBIMETC. INFRASTRUKTURA DHE SHERBIMET
Fshati/Lagjia

Pa asfalt.Asfalt.
1 Shupenze
2 Vlashaj
3 Boçeve
4 Homesh
5 Okshatinë
6 Kovashicë
7 Topojan
8 Zogje
9 Shtushaj
10 Mazhicë
11 Bllacë
12 Gjuras
Ure e serbenit - Qafe mollë
TOTAL KOMUNA

9.1 km
6.6  km
6.7 km
1.5 km
1 km
1 km
4 km
2 km

3.4 km
3.5 km
9 km

12.5 km
19 km

99.3 km

8 km

8 km

Rrugë kryesore (km)RRJETI RRUGORRRJETI RRUGORRRJETI RRUGORRRJETI RRUGORRRJETI RRUGOR

R rjeti rrugor eshte
problematik per komune

tone, shperndarja e madhe e
komunes, terreni I thyer, largesia
mes fshatrave, erozioni dhe
mungesa e investimeve ka bere
qe ky sistem te mos jete ne
funksionin sic e deshiron
komuniteti dhe brenda
standarteve. Pjesa me e madhe
e komunes ne pjesen lindore te
saj pershkohet nga rruga
nacionale Peshkopi – Tirane me
nje gjatesi prej 8 km. Rruget e
fshatrave jane rurale dhe ne
pergjithsi cdo fshat ka akses me
rruge automobilistike.

UJI I PIJSHEMUJI I PIJSHEMUJI I PIJSHEMUJI I PIJSHEMUJI I PIJSHEM

Furnizimi me uje te Pijshem
eshte nje nga problemet me

shqetesuese per komunen pasi
linjate ujesjellesave ne disa
fshtra jane me kapacitete te
vogel dhe nuk plotesojne nevojat
e popullates. Ujesjellesi i
Mazhices i cili eshte me rrjedhe
te lire, ka pasur konflikt pronesie
per ta marre burimin nga
komunate tjera dhe akoma nuk
jane gjetur fondet e nevojshem
per investim. Nje pjese e
banoreve e sigurojne ujin me
burime te perbashketa ne lagje
ose grup shtepish dhe disa me
puse individuale ne shtepi..

KANKANKANKANKANALIZIMI I UJRAALIZIMI I UJRAALIZIMI I UJRAALIZIMI I UJRAALIZIMI I UJRAVEVEVEVEVE
TE ZEZA DHE TETE ZEZA DHE TETE ZEZA DHE TETE ZEZA DHE TETE ZEZA DHE TE
BARDHABARDHABARDHABARDHABARDHA

Kanalizimi i ujrave te zeza dhe
te bardha eshte nje element

i infrastruktures qe ka filluar te
vleresohet sidomos ne vitet e

Pa asfalt.Asfalt.
Rrugë nacionale (km)

fundit.
Menyra me e perhapur per sistemimin e ujrave te zeza ne

fshatra eshte ajo me gropa septike individuale,
mosfunksionimi i te cilave shpesh sjell rrjedhjen e tyre ne
rruge. Edhe ne ato fshatra ku terreni favorizon per derdhjen e
tyre ne perrenj, lumenj etj. Jane shfaqur probleme lidhur me
mirembajtjen e tyre. Kanalizimi i ujrave te zeza eshte i
pjesshem.

 Per momentin vetm ne fshatin Shupenze eshte nje linje
e kanaleve te zeza, ndersa ne fshatrat e tjera nuk ekziston.
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TELEKOMUNIKACIONI DHETELEKOMUNIKACIONI DHETELEKOMUNIKACIONI DHETELEKOMUNIKACIONI DHETELEKOMUNIKACIONI DHE
SHERBIMI POSTSHERBIMI POSTSHERBIMI POSTSHERBIMI POSTSHERBIMI POSTARARARARAR

Ne komunen e Shupenzes eshte shume i
perhapur komunikimi me rrjetin e

levizshem telefonik. Ky realizohet si sherbim
ne 12 fshatra te komunes nepermjet telefonise
celulare prej kompanive AMC e Vodafone.
Shtrirja e telefonise celulare nuk do te thote
se ka menjanuar nevojen per perdorimin e
telefonise fikse.

ENERGJIA ELEKTRIKEENERGJIA ELEKTRIKEENERGJIA ELEKTRIKEENERGJIA ELEKTRIKEENERGJIA ELEKTRIKE

Furnizimi me energji elektrike realizohet nga
sistemi qendror i vendit. Vihen re probleme

te ndryshme te cilat vijne si rezultat i
ngarkeses se madhe ne kabinat kolektive
elektrike si dhe nga amortizimi i rrjetit te
brendshem shperndares te energjise. Fuqizimi
dhe ndertimi i kabinave te reja per fshatrat dhe

lagjet me problematike si dhe permiresimi i
rrjeti shpernadres do te ishte nje nga prioritetet
me kryesore ne kete fushe jo pak te
rendesishme te jetes.Mungesa e energjise
elektrike demton edhe biznesin i cili jep nje
kontribut ne zhvillimin e zones.

D. QEVERISJA VENDORED. QEVERISJA VENDORED. QEVERISJA VENDORED. QEVERISJA VENDORED. QEVERISJA VENDORE
STRUKTURA E KOMUNESSTRUKTURA E KOMUNESSTRUKTURA E KOMUNESSTRUKTURA E KOMUNESSTRUKTURA E KOMUNES

Qe me 1991 me ndarjen e pushteteve,
Shupenza eshte pjese e nivelit te pare te

qeverisjes vendore si komune. Ajo ka
administraten e cila emerohet nga kryetari i
komunes i cili zgjidhet me votim te
drejtperdrejte nga populli si dhe organin
vendimarres Keshillin Komunal qe zgjidhet nga
lista emerore e keshilltareve mbi bazen e
perqindjeve qe forcat politike qe i perfaqesojne,
kane marre ne votimet per zgjedhjet lokale.

Gjithashtu cdo fshat ka dhe kryetarin e
fshatit qe zgjidhet nga perfaqesuesit e cdo
lagje. Ne vitet e fundit jane krijuar dhe disa
shoqata qe merren me ceshtje te caktuara si
ajo e pyjeve, ujit te pijshem apo vadites e tj, si
dhe eksistojne dhe komisione te ndryshme
qe meren me nje problem te caktuar si I
zgjidhjes se konflikteve, i pronave tej.

Kryetari i Komunës

Pergje-
gjesi

Inspektorë

Arkëtari

Sekretari
i Keshillit

te Komunes

Zyra e
Bujqesise(2)

     Inspektori i
bujqesise
Veterineri

Zyra e Ndihmes
Ekonomike

Zyra e Tatim
taksave

  Shoferi i
Kryetarit

Zyra
e finances

Zyra e
sherbimeve

Zyra  e  gjendjes
civile

(1 person )

Zyra e Arkiv
Administrates(1)

Policia
Komunale

Komuna ka nje administrade me 19 punonjes. Kryetari,
Zyra e Sherbimeve, Zyra e Finances, Zyra e Bujqesise,
Zyra e Tatim Taksave, Zyra e Ndihmes Ekonomike, Zyra e
Administrate –Arkivit,si dhe Policia Komunale.

Keshilli i Komunes perbehet nga 17 Keshilltare.
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E.E.E.E.E. ANANANANANALIZA E SITUALIZA E SITUALIZA E SITUALIZA E SITUALIZA E SITUAAAAATESTESTESTESTES

A.A.A.A.A. KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKAT E ZONEST E ZONEST E ZONEST E ZONEST E ZONES

Zone qe quhej me pare “Gryka e Vogel” me
njerez te mencur,  trima, fodulla,  dhe patriote.

 Pasuri te shumta natyrore, Pyje, Lumenj e
perenj,

 pasuri minerale te mermerit te kuq dhe te
bardhe ne Zogje dhe Gjuras, mangan ne
Topojan dhe inerte te zalli dhe te Drini.

 Prodhime te shumta druresh frutore natyral
si geshtenja, arra, kajsia, thana dhe bime
medicionale.
 Qender ekonomike, tregtare dhe
sherbimesh per komunat pereth.

 Pazari javor i Shupenzes

BBBBB.TENDENCA.TENDENCA.TENDENCA.TENDENCA.TENDENCATTTTT

 Ndertime te medha shtepish ne zonen
fushore pergjate rruges nacionale nga
banoret e vete komunes.
 Investime jo vetem ne shtepi por dhe
vreshtari e pemtari

 Krijimi rezarvatit te peshkut
Investime ne bare dhe ne lokale, ne qendra
te medha tregtie dhe ne sherbime si
Foograf, stamatolog, farmaci, riparime,
karburante etj.
Emigrimi

 Shfrytezimi i vendeve te bukura turistike per
sherbime per vizitoret vendas dhe ata nga
bulqiza e Peshkopia

 Mbeshtetje nga Ministria e Bujqesise per
pemtarine, per fermeret qe mbjellin vresht
dhe fruta.

C.MUNDESITEC.MUNDESITEC.MUNDESITEC.MUNDESITEC.MUNDESITE

 Ruga e Arberit qe ka filluar te ndertohet dhe
aksi rrugor Shupenze - Peshkopi qe do te
regullohet i ri

 Firma italiane qe ka investuar ne mermrin e
kuq ne Zogje dhe interesi i disa kompanive
te tjera

 Afersia me Maqedonine per shkembime te
ndryshme tregtare, turistike e tj.

 Pikat Turistike dhe shfrytezimi i tyre
 Programi i Amasades Hollandeze me
Qarkun Diber

D.PROBLEMET DHE VESHTIRESITED.PROBLEMET DHE VESHTIRESITED.PROBLEMET DHE VESHTIRESITED.PROBLEMET DHE VESHTIRESITED.PROBLEMET DHE VESHTIRESITE

Mungesa e ujit te pijshem.
Mungesa e ujit per vaditje
Infastruktura jo e mire rrugore
Infastrauktura e keqe ne shkolla
Mungesa e ambaulancave dhe qendrave
shendetesore ne disa fshatra te komunes
Erozioni
Mungesa e kanalizimeve te zeza dhe
mbetejet ushqimore jane problem per
Higjenen dhe pastrimin
Sasia e vogel e prodhimit per treg, pasi
rendimenti eshte i ulet per prodhimet
bujqesore dhe prodhimet e tjera te frutave
natyral nuk mblidhen dhe pemet e reja qe
jane mbjelle keto vitete fundit nuk kane
hyre ne prodhim.
Mungesa e tregut per prodhimin e qumeshtit
Gjendja jo e mire e tregut
Mungesa e mebshtetjes dhe financimeve
per bujqesine nga shteti dhe donatoret
Mungesa e projekteve
Mos shfrytezimi i pasurive natyrore
Pronesia
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VIZIONI DHE
STRATEGJITE
SEKTORIALE

VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:

Komuna e Shupenzes ne 2013 do te jete
nje njesi administrative e qeverisur mire,

ne qender ekonomike dhe sherbimesh edhe
per komunat e tjera pereth, me rruge te
rregulluara,nje pjese e madhe e te cilave te
asfaltuara,me rrjet ujesjellsash te perfunduar
ne shumicen e territorit, me kanalizime te
ujrave te zeza per fshatrat me te medhaja, me
shkolla te rregulluara e me kushte normale
per mesim, me Ambulanca per çdo fshat dhe
me Qender Shendetesore ku ofrohet sherbim
i kualifikuar dhe ne çdo kohe.

Shupenza do te jete  nje vend i mire per te
punuar e jetuar per banoret e saj por dhe per
te tjeret te cilet do te vizitojne vendet turistike
te saj, me bujqesi e blektori qe siguron te
ardhura te mira per shume familje, ku njerezit
ndihen krenar per traditen “Grykes se Vogel”
dhe kane mundesi te punojne te zhvillojne te
ardhmen, duke shfrytezuar te gjitha mundesite,
resurset dhe kapacitetet ofron zona e
Shupenzes.

OBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVAAAAATTTTT:::::

1. Sigurimi i zhvillimit ekonomik lokal
permes zhvillimit te bujqesise,
blektorise, turizmit loka,l menaxhimit
te mire te burimeve natyrore dhe
bisnesit.

2. Permiresimi  dhe ngritja e nje
infastrukture te re dhe funksionale ne
te gjithe territorin e komunes

3. Sigurimi i nje zhvillimi te kenaqshem
social, me kushte te mira per arsimin,
shendetesine, kulturen, sportin etj.

4. Fuqizimi  i qeverisjes se mire lokale
dhe shtimi i projekteve dhe aktiviteteve
nder-kufitare me Komunen e Dibres
se Madhe (Maqedoni).

ZHVILLIMI EKONOMIK:ZHVILLIMI EKONOMIK:ZHVILLIMI EKONOMIK:ZHVILLIMI EKONOMIK:ZHVILLIMI EKONOMIK:

Zhvillimi ekonomik shihet ne 3 aspekte
kryesore:

 zhvillimi i bujqesise dhe blegtorise
 menaxhimi i mire i burimeve natyrore

Rritja ne masen 20%Rritja ne masen 20%Rritja ne masen 20%Rritja ne masen 20%Rritja ne masen 20%
e prodhimeve bujqesoree prodhimeve bujqesoree prodhimeve bujqesoree prodhimeve bujqesoree prodhimeve bujqesore
dhe blektorale ne komunedhe blektorale ne komunedhe blektorale ne komunedhe blektorale ne komunedhe blektorale ne komune
e Shupenzese Shupenzese Shupenzese Shupenzese Shupenzes

OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:

Masat ne bujqesi:
shtimi i siperfaqes se tokes se mbjelle me
pemtari, sidomos me Vresht, Qershi, molle
dhe Kumbull
permiresimi i infastruktures vaditese
permiresimi i mekanikes bujqesore
sigurimi i asistences se nevojshme teknike
nga specialiste te komunes
rritja e bashkepunimit me Drejtorine e

Bujqesise dhe ministrine e linjes, agjensite
e huaja dhe donatoret.
nxitja e krijimit te shoqatave sipas profileve
te prodhimit



14 / 14 / 14 / 14 / 14 / PLANI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT

Masat ne blektori:
rritja e rendimentit te prodhimit te qumeshtit
e mishit nga gjedhet, nepermjet
permiresimit racor
ofrimi i asistences se nevojshme teknike
ne komune
sigurimi i infastruktures se nevojshme
nxitja e profilizimit te fermereve
rritja e lobimit dhe promocionit per mbrotjen
e prodhimit vendas.

Rritja e te ardhuraveRritja e te ardhuraveRritja e te ardhuraveRritja e te ardhuraveRritja e te ardhurave
neneneneneperperperperpermjet menaxhimitmjet menaxhimitmjet menaxhimitmjet menaxhimitmjet menaxhimit
efektiv te burimeveefektiv te burimeveefektiv te burimeveefektiv te burimeveefektiv te burimeve
natyrore:natyrore:natyrore:natyrore:natyrore:

OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:

Masat:
kalimi ne pronesi te komunes e pyjeve dhe
kullotave qe jane ne teritorin e komunes
hartimi i nje plani per zhvillimin e turizmit
ne komune
mbeshtetja e e shoqates se Pyjeve dhe
kullotave komunale per zbatimin e planit te
menaxhimit
nxitja e banoreve te komuens per mbledhjen
dhe grumbullimin e prodhimeve te
geshtenjes dhe arrave

Rregjistrimi i pasurive dhe pronave qe kalojne
ne pronesi te komunes.

INFINFINFINFINFASTRASTRASTRASTRASTRUKTURAUKTURAUKTURAUKTURAUKTURA

PPPPPererererermirmirmirmirmiresimi i infesimi i infesimi i infesimi i infesimi i infastrastrastrastrastrukturukturukturukturuktureseseseses
ne masen 67% brenda vititne masen 67% brenda vititne masen 67% brenda vititne masen 67% brenda vititne masen 67% brenda vitit
2013 per te gjithe ter2013 per te gjithe ter2013 per te gjithe ter2013 per te gjithe ter2013 per te gjithe territorinritorinritorinritorinritorin
e Komunes Shupenzee Komunes Shupenzee Komunes Shupenzee Komunes Shupenzee Komunes Shupenze

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Masat:
Pregatitja e projekteve teknike
Shtimi dhe sigurimi i invetimeve per   Ujin e
pijshem
Asfaltimi i rrugeve kryesore qe lidhin disa
nga fshatrat e komunave me rrugen
nacionale
Projekte dhe investime per sistemin e

ujerave te zeza per te disa nga fshatrat me
te medhenj te komunes.
Ndertimi i sitemit te menaxhimit  mbetjeve
urbane ne komune.
Permiresimi i sistemit te komunikimit me
telefoni fikse
Permiresimi i furnizimit me Energji i

popullates, duke investuar ne gabinat dhe
burimet e tjera hidrike
Shtimi i fondeve per mirembatjen e

infastruktures
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ZHVILLIMI SOCIALZHVILLIMI SOCIALZHVILLIMI SOCIALZHVILLIMI SOCIALZHVILLIMI SOCIAL

Rritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimit
arsimor per komunitetin earsimor per komunitetin earsimor per komunitetin earsimor per komunitetin earsimor per komunitetin e
Shupenzes.Shupenzes.Shupenzes.Shupenzes.Shupenzes.

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Masat:
rritja e invetimeve per objektet arsimore,
godina, mjete, laboratore, terrene sportive
etj.
krijimi i kushteve te mira per trasportin e
nxenesve dhe mesuesve
bashkepunim i mire me drejtorine Arsimore
per zbatimin sa me te mira te politikave
arsimore ne komune
nxitja e komunikimit me komunitetin per te
kontribuar ne rritjen e cilesise se shkollimit.

ARSIMIARSIMIARSIMIARSIMIARSIMI

Rritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimitRritja e cilesise se sherbimit
shendetesorshendetesorshendetesorshendetesorshendetesor.....

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Si do te arrihet:
rritja e investimeve per godinat dhe

infastrukturen shendetesore ne komune
ofrimi i sherbimit shendetesor me cilesi dhe
ne kohe per cdo fshat te komunes
rritja e fondeve dhe kujdesit te komunes
per sherbimin ne spitalin e komunes
Permiresimi i kujdesit ndaj nenes dhe

femijve
Ngritja e konsultoreve ne ato fshatra qe
mungojne
Bashkepunim i mire me drejtuesit e

shendetit publik ne komune dhe ne rajon.

SHENDETSIASHENDETSIASHENDETSIASHENDETSIASHENDETSIA

Rritja e vemendjes dheRritja e vemendjes dheRritja e vemendjes dheRritja e vemendjes dheRritja e vemendjes dhe
mbeshtetjes per spormbeshtetjes per spormbeshtetjes per spormbeshtetjes per spormbeshtetjes per sportintintintintin

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Masat:
Shtimi i investimeve dhe fondeve per terent
dhe aktivitetet sportive.
Nxitja e bisnesit privat per hapjen e

minifushave te fubollit me tapet
Shfrytezimi me i mire i terreneve sportive
ne shkolla
Mbeshtetje per krijimin e ekipeve sportive
qe perfaqesojne Shupenzen.

SPORTISPORTISPORTISPORTISPORTI

Krijimi i nje ambienti per teKrijimi i nje ambienti per teKrijimi i nje ambienti per teKrijimi i nje ambienti per teKrijimi i nje ambienti per te
ekspuzuar vlerat historike,ekspuzuar vlerat historike,ekspuzuar vlerat historike,ekspuzuar vlerat historike,ekspuzuar vlerat historike,
kulturore, arkeologjike,kulturore, arkeologjike,kulturore, arkeologjike,kulturore, arkeologjike,kulturore, arkeologjike,
folkloristike te zhvillimit tefolkloristike te zhvillimit tefolkloristike te zhvillimit tefolkloristike te zhvillimit tefolkloristike te zhvillimit te
Komunes Shupenzes neKomunes Shupenzes neKomunes Shupenzes neKomunes Shupenzes neKomunes Shupenzes ne
shekuj.shekuj.shekuj.shekuj.shekuj.

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Masat:
Investime ne ngritjen e nje qendre kulture
shumefunksionale, me muze, librari etj
Hartimi i nje projekti
Kerkimi i fondeve dhe donacioneve per kete
qellim

QENDRA E KULQENDRA E KULQENDRA E KULQENDRA E KULQENDRA E KULTURESTURESTURESTURESTURES
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QEVERISJA E MIRE LOKALEQEVERISJA E MIRE LOKALEQEVERISJA E MIRE LOKALEQEVERISJA E MIRE LOKALEQEVERISJA E MIRE LOKALE

rrrrrritja e cilesise se sherbimitritja e cilesise se sherbimitritja e cilesise se sherbimitritja e cilesise se sherbimitritja e cilesise se sherbimit
ndaj qytetareve me aftesindaj qytetareve me aftesindaj qytetareve me aftesindaj qytetareve me aftesindaj qytetareve me aftesi
profesionale, ne kohe dukeprofesionale, ne kohe dukeprofesionale, ne kohe dukeprofesionale, ne kohe dukeprofesionale, ne kohe duke
menaxhuar me eficence  dhemenaxhuar me eficence  dhemenaxhuar me eficence  dhemenaxhuar me eficence  dhemenaxhuar me eficence  dhe
trasparence fondet publike.trasparence fondet publike.trasparence fondet publike.trasparence fondet publike.trasparence fondet publike.

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:

Masat:
Krijimi i kushteve te pershtshme me

ambjente dhe pajisje per stafin e komunes.
Rritja e aftesive te punonjesve te

administrates se komunes dhe
vendimarresve te keshillit te komunes
nepermjet trajnimeve nga Njesia e Trajnimit
ne Qark dhe Organizata te tjera.
Rritja  e pjesemarrjes se komunitetit ne
vendimarrje
Rritja e bashkepunimit me te gjithe aktoret
mbeshtetes te qeverisjes ne komune.
Rritja e bashkepunimit me komunat fqinje
Rritja e bashkepunimit me strukturen Qarkut
te Dibres

LISTA E OBJEKTEVE DHE AKTIVITETEVE PRIORITARE SIPAS FUSHAVE:
FUSHA / SEKTORI Projekti ose aktiviteti

ZHVILLIM EKONOMIK

Bujqesi

Blegtori

Biznes

Burimet natyrore

Turizem

1. kanali vadites Homezh-kovashice- shupence
2. kanali vadites Bllace-Kacni.
3. hidrocentral ne homezh,
4.  hidrocentral ne kacni dhe
5. hidrocentral ne kovashice
6. ngritja e shoqates se fermereve te Shupenzes
7. ngritja e nje pike me mjete, farera, pezdicide per

bujqesine
8. rokinstruksioni i tregut, me rethim, me shtrese, me

thertore dhe vend per lekurat ku te kete uje per pastrim.
9. baxho
10. plan per turizmin
11. pike grumbullimi per Geshtenjat, arat dhe bimet

medicionale.
12. guide me vendet me te bukura turistike
13. nxitja e shfrytezimit te burimeve minerale te mermerit
14. shfrytezimi me kriter i inerteve te lumit Drin
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LISTA E OBJEKTEVE DHE AKTIVITETEVE PRIORITARE SIPAS FUSHAVE:
FUSHA / SEKTORI Projekti ose aktiviteti

INFASTRUKTURE

Rruge

Rrjete Ujesjellsish

Rrjete te K U Z

15. ujesjellesi me vete rrjedhje i Kovashices
16. ujesjellesi ne Zogje,
17. ujesjellesi ne Shtushen, dhe
18. ujesjellesi ne Okshatine
19. asfaltimi i rruges se Zogjes
20. asfaltimi i rruges se Homezhit
21. asfaltimi i rruges se Boceves
22. mbrotja nga erozioni i rrugeve te fshtarve
23. pyllezimi i shtratit lumenjeve dhe perenjve
24. sistemimi i zallit te shupenxes dhe boceves
25. kanalet e zeza ne shupence,
26. kanalet e zeza ne homezh,
27. kanalet e zeza ne bocev,
28. kanalet e zeza ne okashatine
29. pastrimi i fshatrave, sidomos shupenza
30. ngritja e nje pike grumbullimi per mbeturinat

ZHVILLIM SOCIAL

 Arsim

 Shendetesi

 Sport

 Kulture

31. 5 konsultore per  fshaterat qe nuk kane
32. ndertim shkolle  ne Bllace,
33. ndertim shkolle  ne Gjuras,
34. ndertim shkolle  ne Topojan
35. rethimi dhe sistemimi i shkolle  ne Shupenze,
36. rethimi dhe sistemimi i shkolle ne zogje dhe
37. rethimi dhe sistemimi i shkolle ne Homezh
38. shtepi kulture, me te gjitha funksionet kulturore, edukative

dhe muzeale
39. trasporti i femijeve per ne shkolle
40. qender sportive dhe palester si dhe nje fushe sportive
41. shkolle fillore ne shupenze
42. rikonstruksioni dhe shtim kati ne shkollen e mesme
43. kopshte ne cdo fshat

QEVERISJE E MIRE
1. pajisja e zyrave me mjetet e nevoshme per pune
2. krijimi i ambjenteve te pershtatshme ne zyra
3. hartim projektesh te mira teknike dhe fizibilitetesh
4. kontrate me njesine e trajnimit per rritje kapacitetesh
5. mbledhje te regullta me kryepleqte
6. komunikim formal dhe informal i mire me keshillin e

komunes
7. etike dhe cilesi ne sherbimin dhe komunikimin me

qytetaret
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NR. LISTA E PRIORITETEVE

1. Kanali vadites Homezh-Kovashice- Shupence
2. Ujesjellesi me vete rrjedhje i Kovashices
3. 5 konsultore per  fshatrat qe nuk kane
4. Kanali vadites Bllace-Kacni
5. Ujesjellesi ne Okshatine
6. Trasporti i femijeve per ne shkolle
7. Kanalet e zeza ne Bocev
8. Rrethimi dhe sistemimi i shkolle  ne Shupenze
9. Ngritja e nje pike grumbullimi per mbeturinat
10. Asfaltimi i rruges se Zogjes
11. Ndertim shkolle  ne Topojan
12. Asfaltimi i rruges se Boceves
13. Asfaltimi i rruges se Homezhit
14. Ujesjellesi ne Zogje,
15. Ujesjellesi ne Shtushen
16. Sistemimi i Zallit te Shupenxes dhe Boceves
17. Kanalet e zeza ne Shupence
18. Rrethimi dhe sistemimi i shkolle ne Zogje
19. Rrethimi dhe sistemimi i shkolle ne Homezh
20. Pastrimi i fshatrave, sidomos Shupenza
21. Rikonstruksioni i tregut, me rethim, me shtrese, me

thertore dhe vend per lekurat ku te kete uje per pastrim.
22. Qender sportive dhe palester si dhe nje fushe sportive
23. Baxho
24. Nxitje e bisneseve per shfrytezimin e mermerit
25. Rikonstruksioni dhe shtim kati ne shkollen e mesme
26. Shfrytezimi me kriter i inerteve
27. Kopshte ne cdo fshat
28. Kanalet e zeza ne Homesh
29. Hartim projektesh teknike
30. Ndertim shkolle ne Bllace
31. Hidrocentral ne Kovashice
32. Ngritja e shoqates se fermereve te Shupenzes
33. Ngritja e nje pike me mjete, farera, pezdicide

per bujqesine
34. Hidrocentral ne Homesh
35. Shkolle fillore ne Shupenze
36. Kanalet e zeza ne Okashatine
37. Mbrotja nga erozioni i rrugeve te fshatrave
38. Ndertim shkolle  ne Gjuras,
39. Pyllezimi i shtratit lumenjeve dhe perenjve
40. Hidrocentral ne Kacni
41. Shtepi kulture, me te gjitha funksionet kulturore,

edukative dhe muzeale

PRIORITETET  E  KPRIORITETET  E  KPRIORITETET  E  KPRIORITETET  E  KPRIORITETET  E  KOMUNES SHUPENZEOMUNES SHUPENZEOMUNES SHUPENZEOMUNES SHUPENZEOMUNES SHUPENZE
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REALIZUESHMËRIA

Ky plan është i realizueshëm, pasi mbështetet mbi objektiva reale dhe mbi gjendjen reale
ekzistuese. Ai bazohet mbi opinionet e të gjithë aktorëve potenciale lokalë si dhe në modele të
suksesshme të propozuar prej  tyre. Gjithashtu, në konsideratë janë marrë dhe  opinione të
specialistëve, objektivat e Mijëvjeçarit dhe  Strategjia Kombëtare e Zhvillimit.

Ky plan do të realizohet nga:
Komuna ShupenzëKomuna ShupenzëKomuna ShupenzëKomuna ShupenzëKomuna Shupenzë, që është hartuese e politikave dhe programeve, nxitëse, mbështetëse

dhe zbatuese e shumë projekteve dhe aktiviteteve të këtij plani.
Komuniteti,Komuniteti,Komuniteti,Komuniteti,Komuniteti, që janë përfituesit, prodhuesit, investuesit kryesore të këtij plani. Ata janë

konsumatorë, fermerë, investues dhe kredimarrës për shumë aktivitete.
ShoqatatShoqatatShoqatatShoqatatShoqatat, të cilat do të ndihmojnë në menaxhimin efiçent të shumë burimeve dhe mundësive

për secilën fushë përkatëse të ekzistencës së tyre, të ujit, pyjeve, vreshtarisë, pemëtarisë, rinisë,
sportit, artit etj.

Institucionet rajonaleInstitucionet rajonaleInstitucionet rajonaleInstitucionet rajonaleInstitucionet rajonale, të cilat do mbështetin, koordinojnë dhe harmonizojnë këto politika
me ato rajonale dhe kombëtare.

BashkëpunimiBashkëpunimiBashkëpunimiBashkëpunimiBashkëpunimi me fermerët, komunitetin, institucionet shtetërore si dhe organizata
donatore financiare do të jetë çelësi i suksesit të këtij plani.


