
KOMUNKOMUNKOMUNKOMUNKOMUNA OSTRENA OSTRENA OSTRENA OSTRENA OSTREN
Plani Strategjik i ZhvillimitPlani Strategjik i ZhvillimitPlani Strategjik i ZhvillimitPlani Strategjik i ZhvillimitPlani Strategjik i Zhvillimit

Përgatitur nga: Financuar nga:



2 KOMUNA  OSTREN

Përmbajtja

1. Nevoja dhe rëndësia
e Hartimit të Planit
Strategjik të Zhvillimit.

2. Profili i komunës
2.1. Pozita gjeografike
2.2. Pak histori
2.3. Popullsia
2.4. Punësimi
2.5. Arsimi
2.6. Shëndetësia
2.7. Ekonomia lokale

2.7.a. Burimet
          natyrore
2.7.b. Bujqësia
2.7.c. Blegtoria

2.8. Infrastruktura dhe
 shërbimet publike

 Rrugët
 Energjia
 Uji i pijshëm
 Kanalet e ujërave

   të Zeza
 Shërbimi postar
 Telekomunikacioni

2.9. Qeverisja vendore

3. Analiza e situatës

4. Vizioni dhe strategjitë
sektoriale

5. Procesi i vendosjes
së prioriteteve

6. Realizueshmëria

Plani strategjik i Zhvillimit të Komunës se Ostrenit për vitet 2009-
2014, është dokumenti më i rëndësishëm dhe themelor në fushën

e zhvillimit të komunës dhe në hartimin e Planeve me aktivitete specifike
zhvillimi.

Si një dokument i tillë, ai identifikon drejtimet strategjike optimale,
sasiore dhe cilësore brenda kuadrit të zhvillimit të komunës, duke marrë
në konsideratë hapësirat e mundësive ekonomike që janë të
segmentuara. Gjatë procesit të përgatitjes së Planit strategjik jemi
mbështetur për të integruar në të dhe dokumentet e Strategjisë së
Zhvillimit Rajonal të Qarkut të Dibrës hartuar nga UNDP në 2005 dhe
strategjinë kombëtare të Zhvillimit Rural, Strategjinë e Zhvillimit të
Turizmit dhe Strategjinë e Reduktimit të Varfërisë në Republikën e
Shqipërisë.

Plani Strategjik i komunës së Ostrenit konsiston në një listë me
objektiva kyçe prioritare që janë karakteristike për zonën, duke u përpjekur
të zgjidhin problematikën aktuale, të parashtrojnë drejtimet dhe tendencat
kryesore për të ardhmen e komunës në harmoni me perspektivën e
zhvillimit të të gjithë vendit.

Anëtarët e Grupeve të Punës kanë marrë pjesë aktive në procesin e
hartimit të Planit Strategjik. Grupi qendror ka qenë i përbërë nga
përfaqësues të Administratës dhe të institucioneve të komunës, nga
përfaqësues të biznesit dhe sektorëve të tjerë, si dhe nga përfaqësues
të OJF dhe të komunitetit, të cilët punuan sipas principeve dhe normave
të metodologjisë së hartimit të planit Strategjik.

Në hartimin e Planit Strategjik të Komunës u asistuam nga skuadra e
ekspertëve të ALPIN (Qendra për Zhvillime Rajonale dhe Ekonomike), e
cila u financua nga Këshilli i Qarkut të Dibrës. Kjo ishte pjesë e financimit
që Qarku I Dibrës ka marrë nga Ambasada Holandeze në kuadrin e
programit për Forcimin e Qeverisjes së mirë në Rajonin e Dibrës.

Pas diskutimeve me publikun, plani strategjik u diskutua dhe u adaptua
sipas rekomandimeve të anëtarëve të Këshillit të Komunës, duke marrë
kështu dhe aprovim ligjor si plani final i zhvillimit të komunës.

Plani strategjik i Zhvillimit të komunës së Ostrenit do të zbatohet
përgjatë realizimit e planit të aktiviteteve. Kjo nënkupton që në planet
vjetore që përgatiten nga Kryetari i komunës dhe miratohen nga këshilli
i komunës do të jenë sipas drejtimeve dhe gjurmëve të planit strategjik,
i cili është i hapur për rekomandime dhe shtesa të reja sipas nevojës
dhe rasteve të krijuara.

1. NEVOJA DHE RËNDËSIA E HARTIMIT
TË PLANIT STRATEGJIK TË ZHVILLIMIT

Razi Rama,
kryetar i
komunës
Ostren
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2. PROFILI I KOMUNËS

2.1) POZITA GJEOGRAFIKE

Komuna Ostren shtrihet në Jug-Lindje të rrethit
Bulqizë dhe ka një sipërfaqe prej 9874 Ha, me

një terren kryesisht malor. Nga lindja kufizohet me
kufirin shtetëror të Maqedonisë, nga jugu dhe jug-
perëndimi me komunën e Trebishtit dhe nga
Perëndimi me komunën e Gjoricës.

Komuna përbëhet nga 12 fshatra me një popullsi
4166 banorë dhe 1199 familje si: Ostren i Madh,
Ostren i Vogël, Radovesh, Lejcan, Orzhanore,
Tërbaç, Pasinge, Lladomericë, Tuçep, Lejcan,
Okshtun. Ostreni ndodhet në mes të rrugës
Peshkopi-Librazhd, 60 km larg Peshkopisë dhe 45
km larg qytetit të Librazhdit, rrugë që akoma është
rurale, por ka përfunduar projekti dhe ka filluar
asfaltimi i saj nga Librazhdi.

Klima është kontinentale malore, me dimër të gjatë
dhe të ashpër, me reshje dëbore përgjatë gjysmës
së vitit dhe me verë të freskët e të thatë. Temperaturat
shkojnë më e ulta -12°C në dimër dhe më e larta në
verë deri në 28°C, dhe reshjet e dëborës arrijnë deri
2m duke e bllokuar shpesh zonën.

2.2) PAK HIST2.2) PAK HIST2.2) PAK HIST2.2) PAK HIST2.2) PAK HISTORI;ORI;ORI;ORI;ORI;

Osteni është pjesa më e madhe e krahinës së
Gollobordës, krahinë që është shumë  e njohur

në rajonin e Dibrës dhe në gjithë Shqipërinë, për
krakteristikat e saj kulturore, gjuhësore, etnografike,
historike etj.

Toponimia e Gollobordës, vjen nga sllavishtja që
do të thote “Goder e zhveshur” pamje e cila të bie në
sy menjëherë sapo shkel në këtë zonë. Ajo ka qenë
e banuar që në kohërat e lashta antike iliro-romake,
të cilën e tregojnë dhe rrënojat arkeologjike të
qyteterimeve antike dhe sidomos në periudhen e
mesjetes, ku ka pasur një popullsi shumë të madhe,
falë dhe zhvillimit ekonomiko-social që kishte lugina
e Drinit e lidhur me Selanikun, Ohrin, Dibrën,
Prizrenin, Shkodrën etj.

Banorët e Gollobordës shquhen për mjeshtërinë
e tyre në ndërtimtari, si mjeshtërat më të mirë në
gjithë vendin. Kjo ka bërë që karakteristike për banorët
e Gollobordës të jetë dhe migrimi dhe emigrimi që
nga qytetet më të mëdhaja të Shqipërisë si Tirana,
Elbasani, Durrësi, Fieri, Lezha, Peshkopia por dhe
në Greqi, Itali, Angli etj, duke punuar në veçanti në
fushën e ndërtimit.

Golloborda është shumë e pasur me vlerat e saj
kulturore dhe artistike. Doket, zakonet, kostumet
popullore janë një pasuri e madhe e kësaj zone.
Kështu, banorët e Gollobordës kanë dhënë një
kontribut të madh në zhvillimin e artit, pikturës,
shkencës, arsimit, sportit, gazetarisë në rajonin e
Dibrës e gjithë Shqipërisë.
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2.3) POPULLSIA2.3) POPULLSIA2.3) POPULLSIA2.3) POPULLSIA2.3) POPULLSIA

Ostreni ka një popullsi prej 4146 banorësh e
përqendruar në 12 fshatrat e komunës. Lëvizjet

demografike të cilat janë karakteristike për rajonin e
Dibrës, për komunën e Ostrenit kanë qenë të larta.
Kryesisht lëvizja ka pasur tendencën drejt qendrës
metropolitane në Tiranë e Durrës. Karakteristikë tjetër
e komunës është lëvizja  e njerëzve drejt zonave të
ulëta ka qenë e hershme dhe ata janë vendosur
kryesisht në zonat periferike të tyre.

KARAKTERISTIKAT BAZË TË KOMUNITETIT

Femra  Meshkuj  Gjithsej 2008

1 OSTREN I MADH 507 501 1008 241      88

2 OSTREN I VOGËL 359 340 699 214      78
3 RADOVESH 183 166 349 97      52

4 KOJAVEC 81 75 156 57      11

5 LEJCAN 142 161 303 97      16
6 ORZHANORE 152 161 313 77      31

7 OKSHTUN I MADH 28 28 56 24        3

8 TUCEP 137 133 270 94      17
9 LLDOMERIC 191 237 428 115      35

10 ORENJE 30 33 63 15        3

11 OKSHTUN I VOGËL 47 71 118 27        2
12 PASINGE 54 41 95 20        8

13 TËRBAÇ 150 158 308 81       14

KOMUNA 2061 2105 4166 1199      338

2.4) PUNËSIMI2.4) PUNËSIMI2.4) PUNËSIMI2.4) PUNËSIMI2.4) PUNËSIMI

Popullsia merret kryesisht me blegtori, bujqësi,
mbledhje bimësh aromatike dhe medicinale.

Emigrimi është baza më e madhe e punësimit.
Kryesisht emigrantët punojnë në ndërtim, bujqësi dhe
shërbime. Në komunë janë të regjistruara 10 subjekte
private, kryesisht në shërbime dhe tregti. Familjarët
dalin në treg javor në komune, i cili organizohet çdo
të enjte me produktet e tyre blegtorale të bëra në
shtëpi dhe ku vijnë dhe shesin produktet industriale
dhe tregtare nga Shupenca, Zerqani, Bulqiza dhe
Peshkopia. Një numër i konsiderueshëm me arsim
të mesëm dhe të lartë janë punësuar në administratën
e komunës, në shkolla dhe në qendra shëndetësore.
Nga 1199 familje, 338 prej tyre trajtohen me përkrahje
sociale dhe rreth 126 familje janë në kushte shume
të vështira ekonomike.

Nr Sektorët Nr. i të punësuarve
1 Biznese 10 subjekte

- dyqane 5
- pika tregtare 3
- lokale 2

2 Në arsim 60
3 Në shëndetësi 14
4 Në elektrik 5
5 Në administratën

e komunës 14
6 Në ujësjellës -
7 Në ndërmarrjen

e rrugëve 4
8 Pensionistë 1989

Fshati/Lagjja
Nr.  i banorëve Nr.  i familjeve

në vitet
Nr. fam. që

marrin
ndihmë soc
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2.5) ARSIMI2.5) ARSIMI2.5) ARSIMI2.5) ARSIMI2.5) ARSIMI

Në komunën e
Ostrenit arsimimi

realizohet nëpërmjet:

 arsimit parashkollor,
 arsimit të ciklit

   të ulët,
 arsimi nëntëvjeçar.

Sistemi arsimor është
i prapambetur. Ka
mosfrekuentim të
mësimit nga nxënësit
dhe mësues pa arsimin
përkatës. Lënë për të
dëshiruar dhe ambientet
e shkollave ku kemi 2
shkolla 9-vjeçare, 4 të
ciklit të ulët dhe 2
ambiente për kopshtet e
sistemit parashkollor.

2.6) SHERBIMI SHENDETSOR2.6) SHERBIMI SHENDETSOR2.6) SHERBIMI SHENDETSOR2.6) SHERBIMI SHENDETSOR2.6) SHERBIMI SHENDETSOR

Në qendrën e komunës funksionon Qendra
Shëndetësore në Ostren të Madh me shërbim 8

orë dhe 5 ambulanca në fshatrat Ostren i Vogël,
Tërbaç, Llodomericë, Tuçep, Kojavec. Aty shërbejnë
3 mami - infermiere. Për më shumë se 1 vit në
komunë nuk ka mjekë dhe për një vizitë mjekësore
banorët e Ostrenit detyrohen të ikin në Bulqizë dhe
Peshkopi. Qendra nuk është e pajisur mirë, nuk ka
auto-ambulancë, si dhe nuk ka shërbim
stomatologjik.

1 Parashkollor 52 3 3 18/1 18/1 28 3
2 CU 360 24 24 17/1 17/1 187 18
3 9-vjecar 348 17 15 20/1 20/1 180 10
4 total 760 44 42 18/1 18/1 395 31

Arsimi Nr.
nxënësve

Nr.
mësuesve

Nr.
klasave

Raporti
Nx/

Mësues

Raporti
Nxënës/

Klasë

Nr.
Nxënësve

femra

Nr.
mësuesve

femra

Fshatrat     Personeli      Ambjentet
Mjek Infermiere

Ostren i madh 1 2
Ostren i Vogël 2
Tuçep 2 -ii-
Tërbac 2 -ii-
Llodomericë 1 -ii-
Kojavec 1 -ii-

1 10

Q.shëndetësore

2.7) EK2.7) EK2.7) EK2.7) EK2.7) EKONOMIA LONOMIA LONOMIA LONOMIA LONOMIA LOKALEOKALEOKALEOKALEOKALE

Ekonomia lokale kryesisht bazohet në burimet
natyrore dhe në menaxhimin e tyre në formë

tradicionale. Dega kryesore e ekonomisë lokale është
blegtoria dhe bujqësia.

Ambulancë

2.7.a) Burimet natyrore
Ostreni  është shumë i pasur me burime natyrore.

Malet dhe kodrat janë të gjelbëruara dhe të bukura si
një mundësi e mirë për zhvillimin e turizmit, pasi
shumë pasionante dhe vizitorë të ndryshëm i
frekuentojnë këto ambiente të bukura malore, përreth
të cilave ka pyje, livadhe, burime uji.

Ostreni ka 7670 ha pyje të mbrojtura, kryesisht
me  dushk, ah, pishë e zezë dhe pishë e bardhë si
dhe 60 ha kullota.  Këto pyje nuk janë dëmtuar dhe
ruhen me fanatizëm nga banorët e komunës.
Gjithashtu, ka shumë bimë medicinale që rriten në
këto pyje.

 Këto pyje janë të dëmtuar dhe janë faktorë kryesor
për erozionin e madh në këtë komunë. Gjithashtu, ka
shumë bimë medicionale që rriten në këto pyje.
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2.7.b) Bujqësia

Bujqësia në Komunën e Ostrenit nuk përbën degë
bazë, por një faktor ndihmës për ekonominë dhe të
ardhurat e familjeve të kësaj komune. Kulturat
kryesore bujqësore që kultivohen janë patatja, misri,
fasulja, jonxha, gruri, thekra si dhe disa lloje drurësh
frutorë si molla, qershia, kumbulla, arra, gështenja e
tjerë.

Kjo degë e ekonomisë ndeshet dhe me vështirësitë
e tjera si kudo në Dibër, ku mungon mekanika,
mungojnë farërat dhe pesticidet, ngastrat e vogla, gjë

Fshati     Të imta      Gjedhe Bletë
Dele Dhi

1 Ostren i Madh 262 302 225 420 69
2 Ostren i Vogël 291 288 184 360 41
3 Radovesh 186 237 76 230 26
4 Kojavec 123 168 40 120 24
5 Lejcan 146 172 51 150 21
6 Orzhanore 170 276 62 270 60
8 Okshtun 93 152 32 70 -
9 Tucep 137 166 58 190 14
10 Lladomeric 167 186 65 220 16
11 Pasinge 82 135 29 150 -
12 Tërbac 130 85 41 130 6

NUMRI I KRERËVE:

Shpendë

Fshati Grurë Misër Patate Fasule Fruta
Ostren i Madh - 30 100 8 10
Ostren i Vogel - 25 100 10 8
Radovesh - 28 100 10 12
Kojavec - 30 130 5 6
Lejcan - 25 80 6 4
Orzhanore - 26 100 8 4
Okshtun - 5 50 4 -
Tucep - 30 100 10 12
Lldomeric 25 45 110 10 9
Pasinge - 15 120 10 10
Tërbac 20 30 105 8 6

STRUKTURA E SIPËRFAQES SË TOKËS

Nr Lloji i burimit     Sasia              I shfrytëzuar    I pa shfrytëzuar
1 Pyje   7670 ha Keq

kullota   60 ha Pjeserisht
2 Tokë
3 Burimi ujor - -

4 Përrenj për 2 Okshtuni dhe 3 Leje HC 3 Koncesione
Tucepi.

Disa burime hidrike
si për ujë të pijshëm
dhe vaditës

hodrocentrale

Në Ostren ka dhe burime ujore si
Burimet e Tucepit, ku është dhe kanali i
madh vaditës, i cili përdorej për vaditje
jo vetëm nga komuna Ostren, por dhe
nga fshatrat e komunës Gjoricë si dhe
Zalli i Okshtunit, i cili është i pasur jo
vetëm me sasi të konsiderushme uji por
dhe me inerte. Në të janë studimet dhe
koncesione për 3 Hidrocentrale.

Fauna e Ostrenit është shumë e pasur me lloje të
ndryshme gjallesash dhe kafshësh e shpendësh.
Përmendim ujkun, ariun, dhelprën, lepurin, thëllëzën,
pëllumbat e eger, etj.

2.7.b) Blegtoria

Blegtoria ka qenë një nga degët që ka ecur më
shumë kohët e fundit. Kjo për arsye se zona e ka
pasur për traditë mbarështimin e blegtorisë, por edhe
për shkak të rritjes së kërkesave të tregut për mish,
produktet e qumështit, vezë dhe mjaltë. Shumë nga
banorët e komunës mbarështojnë dele, gjedhë dhe
mbajnë dhe bletë për mjaltë. Në tabelë jepet një pamje
më e plotë.

që bën të kemi një rendiment të ulët të
prodhimtarisë bujqësore që për rrjedhojë dhe
dalja në treg të jetë e vogël dhe të ardhurat për
banorët dhe familjet e tyre të jetë e ulët.
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2.8) INFRASTRUKTURA2.8) INFRASTRUKTURA2.8) INFRASTRUKTURA2.8) INFRASTRUKTURA2.8) INFRASTRUKTURA
 DHE SHËRBIMET DHE SHËRBIMET DHE SHËRBIMET DHE SHËRBIMET DHE SHËRBIMET

Infrastruktura dhe shërbimet janë pika më e dobët e
komunës. Më poshtë do të jepet përshkrimi i tyre,

por mund të themi se mungon fare ose është në cilësi
shumë të dobët shërbimi që i ofrohet komunitetit. Kjo
për disa arsye: një pasi zona është parë si zonë e
thellë, nuk janë investuar fonde në këtë drejtim, kanë
munguar projektet dhe programet cilësore si dhe
terreni është i vështirë dhe fshatrat janë larg nga njëri-
tjetri.
Këto janë disa nga faktorët.

Nr Lloji shërbimit Përshkrimi Gjendja aktuale

1 Infastrukturë
rrugore

Komuna ka 55 km rrugë të brendshme dhe 15
km rrugë nacionale

- E keqe, nuk kalohet
gjatë dimrit. Terreni
është i thyer dhe ka
erozion, gjë që e bën të
vështirë kalimin dhe në
stinët e tjera.

2 Ujësjellës Komuna ka 3 ujësjellësa.
Nevojat e popullatës janë dhe për 7 ujësjellësa

- Jo e përshtatshme.
Linja të reja dhe
ndërhyrjet me investime
do të shtonin kapacitetin
dhe siguronin sasinë e
duhur për nevojat e
popullatës.

3 Kanalizimet e zeza Mungojnë fare. Përdoren gropa septike. - Shumë e keqe

4 Telekomunikacioni Nuk ka sistem fiks, por mbulohet me sistemin
e lëvizshëm GSM. Territori mbulohet nga AMC
dhe Vodafone.

- Normal

5 Furnizimi me
energji

Rrjeti është i amortizuar dhe mungon energjia
elektrike me orare të zgjatura.

- E keqe
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3. ANALIZA E SITUATËS

BBBBB.....  KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKAT NEGAT NEGAT NEGAT NEGAT NEGATIVE:TIVE:TIVE:TIVE:TIVE:
   DISA   DISA   DISA   DISA   DISAVVVVVANTANTANTANTANTAZHETAZHETAZHETAZHETAZHET.....

Cilësia e ulët e shërbimeve në komunë.
Infrastruktura rrugore e keqe.
Mungesa e projekteve dhe planeve zhvilluese e
rregulluese bashkëkohore dhe të realizueshme
Mungesa e investimeve
Imazhi i keq demagogjik i krijuar nga sistemi i kaluar për
zonën e thellë dhe e pazhvilluar.
Infrastruktura e keqe.
Mungesa e ujit të pijshëm dhe energjisë elektrike.
Largimi i banoreve nga komuna për në zonat e tjera
urbane dhe metropolitane.
Mungesa e burimeve të mjaftueshme humane, sidomos
atyre profesionale.
Mospasja e një plani për zhvillimin e zonës dhe për
zhvillimin e turizmit.
Erozioni
Çështjet e pronësisë të pazgjidhura.
Shërbim jo i mirë arsimor dhe shëndetësor.
Kriza ekonomike globale mund të frenojë investimet e
huaja.

A.A.A.A.A. KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKA KARAKTERISTIKATTTTT
POZITIVE TË ZONËS.POZITIVE TË ZONËS.POZITIVE TË ZONËS.POZITIVE TË ZONËS.POZITIVE TË ZONËS.
AVAVAVAVAVANTANTANTANTANTAZHETAZHETAZHETAZHETAZHET
Pasuri të shumta natyrore, peizazh i
mrekullueshëm malor, janë një mundësi e
mirë për zhvillimin e turizmit malor, ekologjik
dhe kulturor.
Kullotat e shumta, tradita në rritjen e të
imtave janë një mundësi e mirë për shtimin
e prodhimit të qumështit dhe mishit, si dhe
rritjes së të ardhurave.
Pyjet dhe bimët medicinale janë burim të
ardhurash për banorët.
Asfaltimi i rrugës nacionale Peshkopi-
Librazhd mundëson lëvizjen e shpejtë për
në qendrat urbane të Peshkopisë e
Librazhdit si dhe me Elbasanin e Tiranën.
Karakteri punëtor, specialiteti në ndërtimtari
dhe shtegtimi i bën banorët e komunës së
Ostrenit të shfrytëzojnë mundësitë për të
rritur të ardhurat si dhe duke zhvilluar e
shfrytëzuar lëvizjen e lirë në vend dhe në
Europë.
Të ardhura të shumta që vijnë nga
emigrantet.
Shtimi i fondeve nga qeveria qendrore për
vendorët dhe programe e projekte të
ndryshme që kanë në fokus zhvillimin e
zonave malore dhe atyre rurale.
Programi i Ambasadës Holandeze me
Qarkun e Dibrës ku mund të përfitojë dhe
komuna.
Skema e subvencionit nga Ministria e
Bujqësisë.
Pozita gjeografike e favorshme për
bashkëpunim me komuna të tjera, rajone të
tjera dhe me Maqedoninë ku mund të
përfitohet nga bashkëpunimi ndërkufitar.
Tradita e pasur kulturore dhe fetare.

2.9) QEVERISJA VENDORE2.9) QEVERISJA VENDORE2.9) QEVERISJA VENDORE2.9) QEVERISJA VENDORE2.9) QEVERISJA VENDORE

Struktura e Komunës

Që me 1991 me ndarjen e pushteteve, Ostreni
është pjesë e nivelit të parë të qeverisjes vendore

si komunë. Ajo ka administratën e cila emërohet nga
kryetari i komunës, i cili zgjidhet me votim të
drejtpërdrejtë nga populli si dhe organin vendimmarrës
Këshillin Komunal që zgjidhet nga lista emërore e
këshilltarëve mbi bazën e përqindjeve që forcat
politike që i përfaqësojnë kanë marrë në votimet për
zgjedhjet lokale.

Gjithashtu, çdo fshat ka dhe kryetarin e fshatit që

zgjidhet nga përfaqësuesit e çdo lagjeje.
Në vitet e fundit janë krijuar dhe disa shoqata që

merren me çështje të caktuara si ajo e pyjeve, ujit të
pijshëm apo vaditës etj, si dhe ekzistojnë dhe
komisione të ndryshme që merren me një problem
të caktuar si i zgjidhjes së konflikteve, i pronave, i
xhamisë etj.

Komuna ka një administratë me 13 punonjës.
Kryetari, Zyra e Shërbimeve, Zyra e  Financës, Zyra
e Bujqësisë, Zyra e Tatim Taksave, Zyra e Ndihmës
Ekonomike, Zyra e Administratë -Arkivit, si dhe Policia
Komunale.

Këshilli i Komunës  përbëhet nga 13 këshilltarë.
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4. VIZIONI DHE STRATEGJITË SEKTORIALE

VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:VIZIONI:
Komuna e Ostrenit në 2014 do të jetë një njësi
administrative e qeverisur mirë, me rrugë të
rregulluara dhe me rrugën nacionale Peshkopi -
Librazhd të asfaltuar, me rrjete ujësjellësish në
shumicën e territorit të saj, me kanale të zeza të
rregulluara, me shkolla në kushte normale për
mësim, me qendër shëndetësore dhe ambulanca
në çdo fshat ku ofrohet shërbim me cilësi. Ostreni
do të jetë një vend i bukur dhe për turizëm, nga i
cili do të vijnë të ardhura për banorët e Ostrenit,
të cilët do jetojnë në mirëqenie nga ekonomia e
tyre dhe në fqinjësi të mirë e bashkëpunim me
komunat dhe banorët e Maqedonisë fqinje.

 ÇËSHTJET DHE SEKT ÇËSHTJET DHE SEKT ÇËSHTJET DHE SEKT ÇËSHTJET DHE SEKT ÇËSHTJET DHE SEKTORË KYÇ:ORË KYÇ:ORË KYÇ:ORË KYÇ:ORË KYÇ:

- zhvillimi ekonomik, fokusuar në zhvillimin
e blegtorisë, bujqësisë dhe turizmit

- përmirësimi i infrastrukturës dhe
shërbimeve publike bazë për komunitetin

- zhvillimi social, me arsimin, kulturën dhe
shëndetësinë.

- sigurimi i një qeverisje të mirë lokale.

OBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVOBJEKTIVAAAAATTTTT:::::

1. Sigurimi i zhvillimit ekonomik lokal përmes
zhvillimit të blegtorisë, bujqësisë dhe
turizmit lokal.

2. Përmirësimi  i cilësisë së shërbimeve
publike për komunitetin e Ostrenit, me
ujë, rrugë, kanalizime të zeza etj.

3. Sigurimi i një zhvillimi të kënaqshëm
social, me kushte të mira për arsimin,
shëndetësinë, kulturën etj.

4. Sigurimi   i qeverisjes së mirë lokale,
transparente dhe në shërbim të komunitetit.

STRASTRASTRASTRASTRATEGJIA SEKTTEGJIA SEKTTEGJIA SEKTTEGJIA SEKTTEGJIA SEKTORIALEORIALEORIALEORIALEORIALE

4.1. Zhvillimi ekonomik:

Zhvillimi ekonomik shihet në 3 aspekte kryesore:
zhvillimi i  blegtorisë dhe bujqësisë
zhvillimi i turizmit
menaxhimi i mirë i burimeve natyrore

OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:OBJEKTIVI 1:
Rritja në masën 20% e prodhimeve
blegtorale dhe bujqësore në komunën e
Ostrenit.

Masat:
Rritja e rendimentit të prodhimit të qumështit
e mishit, nëpërmjet përmirësimit racor të
gjedhit dhe të imtave.
Shtimi i numrit të krerëve dhe matrikullimi i
gjithë krerëve të imta në komunë
Ofrimi i asistencës së nevojshme teknike në
komunë, për të luftuar sëmundjen e
brucelozës dhe sëmundjeve të tjera.
Nxitja e profilizimit të fermerëve dhe
mbështetja institucionale nga komuna për të
përfituar nga skema e subvencionit dhe
projektet e tjera nga Ministria e Bujqësisë dhe
donatorë të ndryshëm.
Nxitja  e përpunuesve të qumështit në
komunë dhe mbështetja e tyre për të dalë në
treg me emrin e tyre, dhe ngritja e një baxhoje.
Rritja e lobimit dhe promocionit për
pozicionimin dhe mbrojtjen e prodhimit lokal
si prodhime BIO.
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OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:OBJEKTIVI 2:
Rritja e të ardhurave nëpërmjet menaxhimit
efektiv të burimeve natyrore

Masat:
Kalimi në pronësi të komunës e pyjeve dhe
kullotave që janë në territorin e komunës
Mbështetja e Shoqatës së Pyjeve dhe
Kullotave Komunale për zbatimin e planit të
menaxhimit
Nxitja e banorëve të komunës për mbledhjen
dhe grumbullimin e prodhimeve të  dyta të pyllit
si bimë medicinale etj.
Regjistrimi dhe një plan menaxhimi i pasurive
dhe pronave që kalojnë në pronësi të
komunës,
Shtimi investimeve në zonat e dëmtuara nga
erozioni.

OBJEKTIVI 3:OBJEKTIVI 3:OBJEKTIVI 3:OBJEKTIVI 3:OBJEKTIVI 3:
Shtimi i përpjekjeve të institucionalizuara
për zhvillimin e turizmit në komunë.

Masat:
Hartimi i një plani për zhvillimin e turizmit.
Shtimi i përpjekjeve për promovimin e turizmit
në Ostren.
Rritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit të
banorëve të Ostrenit dhe biznesmenëve që
do të merren me turizëm.
Futja e turizmit si prioritet i kërkesave dhe
punës së administratës së komunës dhe
aktorëve të tjerë mbështetës.
Rritja e bashkëpunimit me agjenci dhe
organizata që merren me zhvillimin dhe
biznesin turistik.
Krijimi dhe investimi në modele pilote që
zhvillojnë turizmin.
Nxjerrja e rregullave dhe politikave që
favorizojnë turizmin nga organet
vendimmarrëse të komunës.

4.2) Infrastruktura dhe Shërbimet publike.

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:
Përmirësimi dhe rehabilitimi i shërbimeve
publike dhe infrastrukturës rrugore në
komunën e Ostrenit për komunitetin dhe
për krijimin e kushteve optimale për
zhvillimin e turizmit.

Masat:
Përgatitja e projekteve teknike sipas
standardeve
Rehabilitimi dhe asfaltimi I rrugës nacionale
Peshkopi – Librazhd
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore që lidh
fshatrat me rrugën nacionale
Shtimi dhe sigurimi i investimeve për  ujin e
pijshëm.
Projekte dhe investime për sistemin e ujërave
të zeza për disa nga fshatrat më të mëdhenj
të komunës.
Përmirësimi i furnizimit me energji i
popullatës, duke investuar në kabinat dhe
burimet e tjera hidrike
Shtimi i fondeve për mirëmbajtjen e
infrastrukturës.
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4.3) Zhvillimi social

ARSIMI

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:
Rritja e cilësisë së shërbimit arsimor për
komunitetin e Ostrenit.

Masat:
Rritja e investimeve për objektet arsimore,

godina, mjete, etj;

Shtimi i përpjekjeve për profesionalizimin e

mësuesve;

Bashkëpunim i mirë me Drejtorinë Arsimore

për zbatimin sa më të mirë të politikave

arsimore në komune;

Nxitja e komunikimit me komunitetin për të

kontribuar në rritjen e cilësisë së shkollimit.

SHENDETSIA

OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:OBJEKTIVI:
rritja e cilësisë së shërbimit shëndetësor.

Si do të arrihet:
Rritja e investimeve për godinat dhe
infrastrukturën shëndetësore në komunë
Ofrimi i shërbimit shëndetësor me cilësi dhe
në kohë për çdo fshat të komunës
Rritja e fondeve dhe kujdesit të komunës për
shërbimin në Qendrën shëndetësore të
komunës
Përmirësimi i kujdesit ndaj nënës dhe
fëmijëve
Ngritja e konsultoreve në ato fshatra që
mungojnë
Bashkëpunim i mirë me drejtuesit e shëndetit
publik në komunë dhe në rajon.

4.4) Qeverisja e mirë Lokale:

OBJEKTIVI :OBJEKTIVI :OBJEKTIVI :OBJEKTIVI :OBJEKTIVI :
Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj
qytetarëve me aftësi profesionale, në
kohë duke menaxhuar me eficencë dhe
trasparencë fondet publike.

Masat:
Krijimi i kushteve të përshtatshme me
ambiente dhe pajisje për stafin e komunës.
Rritja e aftësive të punonjësve të
administratës së komunës dhe
vendimmarrësve të këshillit të komunës
nëpërmjet trajnimeve nga Njësia e Trajnimit
në Qark dhe Organizata të tjera.
Rritja  e pjesëmarrjes së komunitetit në
vendimmarrje
Rritja e bashkëpunimit me të gjithë aktorët
mbështetës të qeverisjes në komunë.
Rritja e bashkëpunimit me komunat fqinje të
Maqedonisë
Rritja e bashkëpunimit me strukturën e Qarkut
të Dibrës
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Grupet e punës të krijuara gjatë procesit të planit
strategjik identifikuan çështjet kritike që lidhen

me zhvillimin lokal. Anëtarët e grupit kryesor të planit
strategjik kanë bërë një pjesëmarrje aktive në
aktivitetet e grupeve të punës në përcaktimin e 25
objekteve nga ku janë përcaktuar 10 projektet më
prioritare.

Projektet prioritare janë zgjedhur duke u bazuar
në shtatë kritere:

1. inpakti në planin operacional dhe
objektivat strategjike

2. realizueshmëria
3. shtrirja në kohë

5. PROCESI I VENDOSJES SË PRIORITETEVE

4. inpakti në investime e zhvillim dhe në
krijimin e vendeve të reja të punës

5. pjesëmarrja e sektorit privat
6. krahasueshmëria me objektivat dhe

projektet e tjera
7. rëndësia specifike e projektit bazuar në

vlerësimin e grupeve të punesë.
Për kriteret 1-6, selektimi është bërë me pikë nga

1-4. Grupi i punës paraqiti dhe një kriter shtesë (1-3)
për projektin që kontribuon më shumë në arritjen e
qëllimit për çështjen kritike konkrete.

Lista e objekteve dhe aktiviteteve prioritare sipas
fushave:

Nr Projektet Fusha Përgjegjësit Kostoja Vlerësimi

1 Sistemimi dhe asfaltimi i
qendrës në Ostren të madh

Infrastrukturë Komuna me partnerë
Qeverinë qendrore dhe
FZHSH

24 000 000 20

2 Kanalizimi i ujërave të bardha
dhe të zeza në Ostren të madh

Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverinë qendrore dhe
FZHSH

10 000 000 19

3 Asfaltimi i rrugës në Ostren të
Vogël

Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverinë qendrore dhe
FZHSH

23.000.000 18

4 Ndërtim ujësjellësi në fshatin
Llodomericë

Infrastrukturë Komuna me partnerë
Qeverine  qendrore
dhe Këshilli i Qarkut

30 000 000 18

5 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin
Pasinge

Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverinë qendrore dhe
FZHSH

7 000 000 17

6 Sitemi dhe ndriçimi i
qendrës në Ostren të Vogel

Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverinë qendrore dhe
FZHSH

20 000 000 16

7 Ndërtim rruge në Tucep Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverine qendrore dhe
FZHSH

5 000 000 16

8 Ndërtim rruge në
Llodomericë

Infrastrukturë Komuna me partnere
Qeverinë qendrore
dhe donatorë

10 000 000 15

9 Ndërtim rruge në Pasinge Infrastrukturë Qarku, komuna 10 000 000 15

10 Asfaltimi i rrugës Qafe
Cerenecë-Ostren

Infrastrukturë Qeveria qendrore 14

11 Rikonstroksioni i shkollës 9-
vjeçare Ostren i Vogël

Arsim Komuna dhe
Ministria e Arsimit

14

12 Rikonstruksioni i kanalit
vadites Tucep-Cerenec.

Bujqësi Komuna dhe Banka
Botërore

10 000 000 14

13 Pyllëzimi i kodrave në:
- Radovesh
- Lejcan
- Llodomerice
- Pasinge
- Tucep
- Okshtum i Vogël

Mjedis Komuna me
Drejtorine e pyjeve,
donatorë dhe
Federata e Pyjeve të
Qarkut

10 000 000 13

N/A

10 000 000
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Nr Projektet Fusha Përgjegjësit Kostoja Vlerësimi

14 Ndërtimi i mureve dhe pritave
mbajtëse për rrëshqitjen e
dherave në:
- Kojavec
- Lejcan
- Ostren i Madh
- Radovesh
- Okshtun

Mjedis Komuna me
Drejtorine e pyjeve,
donatore dhe
Federata e Pyjeve të
Qarkut

10 000 000 13

15 Qendër kulturore dhe komunitare
me muze, takime etj.

Kulturë Komuna me donatorë 5 000 000 12

16 Blerja e një makine ambulance
për shëndetësinë

Shëndetësi Komuna dhe Drejtoria
e Shëndetit Parësor

3 000 000
12

17 Plani i zhvillimit të Turizmit Turizëm Komuna me SNV N/A 12

18 Guidë turistike për zonën N/A 11

19 Ngritja e 5 haneve turistike Turizëm Komuna me donatorë 7 000 000 11

21 Blerja e kompjuterave dhe
pajisjeve të tjera për stafin e
komunës

Qeverisje Komuna 3 000 000
11

22 Trajnimi i stafit Qeverisje Komuna me Njësinë e
Trajnimit

N/A 10

23 Hartimi i një manuali për etikën
dhe rregulloren e administratës
së komunës.

500 000 10

24 Ndërtim kopshtesh për fëmijë
në çdo fshat

10

25 Pika grumbullimi për plehërat
në çdo fshat

Mjedis Komuna me
Ministrinë e Arsimit
dhe donatorë

10 000 000 10

Totali 207 500 000

Turizëm

Qeverisje

Arsim

Komuna me SNV

Komuna me OJF

Komuna me OJF

20 Ngritja e 3 Hidrocentraleve të
vegjël. HC

Energjitike Bisnesi N/A 11

Shënim:
Prioriteti kryesor i komunës

është rruga nacionale
Librazhd - Peshkopi.
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6. REALIZUESHMËRIA

Ky plan është i realizueshëm, pasi mbështetet mbi
objektiva reale dhe mbi gjendjen reale ekzistuese.

Ai bazohet mbi opinionet e të gjithë aktorëve potencialë
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.

Plani synon të realizojë çështjet kritike që lidhen me:
• Zgjidhjen e problemeve emergjente

nëpërmjet shtimit të investimeve në
përmirësimin e infrastrukturës dhe të
shërbimeve bazë për komunitetin.

• Zhvillimin ekonomik lokal, nëpërmjet nxitjes
dhe mbështetjes së fermerëve për rritjen e
prodhimit të produkteve BIO, peshkimin dhe
kultivimin e bimëve medicionale.

• Zhvillimin e Burimeve Njerëzore, që ka të
bëjë me shtimin e masave dhe kujdesit për
arsimin, shëndetësinë, kulturën dhe qeverisjen
e mirë të komunitetit.

Projektet: Plani parashikon që nëpërmjet 25
projekteve në fushat e infrastrukturës, shërbimeve,
bujqësisë, turizmit, burimeve natyrore, arsimit,
shëndetësisë dhe qeverisjes së mirë të arrihen qëllimet
dhe objektivat e vëna. Nga këto projekte 10 janë
projektet më prioritare, të cilat do të kërkohen të
realizohen në vitet e para.

Fondet: Buxheti i kërkuar për realizimin e këtyre
projekteve është afërsisht 207 500 000 lekë. Për 10
projektet prioritar nevojitet një buxhet prej 139 000
000. Ky buxhet do të gjendet nga të ardhurat lokale,
grandet nga qeveria qendrore dhe investimet nga
donatorë të ndryshëm dhe qeveria qendrore.

Aktorët zbatues: Kryetari i  komunës dhe
administrata e tij janë përgjegjësit kryesorë për
zbatueshmërinë e planit. Ata  do të hartojnë dhe
paraqesin projektet me profesionalizëm para këshillit
të komunës në plan buxhetin vjetor, ku do të merret
miratimi për zbatimin e këtyre projekteve. Administrata

dhe kryetari do të përpiqen të shtojnë të ardhurat
dhe investimet nga donatorë dhe grandet qeveritare
për realizimin e këtyre projekteve. Këshilli i Komunës
do të jetë vendimmarrësi dhe monitoruesi për
realizimin e tyre sipas kërkesave të komunitetit dhe
kuadrit ligjor.

Aktorët mbështetës: Qeveria qendrore me
Ministritë e linjës si Ministria e Rendit, Ministria e
Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve
Publike, Transportit dhe Komunikacionit, Ministria e
Financave, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e
Mjedisit dhe me drejtoritë rajonale do të jenë
mbështetësit kryesorë financiarë me grande dhe me
programet e tyre.

Këshilli i Qarkut të Dibrës do të mbështesë nëpërmjet
asistencës teknike, nxitjes së bashkëpunimit
ndërkomunal dhe ndërkufitar, politikave dhe
strukturave rajonale zhvilluese dhe mbështetjes
financiare me  fonde të dhëna nga donatorë të huaj
dhe qeveritarë.

Donatorët: FZHSH (Fondi i Zhvillimit Shqiptar) me
investimet në infrastrukturë, Banka Botërore me
investimet dhe programet për bujqësinë, pyjet dhe
sektorë të tjerë, SNV me asistencën për bujqësinë,
pyjet dhe turizmin, WorldVision me investimet në
fushën e arsimit, KE (Këshilli i Europës) me ambasadat
e vendeve të tyre dhe me programet e veta në fusha
të ndryshme ekonomike dhe sociale janë donatorët e
huaj më të rëndësishëm nga të cilët do të priten
investime dhe mbështetje për realizimin e planit.

Aktorët lokalë: OJF lokale, si ALPIN në fushën e
Zhvillimit Rajonal dhe Rural, Federata e Pyjeve në
fushën e mjedisit, Agritra-Vizion në fushën e sociale
dhe ekonomike me fokus gratë rurale, janë organizatat
më të konsoliduara që do të ndihmojnë në realizimin
me profesionalizëm të planit.

Fermerët, biznesmenët vendas dhe të huaj dhe
komuniteti në tërësi janë investuesit dhe përfituesit
kryesorë për realizimin e planit strategjik.


