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AKRONIME 

AdZM Administrata e Zonave të Mbrojtura  

AKBN Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

AKPT Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

ALUIZNI Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale 

ARRSH Autoriteti Rrugor Shqiptar 

ARZM Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura  

ASIG Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor 

ATRAKO Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve 

AZHBR Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

b.e  banorë ekuivalent 

CCTV  Closed-circuit television- sistem survejimi me kamera  

CENSUS Procesi i mbledhjes të të dhënave për popullsinë vendase 

DAR Drejtoria Arsimore Rajonale 

DIH Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor 

DPUK Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve 

EFLUENT Mbetje të derdhura në sipërfaqe ujore 

FSHZH Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

IAP Ioanian Adriatic Pipeline- Gazsjellësi Jon- Adriatik 

IMHOFF Vaskat Imhoff: vaska për mbledhjen dhe përpunimin e ujërave të ndotura 

INK  Intensitet i Ndërtimit me Kusht 

INSTAT Instituti i Statistikave 

IPARD-like Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development- Mbështjetje për zhvillimet rurale dhe 

bujqësore 

IPUP Impianti i Pastrimit të Ujërave të Përdorura 

ISKSH Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor 

ISPU Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike 

ITUN  Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura 

ITUP Impianti i Trajtimit të Ujërave të Pijshëm 

IUCN  International Union for Conservation of Nature 

KKT  Këshilli Kombëtar i Territorit 

KPTHN   Kombinati i Përpunimit të Thellë të Naftës 

LED Llampat LED: Light-emitting diode 

MAS Ministria e Arsimit dhe Sportit 

MEI Ministria e Energjisë dhe Industrisë 
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MTI  Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

MZHETTS Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

MZHU Minsitria e Zhvillimit Urban 

OSSHE Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. 

PBA Plan Buxhetor Afatmesëm 

PDV Plan i Detajuar Vendor 

PDZRK  Plan i Detajuar në Zonë me Rëndësi Kombëtare 

PGM Pikë Grumbullimi Mbetjesh 

PIK Plan i Investimeve Kapitale 

PKS  Plan Kombëtar Sektorial 

PMNZSH Policia e Zjarrfikësve e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi 

PNR Park Natyror Rajonal 

PPK  Plan i Përgjithshëm Kombëtar  

PPV  Plan i Përgjithshëm Vendor 

PSV  Plan Sektorial Vendor 

RAMSAR Konventa Ndërkombëtare mbi ligatinat për të siguar mbrojtjen dhe përdorimin e duhur e tyre 

RNM  Rezervat Natyror i Menaxhuar 

RSH Republika e Shqipërisë 

STK Strategjia Kombëtare e Transportit 

SËOT [Strengths, Ëeaknesses, Opportunities, Threats] Analiza e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe 

kërcënimeve  

SHGJSH Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

TeR Termat e Referencës 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 

VMS  Variable Message Signs- Tabela me të dhëna përgjatë akseve rrugore 

ZNUAE Zonat e Ndërmjetme dhe Ultësirat Agro-Ekologjike 
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0 HYRJE 

I. Projekti “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për bashkitë 

Peqin, Roskovec, Patos dhe Mallakastër” 

Ky projekt do të formulojë Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkive Peqin, Roskovec, Patos, 

Mallakastër. Qëllimi është që t’u sigurojë këtyre bashkive një dokumentacion udhëzues të zhvillimit që 

do të shërbejë si një kushtetutë lokale e zhvillimit për administrimin e territorit të bashkive gjatë 15 

viteve të ardhshme.  

Formulimi i Plani të Përgjithshëm Vendor do të bazohet në kornizën ligjore, direktivat dhe 

rekomandimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planeve Sektoriale (kombëtare apo rajonale) si 

dhe në materialet e siguruara nga bashkitë e që japin informacion mbi situatën aktuale. 

Synimi është që plani të mos jetë thjesht një dokument, rregullator i ndërtimit, por një instrument nxitës 

i zhvillimit, veçanërisht në rastin e Bashkive si Peqin-Roskovec-Patos-Mallakastër që kanë pësuar rënie 

të popullsisë në vitet e fundit si pasojë e migrimit.  

Trajtimi i këtyre bashkive si një lot i vetëm bën sens për karakteristikat e përbashkëta që ato kanë, por 

qëllimi këtu nuk është unifikimi i karakteristikave, por nxjerrja në pah e veçorive: pikave të forta apo 

problematikave përkatëse për të dhënë një zgjidhje ad hoc për secilën bashki. 

Procesi i hartimit të PPV-së synon disa objektivave, si më poshtë:  

Mbështetje ndaj Bashkive për të promovuar një menaxhim urban e rural më të mirë të territorit, 

nëpërmjet përgatitjes së një sistemi të ri rregullator. 

Qëllimi kryesor i Projektit është të promovojë një menaxhim më të mirë të zhvillimit territorial. Kuptohet 

se ky qëllim nuk mund të arrihet vetëm nëpërmjet PPV, por edhe me instrumenta të tjerë zbatues (si 

rregulloret, masat incetivuese apo ndëshkuese në përputhje dhe me legjislacionin në fuqi etj), si dhe 

me masat e duhura për ngritjen e kapaciteteve të bashkisë. Për këtë arsye, propozohet një qasje 

koherente ndaj menaxhimit të zhvillimit urban, duke përcaktuar një rol të ri pro-aktiv për Bashkitë në 

“udhëheqjen” e proceseve të zhvillimit urban e ekonomik me anë të përcaktimit të projekteve madhore 

me impakt edhe rajonal, krahas rolit tradicional për “drejtimin” e zhvillimit nëpërmjet instrumentave të 

kontrollit të territorit (lejet e ndërtimit).  

Për këtë qëllim Projekti:  
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- Krahas përcaktimit të Vizionit dhe Strategjisë të zhvillimit urban do përcaktojë, në përputhje dhe 

me TeR projektet e programet prioritare të lidhura me Buxhetin Bashkiak ose të shoqëruara me 

skeda projekti që krijojnë mundësinë e aplikimit në fonde rajonale, kombëtare apo 

bashkëpunime ndërkombëtare. 

- Aktualisht, bashkitë menaxhojnë territore urbane edhe rurale, ndaj projekti do gërshetojë dhe 

harmonizojë 2 mënyra të ndryshme të jetesës me anë të një vizioni të përkrahur nga të gjithë 

aktorët e zhvillimit.  

- Kuptimi nga ana e bashkisë të rolit të ri që duhet të kryejë, dikton përfshirjen e stafit të 

planifikimit urban, zhvillimit ekonomik, etj, në përpunimin e instrumentave të përshtatshëm për 

planifikim pro-aktiv, si dhe në zbatimin e PPV në zonat prioritare të zhvillimit. Përfshirja dhe 

rritja e kapaciteteve bashkiake është pjesë e rendësishme e punës sonë.  

Sigurimi i një Plani “në koherencë me situatën social-ekonomike të bashkisë”. 

PPV e propozuar do bazohet në një analizë të plotë të raporteve dhe studimeve të disponueshme për 

Bashkinë, në studimin e kontekstit gjeografik, historik, natyror, ekonomik, demografik dhe social të 

vendbanimeve, në analizën e strukturës territoriale e funksionale dhe dinamikës së saj, në vlerësimin e 

infrastrukturës ekzistuese dhe të sistemeve të shërbimeve. Kushtet dhe sfidat që do identifikojhen gjatë 

fazës së analizës do të krijojnë bazat e propozimeve të Strategjisë Territoriale dhe të Planit të Zhvillimit 

Territorial. 

Zhvillimi i një “sensi të fortë “pronësie” tek aktorët e zhvillimit dhe të interesit” arrihet me anë të 

prezantimit dhe diskutimit të planit pranë komunitetit lokal, bizneseve, grupeve të veçanta që operojnë 

ose gjenden në territor, etj 

Propozimi i një Sistemi Rregullator që të jetë në përputhje me bazën ligjore në fuqi. 

Roli pro-aktiv i propozuar i Bashkisë, në proceset e zhvillimit urban, si dhe të gjitha propozimet e PPV-

së do filtrohen për të siguruar përputhjen e plotë më kuadrin ligjor në fuqi duke propozuar sipas rastit 

ndryshime në kuadrin ligjor vendor për të mundësuar dhe lehtësuar zbatimin e vetë PPV-së.  

i. Objektivat e projektit 

Duke ndjekur objektivat e përgjithshme të Ligjit Ligj Nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit" i ndryshuar,  si dhe objektivat strategjike të Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe të strategjive 

kombëtare sektoriale, ky projekt ka si objektiv realizimin e një Plani të Përgjithshëm Vendor të 

qëndrueshëm, që siguron menaxhimin e tokës nëpërmjet sigurimit të instrumentave të planifikimit dhe 

kontrollit të territorit.  

mailto:info@atelier4.al
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Objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor: 

 Balancimi i nevojave dhe interesave kombëtare e vendore për zhvillimet në territor; 

 Krijimi i kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm në territor dhe sipas parimeve ligjore; 

 Drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme; 

 Rregullimi i përdorimeve të tokës, intensitetit e shtrirjes së ndërtimit në sistemet natyrore, 

bujqësore dhe urbane. 

Planifikimi i programeve dhe masave për të garantuar: 

 Rigjenerim urban; 

 Mbrojtje të mjedisit; 

 Zhvillim të qëndrueshëm  

a. të burimeve natyrore,  

b. të tokës së kultivueshme, 

c. të peizazheve dhe hapësirave të gjelbra;  

 Rregullimi i vendndodhjes dhe programeve për infrastrukturat publike e servitutet publike; 

 Rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit, mbarështimit të zonave të mbrojtura natyrore 

dhe historike. 

Objektivat specifike përfshijnë: 

 Krijimin, detajimin dhe aplikimin praktik të metodave planifikuese që t'i përshtaten tregut; 

 Formulimin e veprimtarive të partneritetit ndërmjet bashkisë, zhvilluesve, pronarëve të tokës, 

pushtetit qendror dhe grupeve të tjera të interesit nëpërmjet një procesi konsultimesh dhe 

pjesëmarrjes aktive;  

 Rritjes së kapacitetit të planifikimit, kontrollit të zhvillimit dhe menaxhimit të tokës në 

departamentet përkatëse të pushtetit lokal; 

 Sigurimin e një menaxhimi më të mirë të territorit, duke siguruar një produkt koherent me 

situatën social-ekonomike bazuar në ekulibrimin e interesave publike dhe private; 

 Krijimin e një sensi të fortë “pronësie” tek aktorët e zhvillimit dhe të interesit. 

ii. Produktet e projektit 

Që të realizohen objektivat e mësipërme, bazuar dhe në kërkesat e Termave të Referencës, një 

sekuencë logjike e aktiviteteve të mëposhtme do të përmbahet në dokumentat në vijim: 

 DOKUMENT 0 RAPORTI PARAPRAK 

 DOKUMENT I RAPORTI ‘ANALIZA DHE VLERËSIMI I TERRITORIT’ 

 DOKUMENT II RAPORTI ‘STRATEGJIA TERRITORIALE’ 
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 DOKUMENT III RAPORTI I ‘PLANIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT’ 

 DOKUMENT IV RREGULLORE VENDORE 

 DOKUMENT V VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

iii. Metodologjia për Fazën 2 – Strategjia Territoriale 

Puna për hartimin e planit ka filluar me një njohje të zonës, të konteksit rajonal e morfologjik, të 

dinamikave ekonomike dhe sociale, që kanë gjeneruar situatën aktuale me të mirat dhe problematikat 

e saj. Dinamikat aktuale lokale dhe rajonale, çështje që kërkojnë një kooperim me bashkitë fqinje apo 

me pushtetin qëndror diktojnë formulimin e një vizioni që shkon përtej territorit administrativ bashkiak. 

Dinamikat aktuale kanë si aspekte pozitive, që nxisin zhvillimin, ashtu dhe aspekte frenuese dhe 

negative. Këto të fundit, me anë të planifikimit duhet të ndryshohen dhe/ose të parandalohen. 

Elementët e fortë territorialë, pikat e forta në kapitalin njerëzor dhe ekonomik do jenë themelet e 

strategjisë së zhvillimit të ardhshëm të territorit. Strategjia e zhvillimit do synojë të trajtojë problematikat 

aktuale të evidentuara dhe të marrë masa për të evituar kërcënimet e mundshme që mund të 

vërtetohen nëse do të vijojë trendi aktual i zhvillimit. Detajimet dhe saktësimet e orientimeve strategjike, 

do të thellohen dhe formëzohen në planin e përdorimit të tokës dhe në rregulloret përkatëse duke 

krijuar bazën për zhvillimin territorial si nga sektori publik ashtu dhe nga ai privat. 

Në Raportin e “Analizës dhe Vlerësimit të Territorit” janë shqyrtuar në detaje dinamikat urbane, sociale 

ekonomike, lidhjet infrastrukturore dhe impakti i tyre në sistemet natyrore, bujqësore dhe ujore. Raporti 

i “Analizës dhe Vlerësimit të Territorit” ka trajtuar edhe rekomandimet e PPK-së dhe strategjive në nivel 

kombëtar. 

Dokumenti i Strategjisë territoriale fillon me një përmbledhje të gjetjeve kryesore të “Analizës dhe 

Vlerësimit territorial”, prezanton Strategjinë e Zhvillimit mbështetur në Vizionin dhe Objektivat 

Strategjikë të cilët janë detajuar bazuar në drejtimet kryesore të zhvillimit dhe kapitulli i fundit tregon 

rrugëtimin që vizion do të ndjekë për t’u materializuar në terren me anë të planit të veprimeve, 

investimeve strategjike, instrumentave financiarë dhe instrumentave monitorues. 

Për përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit bazë janë pyetësorët e shpërndarë gjatë takimeve ku krahas 

stafit teknik dhe komuniteti ka shprehur opinionin e tij për zhvillimin e ardhshëm.  

Projektet kryesore janë detajuar në skeda (Aneksi A) me anë të të cilave bashkia mund të aplikojë për 

fonde dhe pranë donatorëve të ndryshëm.  

Procesi i konsultimeve (Aneksi C) mjaft i rëndësishëm, jo vetëm për të mundësuar njohjen e produktit 

te publiku i gjerë, por dhe për të mundësuar një informacion polivalent mbi problematikat, potencialet 

dhe nevojat e popullsisë ka filluar që në fazën e Analizës dhe Vlerësimit të Territorit ku qytetarëve krahas 

këkrkesës për njohjen e problematikave që ato hasi në territor i është kërkuar dhe plotësimi i 

pyetesorëve se si ata shohin zhvillimin e territorit në 15 vitet e ardhshme.   
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1 PARASHIKIMET E DETYRUESHME QË RRJEDHIN NGA PLANIFIKIMI 

NË NIVEL QENDROR 

1.1 Plani i Përgjithshëm Kombëtar 

PPK ofron kornizën strategjike referuese për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, për 15 vitet e 

ardhshme, me qëllim sigurimin e zhvillimit të balancuar ekonomik dhe social të vendit, menaxhimin e 

përgjegjshëm të burimeve natyrore të tij, mbrojtjen e mjedisit, duke siguruar njëkohësisht edhe 

përdorimin racional të tokës 

Vizioni i Planit të Përgjithshëm Kombëtar e sheh Shqipërinë si një qendër të integruar në sistemin 

ekonomik dhe infrastrukturor Evropian, me ekonomi të shumëllojshme dhe konkuruese në hapësirën 

ballkanike, si një shtet që synon barazinë në aksesin në infrastrukturë, ekonomi dhe dije. Siguron 

mbrojten e trashëgimisë natyrore, historike dhe kulturore me synimin për t’u shndërruar në një 

destinacion autentik. Në objektivat strategjik të planit parashtrohet si fillim, sigurimi i integritetit fizik dhe 

territorial të peizazhit historik, kulturor, natyror dhe urban në të gjithë territorin shqiptar. PPK-ja synon 

një riorganizim të territorit shqiptar, duke strukturuar vendbanimet në qendra urbane: primare, 

sekondare dhe terciare, strukton lidhjet dhe aksesin si pjesë e korridoreve evropiane dhe ballkanike, 

duke krijuar rajone të forta ekonomike që kanë marrëdhënie plotësuese me njëri-tjetrin. 

PPK vendos si prioritet strategjik realizimin dhe finalizimin e projekteve strategjike infrastrukturore 

rrugore dhe energjitike (TAP, IAP, interkonjeksionit 400 kV Fier-Elbasan-Maqedoni) që lidhin vendin me 

Europën. PPK-ja vendos prioritetet në rrjetin hekurudhor: Rikonstruksioni i plotë i sistemit ekzistues dhe 

ndërtimin e linjave hekurudhore për të përkrahur lëvizjen ndërqytetase për distanca te largëta dhe 

lëvizjen ndërkufitare, etj. 

Plani Kombëtar për sistemin urban propozon: 

- Zhvillim hapësinor policentrik dhe një marrëdhënie të re urbane - rurale; 

- Kontroll i ekspansionit fizik të qyteteve dhe zonave të urbanizuara, duke promovuar densifikimin në 

vend të shpërhapjes urbane; 

- Akses më të mirë në një infrastrukturë multimodale, e cila është jo vetëm më e efektshme, por edhe 

miqësore ndaj mjedisit; 

- Funksione mikse dhe komplementare;  
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- Përdorim dhe menaxhim inteligjent i ekosistemit urban në veçanti i ujit, energjisë dhe mbetjeve; 

- Konservim dhe zhvillim të pasurive natyrore dhe të trashëgimisë historike kulturore, në kuptim të 

përmirësimit dhe të aktivizimit të këtyre aseteve në jetën urbane. 

Plani prezanton hierarkizimin e qendrave dhe profilizimin e tyre në akomodimin e sektorëve ekonomike 

të përshtatshëm duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese. 

Sipas kësaj ndarje Roskoveci është një qendër terciare urbane. Ndërsa vendbanimet e tjera janë 

Lokalitete. Ballshi konsiderohen dhe si Hub-e energjitike. 

Vizioni i PPK-së për sistemin natyror shprehet nëpërmjet dy koncepteve: Promovim dhe Akses. 

Në këtë kuadër, zgjidhjet, që propozon PPK-ja, janë: 

a) Rritje të zonave natyrore nëpërmjet shtimit të zonave të mbrojtura dhe korridoreve lidhëse natyrore 

përgjatë luginave të lumenjve. 

b) Shtimi i tri parqeve kombëtare në rrjetin kombëtar të zonave të mbrojtura: 

• Parku i Bunës 

• Parku i Alpeve 

• Parku i Vjosës 

Gjithashtu, propozohet që në rrjetin e zonave të mbrojtura të shtohet edhe rrjeti Emerald.  

Në sistemin e zonave të mbrojtura bëjnë gjithashtu pjesë edhe korridoret natyrore, të cilat duhet të 

konsiderohen si hapësira të përshtatshme për zhvillimin e një infrastrukture të butë, miqësore me 

mjedisin. 

Bashkia e Roskovec përfshihet në Korridorin Natyror të Semanit. 

Në këto zona rekomandohet ndër të tjera: 

Krijimi i hapësirave rekreative dhe atraksioneve natyrore përgjatë luginave të lumenjve. Futja e rrjetit 

kombëtar të biçikletave, i cili akseson dhe përshkon zonat natyrore dhe ato të trashëgimisë historike e 

kulturore.  

Përfshirja e sistemit natyror në zinxhirin e zhvilimit ekonomik. 

Projekte ripyllëzimi dhe rigjenerimi në zonat e degraduara nga dukuri natyrore, si erozioni dhe 

përmbytjet, por edhe nga aktiviteti njerëzor. 
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Politikat që mbështet Plani Kombëtar në drejtim të sistemit bujqësor janë: 

- Ruajtje.  

- Konsolidim. 

- Modernizim.  

Në mbrojtje të Sistemit Ujor, PPK vendos: 

 vijën Blu, e cila ka për qëllim: 

- mbrojtjen nga përdorimet e ndaluara të hapësirës së brezit bregdetar, të përcaktuar 

sipas legjislacionit sektorial për mbrojtjen e burimeve ujore; 

- monitorimin e aktiviteteve për shfrytëzim ekonomik në hapësirën e brezit bregdetar; 

- për rrjedhat lumore, rigjenerimi i korridoreve natyrore që shoqërojnë rrjedhën e tyre. 

 Njohjen dhe mbrojtjen e vlerave të peizazhit natyror të territorit që shtrihet nga vija bregdetare 

deri në kreshtën e brezit të parë kodrinor malor. 

 Marrjen në mbrojtje të pellgut ujëmbledhës të Vjosës. Vjosa dallon nga të gjithë lumenjtë e tjerë 

në Ballkan për shkallën e lartë të ujëshmërisë, ndërtimin gjeologjik të formacioneve që përshkon 

dhe larminë e peizazheve përgjatë luginës. 

Poli i zhvillimit rajonal Vlorë - Fier – Berat do të ketë 3 qendra kryesore, bashkinë Vlorë, bashkinë Berat 

dhe bashkinë Fier. Bashkia Lushnje dhe bashkia Kuçovë parashihen si qendrat e specializuara të polit të 

zhvillimit rajonal, ndërsa bashkitë e tjera do të jenë qendra terciare. Në total poli i zhvillimit rajonal 

Vlorë-Fier-Berat përfshin 13 bashki dhe 75 njësi administrative. Në aspektin e zhvillimit ekonomik si dhe 

falë burimeve të konsiderueshme natyrore, ky pol konkurron denjësisht me motorrin më të madh 

ekonomik të vendit, atë Durrës-Tiranë. Në rajon ndër potencialet kryesore natyrore përmenden fusha 

e Myzeqesë, rafineritë nxjerrëse dhe përpunuese të naftës dhe gazit natyror, laguna e Nartës, porti i 

Vlorës, vija e pastër bregdetare, kalimi i aksit kryesor rrugor, kalimi i linjës energjetike TAP etj.  

Propozohet: 

• Përmirësimi i kushteve dhe fuqizimi i kapacitetit akomodues të portit të Vlorës dhe Petroliferës, si nyjat 

portuale kryesore të transportit detar. 

• Integrimi dhe funksionimi me kapacitet të plotë sipas modalitetëve të stacioneve të rrjetit hekurudhor: 

Levan, Nartë dhe Rafineri si stacione mallrash; Vlorë, Fier, Lushnjë dhe Ballsh si stacione qendrore, si 
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dhe rigjallërimi i stacioneve për pasagjerë, Dushk, Gradishtë, Libofshë si edhe Novoselë, Kraps dhe 

Kasnicë. 

• Shtimi i linjës hekurudhore drejt Kakavijës, duke bërë lidhjen nëpërmjet Ballshit me Memaliajn. 

• Rruga bregdetare peizazhistike, përgjatë qendrave: Divjakë-Pishë Poro-Nartë-Vlorë- Dhërmi65, rrjeti 

i biçikletave, i cili përshkon zonën referuar rrjetit kombëtar të biçikletave, propozuar nga PPK-ja. Në 

këtë pol kalojnë itinerari peizazhistik blu dhe itineraret horizontale kombëtare. 

• Projekte strategjike për shfrytëzimin e gazit TAP, që kalon në këtë territor. Realizimin e projektit për 

linjën energjetike IAP të gazit, Fier - Mali i Zi - Bosnjë - Hercegovinë - Kroaci.  

• Një nga këto projekte strategjike është lidhja e TAP-it me HEC-in e Vlorës, në mënyrë për ta bërë 

funksionale edhe këtë vepër energjetike, me qëllim rritjen e sigurisë së furnizimit për jugun e vendit. 

Projekti i linjës së gazit Fier-Vlorë, për furnizimin e Vlora Thermal Poëer Plant është parashikuar për t'u 

hartuar si projekt teknik. 

• Vlerësimi i mundësive nga sektorët përkatës për ripërdorim të termocentraleve ekzistues apo të rinj, 

që përdorin energjinë nga gazi. 

• Vlerësimi i potencialit natyror në aspektin e diversifikimit të energjisë së rinovueshme dhe asaj 

alternative, duke konsideruar rrezatimin prej 2700 orë/vit për ndërtimin e parqeve fotovoltaike. 
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Figura 1. Harta e rekomandimeve të PPK-së 
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1.2 Plani Ndërvendor i Përgjithshëm - Bashkia Patos, Bashkia Roskovec, 

komunat Bubullimë, Mbrostar, Zharrëz, Kuman dhe Portëz 

 

Ky studim trajton zonën e prekur nga industria e nxjerrjes së hidrokarbureve, qëllimi është te sigurohen 

mjetet dhe qartësohen hapat për zhvillimin urban e ekonomik dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. 

Secila njësi administrative (ish komunë e bashki) është trajtuar më vete por parë në kënvështrimin e 

zgjidhjes së problematikave të përbashkëta nën një vizion të unifikuar: 

Zona përfaqëson një territor të zhvilluar ku:  

Qendrat administrative dhe ato të fshatrave formojnë një rrjet urban policentrik;  

Distancat nga zonat dhe shërbimet rajonale janë të papërfillshme për shkak të infrastrukturës 

rrugore tejet të zhvilluar;  

Aktiviteti ekonomik bazohet në zhvillimin e agrikulturës dhe industrisë nxjerrëse të naftës të cilat 

bashkekzistojnë në harmoni me njëra tjetrën duke:  

-Minimizuar efektet në mjedis;  

-Respektuar standardet ligjore dhe etike;  

-Kontribuar në përmbushjen e nevojave të përbashkëta; dhe  

-Krijuar mundësi të reja punësimi dhe vetëpunësimi.  

Banorët e zonës jetojnë në kushte të përmirësuara jetese të cilat janë mundësuar nga 

bashkëpunimi ndërvendor dhe partneriteti publik-privat që promovojnë shfrytëzimin efektiv të 

burimeve për të siguruar të mirat publike dhe menaxhimin efecient të shërbimeve publike.  
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Figura 2 Harta e përdorimt të propozuar të tokës 
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1.3 Strategjitë kombëtare për zhvillim 

 

Plani i Përgjithshëm Kombëtar ka përfshirë dhe është mbështetur në strategjitë kombëtare sektoriale si:  

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; 

 Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” 2015-2020; 

 Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020; 

 Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020; 

 Strategjia e Turizmit: Shqipëria për vitin 2020. 

Krahas tyre në zhvillimin e ardhshëm do të merren në konsideratë dhe strategji të tjera të miratuara, në 

proces hartimi apo rishqyrtimi/përditësimi. Këtu mund të përmenden: 

Strategjia Kombëtare e Transportit  

Objektivi i Planit Kombëtar të Transportit (ose ANTP2), i financuar nga BE (Bashkimi Evropian) dhe i 

kryer nga Louis Berger, ishte rinovimi i Planit të parë Kombëtar Shqiptar të Transportit (ANTP1), i cili 

është hartuar në vitin 2004, me qëllim ofrimin e një vendi të sigurtë, të besueshëm, të një sistemi 

frytdhënës dhe plotësisht të integruar të transportit dhe infrastrukturës në Shqipëri, të cilat do të 

plotësojnë më mirë nevojat e lëvizjes së mallrave dhe pasagjerëve, duke qenë ekologjikisht dhe 

ekonomikisht të qëndrueshme. Ky studim synon zhvillimin e nën-sektorëve deri në vitin 2030. 

Në ANTP2, së bashku me investimet dhe planet e veprimit është siguruar një strategji për zhvillimin dhe 

koordinimin për nën-sektorët e transportit. Në mënyrë të veçantë, është siguruar që rrjeti shqiptar i 

transportit duhet të integrohet në rajonin e Ballkanit dhe në atë Pan-Evropian, duke reflektuar zhvillimin 

ekonomik dhe parashikimet e trafikut. Mbi të gjitha, Korridori VIII-të është i një rëndësie të madhe për 

Shqipërinë, pasi ai lidh qytetet kryesore të mëposhtme: Durrës-Tiranë-Shkup-Sofje-Plovdiv-Burgas-

Figura 3. Korridori i Transportit Pan-Evropian në Rajonin e Ballkanit 
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Varna-Konstanta, me një gjatësi prej 1,500 km, duke zgjeruar gjithnjë e më shumë bashkëpunimin 

industrial dhe tregtar në Evropën Juglindore. 

Plani Kombëtar i Transportit, evidenton se Rrjeti Rrugor i Shqipërisë është rreth 18’000 km, nga të cilat 

(i) 3’136 km Rrugë Kombëtare (Autostrada), (ii) 10’500 km Rrugë Interurbane, (iii) 4’000 km Rrugë të 

tjera. Nga ky rrjet rrugor (i) 1’138 km janë Rrugë Primare që lidhin qendrat kryesore, (ii) 1’998 km janë 

Rrugë Dytësore.   

Objektivi kryesor i këtij studimi është përgatitja e një programi të optimizuar 20 vjeçar të investimeve 

në infrastrukturë dhe ndryshimeve institucionale/menaxhuese, që do të mundësojnë që rrjeti kombëtar 

i transportit të arrijë qëllimin e integrimit dhe zhvillimit kombëtar në mënyrën më efikase, duke pasur 

parasysh kufizimet buxhetore. Detyra e dytë e studimit 

konsiston në vlerësimin e kapaciteteve aktuale dhe 

problemeve të institucioneve dhe sistemeve të 

transportit, për secilin modalitet: transportin rrugor, 

hekurudhor, portin dhe detar, aeroportet dhe aviacionin 

civil, rrugët ujore dhe tubacionet. 

Plani Kombëtar i Transportit përbëhet nga një sërë 

investimesh (ose jo investime) për të rritur (ose ulur) 

kapacitetin e sistemeve të transportit, të kombinuara me 

masa për të përmirësuar menaxhimin dhe rrjedhimisht 

produktivitetin e këtyre sistemeve. Të gjitha këto veprime 

synojnë përmbushjen e kërkesës së parashikuar për 

transport.  

Bazuar në parashikimin e fluksit të trafikut, Plani 

Kombëtar i Transportit ka rekomanduar ndërtimin e 

rrugëve të reja deri në vitin 2030, siç paraqitet në Figurën 

4.  

Strategjia e Strehimit Social 

Politika e Strehimit Social zbatohet në Njësitë e Qeverisjes Vendore në përputhje me Strategjinë e 

Strehimit Social1. Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i kushteve të jetesës të 25,000 familjeve shqiptare 

me të ardhura të ulëta dhe të mesme, që nuk mund të përballojnë një shtëpi në tregun e lirë, duke 

                                                 
1 Miratuar me VKM Nr. 405, datë 1.6.2016, ‘Për miratimin e Strategjisë së Strehimit Social 2016–2025’ 

Figura 4. Programi i Investimit për Ndërtimin e 

Rrugëve deri në Vitin 2030 
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përfshirë familjet në pozita të pafavorizuara, të cilat banojnë në zonat urbane dhe rurale që vuajnë nga 

përjashtimi social përmes ofrimit të alternativave për një strehim të gatshëm, të arritshëm, të 

përballueshëm dhe të përshtatshëm. 

Prioritetet strategjike të Strategjisë Kombëtare të Strehimit janë2: 

1. Forcimi i kapaciteteve vendore në lidhje me grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave rreth 

strehimit social; 

2. Përmirësimi i qasjes në strehim të grupeve të pafavorizuara;  

3. Rritja e numrit të përfituesve në pozita të pafavorizuara përmes zgjerimit të instrumentave 

financiare; 

4. Sigurimi i strehimit të përballueshëm nëpërmjet zgjerimit dhe riorientimit të programeve të 

strehimit social. 

Buxheti i nevojshëm i parashikuar sipas strategjisë së strehimit për periudhën 2016-2025 për 61 njësitë 

vendore rreth [41.2 milion euro] është i orientuar kryesisht: 

1. Zhvillimi i programeve të ndryshme për strehimin e grupeve në pozita të pafavorizuara me një 

buxhet rreth 15.8 milion euro; 

2. Zhvillimi i subvencioneve të ndryshme dhe granteve për strehimin e grupeve të mesme dhe 

grupeve në pozita të pafavorizuara në 61 njësitë vendore [buxheti i nevojshëm  25.4 milion 

euro]. 

 

Gjithashtu, objektiva dhe aktivitete që lidhen me strehimin social në nivel Njësie Qeverisje Vendore janë 

përfshirë dhe në disa dokumenta të tjerë politike të hartuara nga MMSR3, si në skemë. 

                                                 
2 Strategjia e Strehimit Social, Fletore Zyrtare nr. 100 
3 Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë  

Strategjia e 

Strehimit 

Social 

2016-2025

PLANI VEPRIMIT TË ROMËVE 

DHE EGJIPTIANËVE 2016-2020 

PLANI KOMBËTAR i VEPRIMIT PËR PERSONAT ME 

AFTËSI TË KUFIZUARA, 2016–2020

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR 

BARAZINË GJINORE DHE PLANI I 

VEPRIMIT 2016-2020
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MZHU4 ka hartuar ligjin e ri për programet sociale të strehimit, 6 programe sociale të strehimit të 

parashikuara për t’u zbatuar nga 61 NJQV5 të tjera janë: 

a. Programin e banesave sociale me qira [BSQ];  

b. Programin për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese ose të përmirësimit të kushteve, 

deri në një ndërtim të ri;  

c. Programin e banesave me kosto të ulët [BKU];  

d. Programin për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;  

e. Programin për krijimin e strehave të përkohshme;  

f. Programe për ndërtimin e banesave të specializuara.  

Gjithashtu, bazuar në analizën e PBA-së 2017-2019, vihet re se MZHU-ja ka identifikuar një sërë 

produktesh në funksion të përmirësimit të skemës së strehimit bazuar në zbatimin e saj në nivel pushteti 

vendor, konkretisht: 

- Rikonstruksion i banesave;   

- Projekti i fizibilitetit, dizenjimi dhe implementimi për banesat sociale në 4 bashki; 

- Godina ekzistuese të rehabilituara për strehim;  

- Studime për zhvillimin urban të zonave pronë shtetërore;  

- Sipërfaqe të banesave sociale me qira të ndërtuara; 

- Grante të vogla për Komunitetin Rom dhe Egjiptian; 

- Familje që përfitojnë kredi të lehtësuar; 

- Familje në nevojë që përfitojnë bonus qiraje strehimi.  

Studimi i adaptimit për bujqësinë 

Nga studimi i adaptimit për bujqësinë janë arritur disa mundësi dhe sfida për sektorin e agrikulturës në 

Shqipëri, duke marrë në konsideratë ndryshimet klimaterike: 

 Temperatura do të rritet dhe rreshjet do të bëhen më të luhatura në Shqipëri, si rezultat i  

ndryshimeve klimatike. Këto rezultate janë në përputhje me ndryshimet e fundit klimaterike në 

Shqipëri dhe do të vazhdojnë të rriten me kalimin e dekadave të ardhshme; 

 Efektet e temperaturës dhe rreshjeve nga ndryshimet e ardhshme klimaterike mbi kulturat 

bujqësore janë të përziera. Ndryshimi i klimës parashikohet të ketë potencial për të përmirësuar 

rendimentet e grurit [nëse dëmtimi insekteve nuk rritet] dhe jonxhës së ujitur, për të reduktuar 

prodhimet e rrushit dhe ullirit, dhe të ketë efekte relativisht modeste në të lashtat e tjera të 

                                                 
4 Ministria e Zhvillimit Urban 
5 Njësitë e Qeverisjes Vendore 
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studiuara. Këto rezultate janë prezantuar për fermerët shqiptarë dhe ata pajtohen se këto efekte 

janë në përputhje me përvojën e tyre. Disa ekspertë shqiptarë kanë vënë në dukje, se rënia e 

kohëve të fundit në rendimentet e grurit mund t'i atribuohet rritjes së dëmtuesve të kësaj 

kulture;  

 Fermerët në Shqipëri janë përshtatur në mënyrë joadekuate me klimën e tanishme; ky efekt 

njihet si defiçiti i përshtatjes, i cili është i konsiderueshëm në Shqipëri. Si rezultat, shumë nga 

masat e përshtatjes klimatike të identifikuara në këtë studim mund të kenë përfitime të  

menjëhershme në përmirësimin e rendimenteve, si dhe përmirësimin e elasticitetit ndaj  

ndryshimeve të ardhshme klimatike; 

 Burimet e ujit janë të bollshme në Shqipëri dhe do të vazhdojnë të jenë edhe gjatë 2050, duke 

marrë në konsideratë një gamë të gjerë të skenarëve të mundshëm të ndryshimeve klimatike. 

Në shumë raste, trajnimi fermerëve është i nevojshëm në Zonat e Ndërmjetme dhe Ultësirat 

Agro-Ekologjike [ZNUAE], për të siguruar përdorimin më efikas të ujit gjatë sezoneve të thata 

dhe investimi shtesë është i nevojshëm në këto rajone në ujitje dhe në infrastrukturën e ruajtjes 

së ujit, për të përfituar në mënyrën më nga këto burime ujore në sektorin bujqësor. Për më 

tepër, përmirësimi i kapaciteteve të sistemeve të kullimit është i nevojshëm për të shmangur 

dëmtimet nga përmbytjet. [Këto rezultate janë konfirmuar nga fermerët]; 

 Efektet direkte të ndryshimeve klimatike në sektorin e blegtorisë, veçanërisht tek viçi, pula, madje 

edhe delet, mund të jenë negative. Metodat për të matur me saktësi këto efekte, për momentin 

nuk janë të zbatueshme në Shqipëri, mund të thuhet se ndryshimet në temperaturë do të bëhen 

gradualisht me kalimin e kohës. [Fermerët kanë konfirmuar se ende nuk kanë vënë re ndikim 

në blegtori për shkak të ndryshimeve klimaterike]. 

 Përshtatja në nivel kombëtar dhe rritja e kapaciteteve është një prioritet i lartë. Ndërsa rënia e 

deficitit të përshtatjes në sektor është një proces afatgjatë, ka disa masa që mund të ndërmerren 

menjëherë për të përforcuar kapacitetet e përshtatjes në sektor. Këto përfshijnë: zgjerimin e 

kapacitetit të shërbimeve; përmirësimin e ofrimit të parashikimeve afatshkurtra dhe afatgjata të 

meteorologjisë për fermerët; inkurajim të konsolidimit të tokës bujqësore në struktura më të 

mëdha për të lehtësuar më shumë investime të konsiderueshme për teknologji të fermave; dhe 

inkurajim të sektorit privat për t’u përshtatur me ndryshimin e klimës. 

 Studimet duhet të kryhen në nivel kombëtar për të pozicionuar dhe vlerësuar në mënyrë më 

specifike përshtatshmërinë e kulturave bujqësore dhe funksionalitetin e kapaciteteve ekzistuese 

të sistemeve të kullimit, në veçanti në zonat e prirura të përmbytjeve, dhe duhet të merren 

parasysh standardet e reja të kapaciteteve të sistemeve të kullimit. Përmirësime të tjera të 

kapaciteteve institucionale duhet të fokusohen në identifikimin e farërave të varieteteve 

tolerante ndaj thatësirës dhe llojshmëria e bagëtive tolerante ndaj temperaturës, në tregun 
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ndërkombëtar për përshtatjte në Shqipëri, si dhe trajnimi i fermerëvë në përdorim më efikas të 

ujit dhe për të përdorur parashikimit e ri afatshkurtër të motit.  

 Në ZNUAE dhe në ferma, masat me prioritet të lartë për përshtatje përfshijnë përmirësimin e 

sistemit të kullimit [në Zonat e Ndërmjetme dhe Ultësira], rehabilitimin e kapaciteteve të mesme 

të ujitjes [Ultësira], duke optimizuar përdorimin e ujit [të gjitha ZNUAE], duke siguruar varietete 

farërash më të përshtatshme për klimën dhe mundësinë për të kuptuar efektivisht rendimentet 

e tyre të larta [të gjitha ZNUAE]. Përmirësimi i kapaciteteve të sistemit të kullimit është metoda 

më efektive për të përmirësuar çështjet që lidhen me përmbytjet. Të gjitha këto masa, kanë 

raporte të lartë përfitim-kosto dhe janë të favorizuara nga fermerët shqiptarë. 

Draft “Strategjia Kombëtare e Turizmit” (2017-2022) 

Nisur nga rëndësia e sektorit turistik në zhvillimin ekonomik të vendit, ministria e linjës për turizmin ka 

hartuar një draft Strategji për zhvillimin e Turizmit për 5 vitet e ardhshme (2017-2022).  

Nga analiza e sektorit, Strategjia Kombëtare e Turizmit propozon vizionin strategjik të mëposhtëm: 

“Shqipëria do të njihet si një destinacion turistik tërheqës, autentik dhe mikpritës në rajonin e Mesdheut 

dhe Evropë, bazuar në përdorimin e qëndrueshëm të potencialeve natyrore, kulturore dhe historike, të 

arritshme lehtësisht nga tregjet ndërkombëtare. Turizmi luan një rol kryesor në ekonominë shqiptare, 

duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe duke krijuar një mjedis tërheqës për investimet.”6 

Ky vizion do të zbërthehet në tre objektiva kryesorë:   

- Objektivat ekonomikë që synojnë: rritjen e PBB-së; përmirësimin e tregut të punës; kualifikimin e 

forcës punëtore; rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tatimet; rritjen e të ardhurave nga transporti 

i udhëtarëve; rritja e numrit të bizneseve; rritjen e investimeve publike dhe private; etj. 

- Objektivat cilësorë që synojnë: zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit; zhvillimin e produkteve 

turistike; zhvillimin e infrastrukturës; informimin dhe orientimin e vizitorëve; përmirësimin e imazhit 

turistik kombëtar; përmirësimin e cilësisë së jetës; mbrojtjen e mjedisit; etj. 

- Objektivat strukturorë që synojnë: të rrisin qëndrimin e vizitorëve në territor; orientimin e ofertës 

drejt segmenteve turistike potenciale; diversifikimi i produkteve turistike; përmirësimi i cilësisë; rritja 

e numrit të kapacitetit pritës; rritja e strukturave akomoduese në zonat rurale; zhvillimi strukturave 

akomoduese kamping dhe strukturave akomoduese familjare, etj.  

Këto tre objektiva do të fokusohen në drejtime të ndryshme strategjike, si: 

- Marketingu (promovimi i produkteve turistike, integrimi i teknologjisë së informacionit dhe 

                                                 
6 Draft “Strategjia e Zhvillimit të turizmit 2017-2022” 
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telekomunikacionit, etj.); 

- Produkti turistik (zhvillimi i produkteve kryesore si: turizmi bregdetar, kulturor, natyror, shëndetësor 

dhe biznesit dhe konferencave.); 

- Burimet njerëzore (krijimi i strukturave të formimit profesional dhe trajnimit për forcën punëtore dhe 

për komunitetet lokale.);  

- Investimet (rritja e investimeve strategjike, përmirësimi i klimës së investimit, përthithja e investimeve 

private, etj.) 

- Menaxhimi i procesit të implementimit të strategjisë së turizmit. 

Nga një analizë e thelluar e situatës aktuale dhe potencialit të ardhshëm të sektorit të turizmit, Draft 

Strategjia Kombëtare e Turizmit (2017-2022) evidenton 5 produkte turistike kryesore: 

 Turizmi Bregdetar: 

o Turizmi i diellit dhe detit; 

o Turizmi detar/ marinave; 

 Turizmi i Kulturës: 

o Historik/ arkeologjik; 

o Trashëgimia kulturore; 

o Fetar; 

o Kulinari; 

o Folklor; 

o Art; 

 Turizmi i Natyrës: 

o Malor; 

o Rural; 

o Ekoturizmi; 

o Aventurës; 

o Agriturizmi; 

 Turizmi shëndetësor: 

o Turizmi i ujërave termale (SPA); 

o Turizmi mjekësor; 

 Turizmi i konferencave/biznesit. 

Specializimi i destinacioneve në produktet turistike specifike, të cilat bazohen në avantazhet 

konkurruese, ka për efekt të orientojë destinacionet drejt segmenteve të caktuara turistike. Në shkallë 

kombëtare, specializimi i destinacioneve, ka për efekt rritjen e numrit të turistëve dhe zgjerimin e 

segmenteve kryesore që do të frekuentojnë Shqipërinë. Segmentet e synuara nga Strategjia Kombëtare 

e Turizmit do të fokusohen në: Moshat e reja (18 deri 24 vjeç); Çiftet pa fëmijë dhe me të ardhura të 

dyfishta; familjet; Çiftet me moshë 50 – 65 vjeç, të cilët jetojnë më vete nga fëmijët e tyre; mosha e 

tretë; organizatorët e specializuar të udhëtimeve turistike.  
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Agjencia e Zhvillimit Rajonal 

Në vendimet e rëndësishme të Qeverisjes Qendrore 

për zhvillimin vendor vlen të përmenden ngritjen e 

agjencive të zhvillimit rajonal dhe agjencisë së 

zhvillimit ekonomik rajonal [VKM 961, datë 

2.12.2015, ‘Për krijimin, organizimin dhe 

funksionimin e Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin 

Rajonal, të agjencive të zhvillimit rajonal dhe 

Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal’]. Këto 

agjenci kanë mision promovimin e një politike të 

përbashkët investimesh, të integruara, për zhvillimin 

e rajoneve dhe të potencialeve të tyre, të inkurajimit 

të një modeli sa më të gjerë bashkëpunimi, krijimit 

të partneriteteve publike-private, me interes të 

përbashkët zhvillimi, ngritjen e rrjetëzimeve rajonale 

dhe ndër-rajonale, zvogëlimin e dallimit, hendekut, 

ndërmjet zonave të zhvilluara dhe të pazhvilluara, si 

dhe zbatimin e projekteve publike e private. Bashkia 

Roskovec është përfshirë në Agjencinë e Zhvillimit 

Rajonal 4. Në dinamikat rajonale dhe në proceset 

ndërbashkiake pritet që kjo strukturë të ketë impakt 

pozitiv në koordinimin dhe orientimin e zhvillimit.  

Figura 5. Ndarja në Zonat e Zhvillimit Rajonal 
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1.4 Çështjet, zonat dhe objektet e rëndësisë kombëtare në Bashkinë Roskovec 

 

Figura 6. Çështjet e rëndësisë kombëtare 

Çështjet, zonat dhe/ose objektet e rëndësisë kombëtare, sipas përcaktimeve të nenit 7 dhe 9 të ligjit  

Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT dhe nenit 30 dhe 31 të VKM 686 datë 

22.11.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT”, përcaktohen nga 

planet kombëtare dhe/ose me miratim të KKT-së. 

Çështjet e rëndësisë kombëtare në territorin e Roskovecit grupohen në: 

 Zona të mbrojtura: 

o Zonat e mbrojtura historike 

o Zonat e mbrojtura natyrore 

 Në objekte të vecanta: 

o Monumente kulture 

o Monumente natyre  
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 Objekte të një rendësie të veçantë, subjekt leje nga KKT 

 Në rrjete dhe struktura infrastrukturore: 

Gjatë hartimit të PPV-së zonave të listuara më lart mund t’i shtohen çështje dhe zona të tjera si rezultat 

i aplikimit të strategjisë territoriale. 

Ndër elementët e rëndësisë të veçantë në Roskovec listojmë: 

Zonat e Mbrojtura Natyrore 

Në bashkinë e Roskovecit nuk ka zona të mbrojtura natyrore apo monumente natyre.  

Zonat e Mbrojtura të Trashëgimisë Kulturore 

Monumente të kulturës në Bashkinë Roskovec janë detajuar në kapitujt në vijim. 

Industria e rëndë nxjerrëse 

Bashkia e Roskovecit është e pasur me rezerva hidrokarburesh, naftë dhe më pak gaz natyror. Ky resurs 

zhfrytëzohet masivisht në  Marinëz, Njësia Administrative Kuman dhe në Jagodinë, Njësia Adminsitrtive 

Roskovec. Aktualisht për nxjerrjen dhe përpunimin e saj operojnë në këtë zonë dy kompani: kompania 

shtetërore “Albpetrol” sh.a. dhe “Bankers Petroleum Albania” LTD. 

Infrastrukturë 

Aksi kryesor kombëtar që përshkon, territorin e Bashkisë Roskovc, nga kthesa e fshatit Marinëz , deri në 

fshatin Velmish, është aksi Fier-Berat. Sot ky aks ndodhet në një gjendje jo të mirë nga Roskoveci deri 

në daljen nga kufijtë e Bashkisë. Kjo përbën ndoshta edhe rrugën më të rëndësishme të zonës pasi të 

gjitha institucionet publike janë orientuar drejt saj, apo drejt rrugëve që kanë akses në këtë aks 

Infrastruktura e ujitjes – Rezervuarët 

Hidrografia në territorin e Bashkisë Roskovec përbëhet nga :  

- Këneta e zezë; 

- Rezervuari i Kurjanit, i cili furnizohet nga Përroi i Kurjanit dhe Përroi i Cukalatit; 

- Rezervuari i Ngjeqarit, i cili furnizohet nga mbledhja e ujërave natyrore (shirave dhe burimet 

ujore nëntokësore); 

Të gjitha këto burime ujore kanë vlerë të madhe,  pasi nëpërmjet tyre realizohet vaditja e tokave, e cila 

bën të mundur realizimin e prodhueshmërisë bujqësore. 

Lumenjtë 

Semani është i rëndësishëm jo vetëm nga pikëpamja hidrike, por dhe nga impakti mjedisor që 

shkaktojnë apo pësojnë. Lumi Seman, nga i cili marrin sasi të konsiderueshme për vaditjen e tokave 

banorët e zonës në fshatrat Jagodinë, Suk 1 dhe Arapaj. 
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“Programi 100 fshatrat” 

Fshati Luar një ndër katër fshatrat e Njësisë Administrative Kuman, është përzgjedhur së fundmi nga 

qeveria shqiptare si pjesë e programit të rilinjes rurale “100 fshatrat”. Investimet e integruara do të bëjnë 

të mundur që të investohet në 3 fusha kryesore: përmirësimi i infrastrukturës publike, zhvillimi ekonomik 

nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike, si dhe zhvillimi i kapitalit social dhe njerëzor. 
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1.5 Zonat e Mbrojtura Mjedisore Bashkia Roskovec 

Konventa e Rio de Janerios e vitit 1992, mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (Samiti i Tokës) e përkufizoi 

diversitetin biologjik si “ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë nga të gjitha burimet, duke 

përfshirë, ndër të tjera, tokësore, detare dhe ekosisteme të tjera ujore, dhe komplekset ekologjike të të 

cilave ato janë pjesë: kjo përfshin diversitetin brenda llojeve, mes llojeve dhe të ekosistemeve”. 

Biodiversiteti përbën një komponent shumë të rëndësishëm të pasurive natyrore të një vendi, hapësire 

apo rajoni. Në origjinë të këtij diversiteti qëndrojnë: pozicioni gjeografik, faktorë gjeologjikë, 

pedologjikë, hidrologjikë, relievi dhe klima. Zonat e mbrojtura në një mënyrë ofrojnë mundësinë që të 

ndalohet apo kufizohet humbja e biodiversitetit në vend.  

Në kategorizimin e zonave të mbrojtura mjedisore dhe në përcaktimin e statusit për secilën prej tyre, 

institucionet përgjegjëse në Republikën e Shqipërisë mbështeten në kriteret e Unionit Ndërkombëtar të 

Ruajtjes së Natyrës (IUCN). Sipas Ligjit Nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”, zonë e mbrojtur është një 

hapësirë tokësore, ujore, detare e bregdetare, e përcaktuar qartë gjeografikisht, e njohur, me kufij të 

qartë fizikë dhe e menaxhuar përmes mjeteve ligjore apo mjeteve të tjera të efektshme, për të arritur 

ruajtjen/mbrojtjen afatgjatë të natyrës, e lidhur me shërbimet e ekosistemit dhe të vlerave kulturore.  

Sipas këtij ligji, kategoritë e zonave të mbrojtura mjedisore janë:   

“Rezervë strikte natyrore/rezervat shkencorë (kategoria I)  

“Park kombëtar (kategoria II)”  

“Monument natyror (kategoria III)”  

“Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror (kategoria IV)”  

“Peizazh i mbrojtur (kategoria V)”  

“Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara (kategoria VI)”  

“Park natyror bashkiak (kategoria IV)”, dhe  

“Kurorë e gjelbër (kategoria V)”.  

Në Bashkinë e Roskovecit nuk ka zona apo monumente të mbrojtura mjedisore, gjatë shqyrtimit të 

PPV-se do të shihet mundësia e vlerësimit të disa potencialeve (shih 1.2.1)  

Në këtë zonë mund të përmendim, një element natyror në fshatin Strum, i cili para bonifikimit krijonte 

një basen të madh kënetor, por sot nga ky basen kanë mbetur rreth 3 ha tokë nën ujë, e cila njihet si 

“Këneta e Zezë”. Ajo u ka rezistuar kohërave, është një monument natyror, origjinal, si para  shumë 

vitesh, me kallëma të egër nënujor, peshq, shpendë dhe me karakteristikën kryesore, uijin e zi dhe 

asnjëherë shterues.  
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Figura 7. Këneta e Zezë,Roskovec 

 

Figura 8. Harta e zonave të mbrojtura 
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1.6 Zonat dhe Objektet e Trashëgimisë Kulturore  

Në maj 2018 u miratua Ligji Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”. Ligji është në 

përputhje me konventat e UNESCO-s dhe Konventat e Këshillit të Evropës, përkatësisht Konventën 

Evropiane për "Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike", si dhe Konventën mbi "Vlerën e Trashëgimisë 

Kulturore për Shoqërinë". 

Qëllimi i këtij ligji është ruajtja, mbrojtja, vlerësimi dhe administrimi i trashëgimisë kulturore kombëtare, 

përfshirë trashëgiminë kulturore muzeore, si kontribut në ruajtjen e kujtesës kombëtare, në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, si dhe nxitja e zhvillimit kulturor në vend, si dhe ruajtja, mbrojtja, vlerësimi dhe 

administrimi i peizazhit në lidhje me ato aspekte dhe karakteristika që përbëjnë një përfaqësimin 

material dhe të dukshëm të identitetit kombëtar, si shprehje e vlerave kulturore. Ligji fut një përkufizim 

të ri të trashëgimisë kulturore dhe prezanton nocione të reja të ruajtjes, mbrojtjes dhe vlerësimit të 

trashëgimisë kulturore. Ligji shtrin mbrojtjen jo vetëm në objekte por dhe në vlerat e peizazhit. Ligji 

përcakton qartë ndërhyrjet e lejuara dhe të ndaluara në ndërtesat e monumenteve kulturore ose në 

zonat e mbrojtura (qendrat historike, vendet arkeologjike etj.), si dhe procedurat ligjore që duhet të 

ndiqen për kryerjen e çfarëdo ndërhyrje. Një risi e rëndësishme është dhe sigurimi i formave të reja të 

menaxhimit për asetet kulturore; rregullim më të mirë në marrëdhëniet publike-private në rivitalizimin 

e monumenteve kulturore, etj.  

Në territorin e Bashkisë Roskovec gjenden monumente të veçanta kulturore. Këto elementë trajtohen 

në vijim dhe janë pasqyruar dhe në hartën përkatëse. 

 Monumente Kulture 

Kisha “Shën Kollit”, Kurjan është një monument i shekullit të XIII, i ndërtuar në stilin bizantin. Pikturat 

murale që zbukurojnë brendësinë e kësaj Kishe, janë veprat e ikonografit Nikolla, biri i Onufrit dhe 

ndihmësit të tij, Joanit.  Kjo kishë është shpallur monument kulture nga:  

 Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Vendim Nr. 6, datë 15.01.1963; 

 Ministria e Arsimit dhe Kulturës Drejtoria e Kultures, Vendim Nr. 68/7, datë 30.05.1970; 

 Ministria e Arsimit dhe Kulturës Vendim Nr.1886, datë 10.06.1973.; 

Kisha e “Shën Gjergjit”, Strum, e ndërtuar në shekullin e XVII, e ngritur në një bregore të butë dhe e 

veshur me gjelbërim. Kjo Kishë është e ndërtuar në vitin 1782 dhe ka një gjatësi prej 10 metra dhe 

lartësi 3.5 metra. Këmborja është pjesa me e ruajtur e objektit;  
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2 REZULTATET E ANALIZËS DHE VLERËSIMIT TË TERRITORIT 

 

Figura 9. Pozicioni në rajon dhe ndarjet administrative 

2.1 Ndarja administrative 

Reforma territoriale e vitit 2014 krijoi bashkinë e re të Roskovecit duke bashkuar në një 

administrim të vetëm një bashki – Roskovecin dhe 3 komuna: Kuman, Kurjan dhe Strum, të cilat 

sot janë njësitë administratrive të bashkisë. Aktualisht Bashkia e Roskovecit ka në perbërjen e 

saj 1(një) qytet dhe 14 (katërmbëdhjetë) fshatra. Bashkia e Roskovecit bën pjesë në qarkun e 

Fierit dhe kufizohet në veri nga Bashkia Lushnje, në lindje me Bashkinë Ura Vajgurore, në 

juglindje nga Bashkia Berat, në perëndim me Bashkinë Patos dhe Fier, ndërsa në jug me 

Bashkinë Mallakastër.  
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 Zhvillimi historik i Bashkisë Roskovec 

Territori aktual i Bashkisë së Roskovecit është midis krahinës së Mallakastrës dhe Myzeqesë së poshtme. 

Territoret kanë qënë të banuara që në lashtësi, sikurse dëshmohet nga tumat e Strumës.  

Zona e Roskovecit ka qënë përshkuar nga në rrugët historike të formuara që në lashtësi. 

Si rrugë tradicionale, që përshkojnë krahinën e Mallakastrës dhe që e lidhin me krahinat përqark, kanë 

shërbyer luginat e lumejve Vjosë e Gjanicë si dhe kurrizet e buta të vargjeve kodrinore. Për kohën 

antike ishin kryesore rrugët që ndiqnin kurrizet kodrinore duke evituar përrejnjtë dhe kalimet e lumit. 

Prej tyre më e rëndësishme ishte ajo gjatë kurrizit në të majtë të Gjanicës, e cila fillonte nga Apollonia, 

vazhdonte me kodrat e Radostinës, Koshovicës Gjorgosit, Gurzezës, Kasnicës, Drenovës dhe duke 

kaluar në Hekal (Bylis) e Klos vazhdonte nëpër bregun e djathtë të Vjosës. Kalimi i këtij lumi bëhej në 

Kalivaç për të vazhduar në bregun e majtë. Rruga tjetër më pak e rrahur ndiqte vargun lindor duke u 

futur nëpërmjet fushës së Roskovecit drejt Kurjanit, Ngjeqarit dhe nëpërmjet qafës së Ngraçanit dilte 

në Aranitas, më tej në Gjerbës, Bardhaj, Rabije, duke u degëzuar në qafën e Gllavës, njëra drejt luginës 

së sipërme të Osumit dhe tjetra në luginën e sipërme të Vjosës. Drejtimin e këtyre rrugëve gjatë 

kurrizeve kodrinore që në periudhën antike e piketojnë vendbanime të fortifikuara apo të hapura, të 

cilat duke qenë larg territoreve bujqësore duket se ishin në funksion të vetë rrugës.7 

 

Në pjesën veriore të territorit të sotëm të bashkisë përgjatë rrjedhës së Semanit mendohet të ketë kaluar 

aksi jugor i rrugës Egnatia që lidhte Apoloninë duke shmangur Kënetën e Lushnjës kalonte në krahun 

e majtë të Semanit. Stacioni i parë i kësaj rruge ishtë “mutatio” Stefanafana –Roskoveci i sotëm. Në 

studimin e Camillo Praschniker ,”Muzakhia und Malakastra; archäologische Untersuchungen in 

Mittelalbanien”- Ëien, A. Hölder, 1920 përmenden mjaft gjurmë të trasesë së rrugës antike. Kjo rrugë e 

kalonte Apsosin (Semanin) në fshatin Kuç ku ka dhe gjurmë të urës së periudhës romake. Ky degëzim 

bashkohej me rrugën kryesore Egnatia në Clodiana (Peqin). Ky degëzim supozohet që mbledh dhe 

rrugët që vinin nga Bylisi e Dimali, drej luginës së Shkumbinit. Një studim i dytë e lokalizon këtë aks me 

disa gjurmë kalldrëmi pranë Jagodinës. 

 

                                                 
7 Muçaj Skënder. Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Mallakastrës, Iliria, vol. 9-10, 1979 
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Figura 10 Rrugët në shek V p.e.s.-IV e.s.8 
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Në shekujt a parë të mesjetës së hershme krijohen bërthamat e para të qyteteve të reja, ku përfshihen 

dhe disa komplekse të fortifikuara manastiriale me fizionomi qytetare. Periudha VII-XV është e 

karakterizuar nga lëvizje dhe dyndje që shkaktuan dëme ekonomike dhe kulturore. Kultura arbëreshe 

e mesjetës së hershme dëshmon lidhje me kulturën provinciale të antikitetit të vonë, ndërkohë që qënia 

në kryqëzimin e vijave të rëndësishme të qarkullimit solli ndikime të arkitekturës bizantine. Në shekujt 

XIII-XIV ndodhi një fenomen i rëndësishëm urban zhvillimi i qyteteve jashtë mureve rrethuese, por në 

shekullin XV, me pushtimin osman u shkatërruan qytete, kala dhe vepra të shumta arkitektonike. Në 

këtë periudhe vihet re një rënie e lulëzimit të qytetërimit ilir të mesjetës së hershme. Territori i 

Roskovecit, nga pikëpamja e zhvillimit urban kalon në plan të dytë, duke marrë një karakter rural, zona 

përmendet si pikë kalimi tranzit në akset e rëndësishme të kohës që ndiqnin gjurmët e rrugëve antike. 

Territori aktual i Roskovesit rifillon të zhvillohet me kërkimet për naftë në Shqipëri (1918), dhe pas luftës 

së dytë botërore në 1947, kur në Patos ngrihet i pari kantier për nxjerrjen e naftës. 

Në vitin 1957 zbulohet vendburimi i rëndësishëm i Marinzës. Fusha naftëmbajtëse Patos-Marinzës është 

baseni tokësor më i madh naftëmbajtës në Europë.  

Zhvillimi i kësaj industrie pati ndikim të madh ekonomiko- shoqëror në qytetin e Fierit dhe rrethinat e 

tij. Transferimi në vitin 1967 i ''Drejtorisë së përgjithëshme të naftës'' në Patos dhe zbulimi i 

vendburimeve të rëndësishme të Visokës dhe Ballshit, i dhanë një shtytje të madhe industrise së 

nxjerrjes dhe përpunimit te saj. Për këtë qëllim u ndërtuan institute, laboratorë, naftësjellës, baza 

prodhuese, rafineri, uzina mekanike, ofiçina dhe shumë ndërmarrje në funksion të saj. I gjithë ky 

proçes u shoqërua me zhvillime urbane, gjatë së cilave mori përpjestime të mëdha rritja dhe zgjerimi 

i qyteteve të Fierit dhe atij të Patosit, si qytetet i naftëtarëve. Në vitin 1965 u themelua në Fier ''Instituti 

i Naftës''. Në vitin 1968 u ndërtua Rafineria e Fierit, ndërsa në vitin 1978 u vu në shfrytëzim Kombinati 

i Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh. 

Strategjia ekonomike e ndjekur në këto vite shtroi nevojën e zhvillimit të transportit automobilistik dhe 

hekurudhor. I ndikuar shumë nga zhvillimi i këtyre degëve të industrise, fillimisht u zhvillua transporti 

automobilistik. U ngritën dhe filluan funksionimin dy parqet më të mëdha të vëndit, si: Parku 

Automobilistik i Fierit dhe ai i Transnaftës në Patos. Me ngritjen e industrise së rëndë përparësi mori 

edhe transporti hekurudhor. Në vitet 1974-1975 u ndërtua hekurudha Fier-Ballsh 26 km e gjatë.9 

Zhvillimet e pas 90, kanë patur ndikim dhe në Roskovec, ndonëse një numër i lartë banorësh janë 

larguar, periferitë e qytetit janë prekur nga ndërtimet informale. Aktualisht trendet e zhvillimit janë të 

orientuara të bujqësia ndonëse industria luan ende një rol të rëndësishëm në punësimin e rezidentëve. 

                                                 
8 Shtylla,Valter. Rrugët dhe urat e Vjetra në Shqipëri, Toena 1997 
9 Alqi Gjika, http://ëëë.t669.org/hekurudha_shqiptare.html 
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 Dinamikat rajonale të Zhvillimit 

Shpërndarja dhe përqendrimit demografik janë 

elementë të rëndësishëm në studimin dhe 

shfrytëzimin territorit. Të dhënat mbi densitetin e 

popullsisë në nivel “rrjeti” (Census 2011), 

mundësojnë identifikimin e baseneve 

demografike dhe qendrën e gravitetit të tyre.  

Këto qendra graviteti (ose përqendrimi i 

popullsisë në zona të caktuara), ndikojnë në 

dinamikat demografike, aktivitetin ekonomik, 

shtrirjen territoriale të qyteteve/fshatrave, 

zhvillimin social, shërbimeve publike etj.  

Përqendrimi i popullsisë në një territor të caktuar, 

falë aktivitetit ekonomik social dhe shërbimeve 

administrative, tërheq popullsinë dhe aktivitete 

ekonomike të zonave periferike dhe të qendrave 

më një peshë më të ulët. 

Në shkallë kombëtare, qyteti i Tiranës renditet si 

qendra e gravitetit kryesor në vend, duke shënuar 

një densitet prej 23,997 banorë/km210, dhe duke u 

pozicionuar në basenin me të rëndësishëm nga 

pikëpamja ekonomike, sociale dhe administrative.  

Krahas qytetit të Tiranës (ose metropolit të 

Tiranës), evidentohen dhe qendra primare si: 

Durrësi, Elbasani, Kavaja, Lushnje, Fier, Ballsh, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Korçë, Pogradec, Lezhë, 

Laç, Peshkopi, Kukës dhe Shkodër; të cilat shfaqin një densitet të popullsisë rezidente që tejkalojnë 

vlerën e 5,000 banorë/ km2. Janë pikërisht këto qytete, që përbëjnë basenet demografike kryesore të 

vendit, dhe klasifikohen nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar, si pole ekonomike dhe sociale me ndikim 

të lartë në dinamikat demografike rajonale. 

Në jug të metropolit të Tiranës, identifikohen qendra primare si Fierit, Vlorës , Beratit, Gjirokastrës të 

cilat ndikojnë në qendrat sekondare dhe terciare, që kanë një densitet kryesisht të ulëta, të karakterizuar 

                                                 
10 Census 2011, Grid 1km. 

Figura 11. Densiteti i popullsisë në nivel Rrjeti 
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me qendra urbane të vogla dhe të shpërndara gjeografikisht. Pra jugu të basenit të Tiranës,  shfaq një 

shtrirje e lartë e popullsisë dhe një densitet relativisht të ulët. 

Nëse fokusohemi në basenin e Fierit, evidentohen tre qendra terciare : Patos, Ballsh Roskovec, të cilat i 

përkasin bashkive Patosit, Mallakastër  dhe Roskovecit, të cilat regjistrojnë një densitet të ulët, krahasuar 

me qendrën Fier. Lidhjet ekonomike dhe sociale tradicionale me Beratin dhe Tepelenën janë zbehur 

paksa për shkak të mungesës së investimeve në infrastrukturë. Aktualisht bashkitë e Mallakastrës, Patosit 

dhe Roskovecit orientohen drejt Fierit për shërbime por dhe si akses më i shpejtë ndërlidhjeje.  

 

Figura 12. Densiteti i popullsisë në nivel rrjeti. 

Krahas shpërndarjes së lartë të popullsisë në territor, dhe përqendrimit të popullsisë në zonat e 

urbanizuara, vlen të përmendim se vërehet një densiteti i lartë përgjatë akseve rrugore kombëtare. Ky 

përqendrim i popullsisë përgjatë akseve kryesore rrugore, rrjedh si pasojë e nevojave të popullsisë ; për 

akses ndaj shërbimeve publike dhe ndërlidhjes me qendrat urbane dhe polet ekonomike të vendit etj. 

Në një këndvështrim zhvillimi territorial, densiteti i ulët i popullsisë dhe afërsia gjeografike me një qendër 

graviteti si Fieri (që përfiton më tepër nga efekti i ekonomisë të përshkallëzuar), renditen si faktorë 

frenues në përmirësimin e shërbimeve publike dhe për pasojë, të cilësisë së jetës në qendrat periferike 

si Patos, Ballsh dhe Roskovec.   
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Mungesat e infrastrukturës rrugore, hekurudhore dhe të shërbimeve, si dhe një mungesë vëmendjeje 

në promovimin e vlerave tradicionale, kulturore dhe mjedisore mund të konsiderohet problematika 

kryesore që duhet të adresohet në nivelin rajonal. 

 

Figura 13. Dinamikat e Zhvillimit Rajonal  
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2.2 Analiza metabolike e flukset kryesore me rëndësi për territorin 

Analiza metabolike bazohet në konceptin e urbanizimit si një ekosistem, planifikimi nuk ka të bëjë thjesht 

me vendndodhje por me lidhjen e flukseve (energjia, uji,ushqimi, ajri dhe nxetësia, mallrat, mbetjet, 

sedimentet, njërëzit, të dhënat etj11) shpesh të ndërprera. Analiza metabolike gërshëeton gjetjet nga 

burimet zyrtare, vizitat në terren, tregimet e banorëve të zonës. Duke qenë se territori i bashkisë ka një 

dendësi shumë të ulët banimi dhe një territor mbi 80% bujqësor, flukset metabolike janë të 

fragmentuara. 

Territori i Roskovecit mban potenciale të shumta natyrore ashtu dhe në prodhimtari e në vlera 

njerëzore, kulturore dhe tradita, por shfrytëzimi i këtyre potencialeve dhe flukset janë të “cunguara” nga 

mungesat e infrastrukturës dhe investimeve.  

Janë analizuar flukset e Ujit, Ushqimit, Energjisë dhe Turizmit (lëvishshmëri dhe ekonomi), bazuar dhe 

në Metabolizmin e Shqipërisë. 

 

 Flukset e Ujit 

Bashkia Roskovec, ka burime të shumta ujore (shih 2.4 dhe 3.4.1). Territori përshkohet nga lumi i 

Semanit  dhe përrenj të vegjël. Në territorin e Roskovecit gjendet rezervuari i Kurjanit, një nga rezervat 

më të mëdha për ujitjen e tokave bujqësore.  

Skemat ujitëse në Bashkinë Roskovec janë skema të vogla me bazë fshati, jane rreth 7 skema ujitëse me 

vetë rjedhje me bazë burimi të ujit rezervuaret ekzistues, kryesisht të Kurjanit dhe lumit Seman. 

Megjithate eficienca e tyre është rreth 65 %, si nga sasia e sipërfaqes që mbulojnë ashtu edhe nga sasia 

e ujit disponibël për periudhën e ujitjes.  

 

                                                 
11 Referencë “The metabolism of Albania”, published by IABR/UP  
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Figura 14. Metabolizmi rrjeti ujor  
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 Flukset e Ushqimit 

Bashkia Roskovec është një Bashki rurale, ku jo vetëm struktura e popullatës por edhe struktura 

ekonomike ka një drejtim të theksuar rural. Si Bashki ka një koficient të ulët të sipërfaqeve të pa 

kultivuara, vetëm 42 ha ose 0,5 % të sipërfaqeve bujqësore. Baza e prodhimit bujqësor në territorin e 

Bashkisë Roskovec janë dritharët me destinacion për konsum të familjeve të rajonit dhe për ushqim 

koncentrat për blegtori.  

Ullishtet zënë një sektor me prodhimtari dhe me të ardhura te konsiderueshme. Shtrihen në një 

sipërfaqe me rreth 1684.3 ha, nga ku merret nje prodhim me rreth 24.885 kv ullinj në 331.535 rrënjë. 

Pemët frutore zënë një sipërfaqe rreth 88.3 ha nga ku 25.270 kv fruta merren si prodhim i 113.654 

rrënjëve. Vreshtat zënë një sektor në rritje nga ku merret 16.079 kv rrush ne 136.8 ha vreshta. 

Blegtoria është dega më e rëndësishme e prodhimit ekonomik të fermave rurale private në territorin e 

Bashkisë Roskovec. Kjo vërehet jo vetëm nga struktura e numrit të krerëve në territor por edhe të 

raportit 60:40 kundrejt prodhimit bujqësor. Bletaria është një sektor me shumë të ardhme dhe që po 

rritet ndjeshëm pothuaj në gjithe territorin. Prodhohet rreth 19.400 ton qumësht si bashki. Rendimentet 

e qumështit janë të kënaqshme edhe për të imtat ku mund të themi që prodhimtaria për krerë është 

më e lartë se e vendit. 

Mjalti është një nga produktet e rëndësishme të prodhimit blegtoral i shpërndarë në të gjithë vendin, 

si edhe gjithashtu prodhohen rreth 5.6 milion kokrra vezësh. Bashkia Roskovec prodhimet e freskëta 

dhe të përpunuara i drejton në destinacionin e tregut rajonal të Fierit dhe atë kombëtar. 
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Figura 15. Metabolizmi ushqimi 
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 Flukset e Energjisë  

Në bashkinë e Roskovecit ndodhen burimet naftëmbajtëse të Marinzës. Në Marinzë dhe 

Jagodinë shfrytëzohen intensivisht burimet naftëmbajtëse. Territori ka potenciale dhe për 

shfrytëzimin e energjisë diellore.  

 

Figura 16. Metabolizmi energjia 
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 Flukset e Turizmit 

Turizmi lidhet me aksesin e territorit. Ndonëse Bashkia e Roskovecit ka potencial në turizmin 

rural, vecanërisht njësia Kurjan, mungesa e infrastrukturës dhe prania në rajon e territoreve me 

vlera më të larta, natyrore, kulturore e turistike bën që në këtë drejtim kjo bashki të mos ofrojë 

vlera konkuruese. 

 

Figura 17. Metabolizmi turizmi  
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2.3 Elementët përjashtues të zhvillimit 

Gjatë hartimit të planit vendor merren në konsideratë brezat mbrojtës dhe distancat e sigurisë bazuar 

në legjislacionin në fuqi dhe Planifikimin Kombëtar. Këto kufizime mund të jenë: 

 Kufizime për ruajtjen e mjedisit natyror  

Ruajtja e mjedisit natyror për shkak të vlerave specifike natyrore ose vlerës se peizazhit; 

Rreziqe hidro-gjeologjike [si për shembull erozioni dhe përmbytjet]. 

Për të përcaktuar kufizimet për ruajtjen e mjedisit natyror, jemi referuar bazës ligjore, pavarësisht 

shfuqizimit të disa neneve si në rastin e fashave mbrojtëse të burimeve ujore, pasi këto fasha janë 

përfshirë në PPK duke marrë një vlerë ligjore: 

Kufizimi i lumit – 200 m 

Kufizime të sipërfaqeve ujore në funksion të bujqësisë – 100 m 

Trashëgimitë dhe tërësitë kulturore siç është kisha e “Shën Kollit, Kurjan”, kisha e “Shën Gjergjit”, Strum 

– Distanca e kufizimit 200 m 

 Kufizime për arsye sigurie  

Rreziqe që vijnë nga afërsia me rrugët urbane dhe interurbane, hekurudhat, kabllot e tensionit të lartë, 

etj. 

 Kufizime për arsye sanitare  

Rreziqet që vijnë nga afërsia me varrezat, zonat industriale, zonat e grumbullimit të mbeturinave dhe 

landfill-eve, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, thertoret, etj. 

Të gjitha kufizimet dhe distancat e sigurisë janë paraqitur në hartën e mëposhtme, (fig. 17). 
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Figura 18. Harta e kufizimeve të zhvillimit 
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2.4 Trendi i rritjes së popullsisë dhe nevojat për sherbime e infrastrukturë 

Përbërja e ardhshme e popullsisë rezidente në Bashkinë Roskovec. 
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Koeficienti i varfërisë 
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2.5 Përcaktimi i territorit të bashkisë sipas 5 sistemeve 

Njësitë e qeverisjes vendore, për qëllime planifikimi, ndahen në sisteme territoriale. Në territorin e 

bashkisë Roskovec gjënden 5 sistemet territoriale si në tabelën në vijim.  

Tabela 1 Sistemet territoriale 

KODI I 

SISTEMIT 
SISTEMI 

SIPËRFAQE 

(ha) % 

UB URBAN 1513.03 12.7% 

IN INFRASTRUKTUROR 140.79 1.2% 

B BUJQËSOR 9655.18 81.2% 

N NATYROR 514.56 4.3% 

U UJOR 64.64 0.5% 

TOTAL 11,895 100% 

 

Sistemi urban 

Sistemi urban zë një sipërfaqe prej 1513.03 ha të territorit të bashkisë Roskovec. Në pjesën më të 

madhe zgjerimi i zonës urbane ka ruajtur një linjë konstante në vite, duke veçuar qendrat e njësive 

administrative dhe qytetin e Roskovecit si zonat me përqëndrimin më të lartë të popullsisë dhe territori 

i cili ka pësuar ndryshimin më të madh të zonës urbane. 

 

Sistemi natyror 

Territori i Bashkisë Roskovec ka një sipërfaqe prej 514.56 ha që i përket sistemit natyror. Ky sistem është 

i përqëndruar në zonën më jugore të bashkisë. Sistemi natyror përbën një pasuri me potencial për 

zhvillimin e turizimit natyror dhe aktiviteteve të ndryshme në natyrë. 

 

Sistemi bujqësor 

Sistemi bujqësor zë rreth 9655.18 ha dhe përbën sipërfaqen më të madhe të bashkisë, një sektor mjaft 

të rëndësishëm ekonomik të bashkisë. Bujqësia është e favorizuar nga klima e butë, sasia e bollshme e 

reshjeve, rrjeti i pasur i lumenjve, rezervuareve dhe përrenjeve, duke ofruar prodhimtari të madhe të 

produkteve bujqësore për kulturat sezonale por edhe ato të përheshme. Pjesën më të madhe të tokave 

e zënë ato me pjerrësi 5-25%, të cilat takohen kryesisht në kodrat e buta. 
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Sistemi ujor 

Sistemi ujor ka një sipërfaqe prej 64.64 ha, përbëhet nga lumi Seman i cili shërben edhe si një kufi 

ndarës administrativ i territorit të bashkisë në pjesën veri-perëndimor, rezervuari i Kurjanit dhe këneta 

e zezë. Ruajtja e këtij sistemi është mjaft e rëndësishme për habitatet dhe ekosistemet që rriten pranë 

tij ndaj mbrojtja nga ndotja është një nevojë e menjëhershme. 

 

Sistemi infrastrukturor 

Sistemi infrastrukturor zë një sipërfaqe prej 140.79 ha. Kryesisht vihet re prezenca e rrugëve lokale, të 

rrugëve urbane kryesore e dytësore si dhe rrugë interurbane dytësore. I gjithë territori i bashkisë është 

i aksesueshëm por në disa fshatra rrugët e shtruara me çakull janë amortizuar së tepërmi dhe e bëjnë 

të vështirë aksesin.  

 

Nga tabela vihet re se dominon sistemi bujqësor, ndjekur nga ai urban. Sistemi urban zë vetëm 13.8% 

të territorit, por shpërndarja e madhe bën që çdo pjesë e territorit administrativ të jetë e banuar. 

Dëndësia e banimit në sistemin urban varion nga 1000 në Qytetin e Roskovecit dhe Strumës, në 120 

në fshatrat periferikë të bashkisë.  

 

Figura 19. Harta e sistemeve territoriale 
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 Analiza e përdorimit ekzistues të tokës 

Nëse bëjmë një krahasim të përdorimit aktual të tokës me 22 kategoritë e VKM 686, verejmë që territori 

i Roskovecit përmban 20 kategori, mungon Sistemi Natyror. por cfarë vihet re nga terreni është karakteri 

homogjen i zonave. Përveç qytetit të Roskovecit ku ka një miksitet funksionesh dhe aktivitetesh, 

vendbanimet rurale janë kryesisht të orientuara drejt banimit, me një numër të vogël shërbimesh me 

pak ose aspak funksione dhe aktivitete sociale dhe kulturore (shih 3.8) 

KODI I 
SISTEMIT 

SISTEMI 

SIP 

KODI KATEGORIA 

SIP 

U URBAN 

1513.03 A BANIM 863.66 

S SHËRBIME 
11.21 

IE INDUSTRI DHE EKONOMI 
610.12 

IS INSTITUCIONE 
1.14 

AS ARSIM 
5.63 

SH SHËNDETËSI 
0.63 

SHA AKTIVITETE SHOQËRORE DHE ARGËTIMI 
3.91 

M MONUMENTE 
1.54 

ZU ZONA USHTARAKE 
- 

V VARREZË 
15.17 

IN INFRASTRUKTUROR 

140.79 
INT INFRASTRUKTURË TRANSPORTI 

139.06 

IEN INFRASTRUKTURË ENERGJITIKE 
0.01 

ITK INFRASTRUKTURË TELEKOMUNIKACIONI 
- 

IUK INFRASTRUKTURË UJËSJELLËS- KANALIZIME 
0.02 

IMB INFRASTRUKTURË MENAXHIMI MBETJESH 
1.69 

B BUJQËSOR 
9655.18 

B TOKË BUJQËSORE 
9198.27 
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IB INFRASTRUKTURË BUJQËSORE 
290.23 

EB EKONOMI BUJQËSORE 
14.64 

BA BUJQËSI-BANIM 
152.03 

N NATYROR 

514.56 
N TOKË NATYRORE 

514.56 

NAR NATYRË DHE ARGËTIM 
- 

U UJOR 64.64 U UJËRA 64.64 

 

 

Figura 20. Harta e kategorive të përdorimit të tokës 
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2.6 Analiza e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve [SWOT] 

Analiza SWOT është një mënyrë për vlerësimin e aftësive konkuruese të bashkisë, si dhe një instrument 

që ndihmon autoritetet lokale të përqendrojnë kapacitetet e tyre në përfitimin maksimal nga pikat e 

forta territorial, si dhe në zgjidhjet më efikase të problematikave për të synuar një zhvillim të 

qëndrueshëm dhe për të siguruar një territor fleksibël në kohë. 

“Pikat e forta” janë asete dhe potenciale të trashëguara të territorit bashkiak si peizazhet, lidhjet rajonale, 

kombëtare dhe ndërkombëtare, kushtet e mira klimaterike, potencialet turistike, sisteme të mira 

bankare, potenciale investimi, menaxhim i mirë bashkiak dhe shërbime sociale e infrastrukturore. 

“Dobësitë” janë faktorët që pengojnë zhvillimin e qytetit, siç janë infrastruktura e pamjaftueshme, 

menaxhimi i dobët bashkiak, procedura administrative të komplikuara dhe menaxhimi i keq i trafikut. 

“Mundësitë” mund të jenë ato projekte kombëtare ose ndërkombëtare që krijojnë vende pune dhe 

mundësi biznesi. 

“Rreziqet” mund të rrjedhin nga problematika mjedisore ose e kapaciteteve njerëzore. 

Qëllimet e kësaj analize janë: 

Të nxjerrë në pah dhe të vlerësojë avantazhet konkuruese dhe potencialet e Bashkisë Roskovec; 

Të analizojë perspektivën e zhvillimit të ardhshëm në lidhje me kërkesën dhe ofertën; 

Të identifikojnë masat e nevojshme për të minimizuar efektet e kërcënimeve. 

SWOT është i artikuluar në katër shtylla kryesore për zhvillimin e vizionit. Këto shtylla janë bazuar në 

sistemet urbane dhe në dinamikat njërëzore dhe ekonomike të bashkisë. Shtyllat janë: Sistemi Natyror 

dhe Ujor, Sistemi Bujqësor, Sistemi Urban, Sistemi Infrastrukturor. Sistemet urbane janë detajuar në disa 

aktivitete ekonomike dhe nevoja të administratës publike, që janë kyçe në planifikimin e ardhshëm. Kjo 

ndarje është bërë sepse koncepti i planifikimit, nuk duhet të kufizohet vetëm me përcaktimin e hapësirës 

fizike, por bazohet më shumë në vlerësime ekonomike që trajtojnë çështje që lidhen me cilësinë e 

jetesës, ambientin dhe klimën për investime, menaxhimin e zonës urbane dhe rurale të bashkisë, sfidat 

e reja me të cilat qeverisja vendore përballet, si dhe kontekstin socioekonomik.
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BASHKIA ROSKOVEC 

SISTEMI BUJQËSOR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Rreth 81% e territorit të bashkisë 

Roskovec kategorizohet si tokë 

bujqësore. 

Munges e formave të kooperimit dhe 

fragmentizimi i pacelave bujqësore 

Vëmendje ndaj programeve në 

zhvillimin e mëtejshëm të formimit 

profesional për përmirësimin e 

kualifikimit të forcës punëtore në 

përputhje me kërkesat e tregut të 

punës. 

Burime financiare të kufizuara në 

infrastrukturë bujqësore rrezikon 

degradimin dhe mos funksionimin 

e tyre. 

Kushte klimatike të favorshme për 

prodhimin e një game të gjerë 

produktesh. 

Fragmentizimi i tokës bujqësore, 

përshkak të puseve të naftës 

(Marinëz) 

Preferenca e lartë e konsumatorëve 

Shqipëtar për produkte vendase 
Mungesa e përmirësimeve të rrjetit 

të infrastrukturës bujqësore. 

Ofron forcë pune të mjaftueshme dhe 

relativisht të re. 

Mungesë informacioni rreth 

standarteve të marketingut në tregjet 

Europiane dhe preferencat e 

konsumatorit. 

Incentiva për zhvillimin e 

agroturizmit është një mundësi e re 

për promovimin e produkteve 

vendase. 

Dështimi apo ulja e cilësisë së 

produkteve të freskëta, si rezultat i 

mungesës së pikave të 

grumbullimit, ruajtjes dhe vonesës 

së tregtimit, jashtë territorit të 

bashkisë. 

Prodhimi i ullirit dhe përpunimi i vajit, 

traditë në bashkinë e Roskovecit. 

Menaxhim jo i mirë i prodhimit 

(humbje pas vjeljes). 

Mundësi në rritje për përpunimin e 

produkteve bujqësore e blegtorale. 

Mbetja stok e prodhimeve 

bujqësore e blegtorale, si dhe të 

përpunuara, si rezultat i cilësisë së 

dobët dhe konkurencës së rajoneve 

të tjera e produkteve të importit. 

Ekzistenca e disa pikave të 

grumbullimit për produktet 

bujqësore. 

Mungesa e thertoreve, pikave të 

grumbullimit dhe ruajtjes së 

produkteve të gatshme e të 

përpunuara bujqësore e blegtorale. 

Ngritja e pikave moderne të 

përpunimit dhe ruajtjes e 

magazinimit rrit sigurinë ushqimore 

të produktit dhe cilësinë e tij dhe 

nevojën për të prodhuar më shumë 

e me cilësi të pranueshme nga 

tregjet. 

Ndotja e burimeve ujore, i tokës 

pjellore dhe kullotave nga mbetjet 

e industrisë nxjerrëse të naftës. 
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Fillimi i disa inisiativave në sektorin 

bujqësor e blegtoral për krijimin e 

fermave të specializuara, me drejtim 

ullishtarinë, perimtarinë dhe fermat 

blegtorale me mbarështrimin e 

gjedhëve dhe shpendëve. 

Mungesa e brendimit dhe e 

paketimeve të produkteve bujqësore 

e blegtorale, për paraqitjen e 

produktit në treg. 

 

 

Ekzistenca e disa serave për 

prodhime të ndryshme. 
 

 
 

SISTEMI URBAN 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Pozicion gjeografik i përshtatshëm 

(distancë relativisht e shkurtër me 

qendra me potencial të lartë të 

zhvillimit ekonomik si Fieri, Berati). 

Mungesa e regjistrimit të pronësisë. Mbështetje nëpërmjet 

instrumentëve financiare të BE dhe 

granteve konkurruese, fondit të 

zhvillimit të rajonit, etj. 

Kriza ekonomike dhe emigrimit në 

Rajon. 

Kosto e ulët e forcës së punës Ekzistenca e varrezave pranë 

objekteve të banimit. 

Zhvillimi i turizmit natyror, 

ekologjik, rural dhe agro-turizmit 

redukton efektin ekonomik negativ 

të sezonalitetit, rrit 

qëndrueshmërinë e turistëve. 

Burime financiare të kufizuara 

Zona urbane kryesisht të 

përqendruara, me intensitet të ulët 

ndërtimi, të përshtatura me relievin 

ekzistues. 

Mungesa e një tregu lokal me 

standarte. 

Projekti “100 fshatrat” në Luar sjell 

promovim të territorit drejt turizmit. 

 

Territor i pasur me gjurmë të 

vendbanimeve të lashta ilire dhe me 

objekte monument kulture. 

Mungesa e rregullave dhe distancave 

minimale nga puset e njerrjes së 

naftës në vendbanime, dhe 

anasjelltas. 

  

Forcë pune e mjaftueshme dhe 

relativisht e re 

Forcë pune e pa profilizuar.   
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Kërkesë e lartë e tregjeve të huaja për 

fruta-perimet e rajonit 

Largimi i kuadrove si pasojë e 

migrimit. 

  

 Mungesa e shërbimeve në fshatra.   

 Shfrytëzim i pakët i pasurisë kulturore, 

për shkak të mungesës së 

promovimit. 

  

SISTEMI NATYROR DHE UJOR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Prania e disa zonave të mbrojtura me 

vlera të larta si: monumente Kulture, 

Kisha e “Shën Kollit” në Kurjan dhe  e 

“Shën Gjergjit” në Strum. 

Ndotja e elementëve natyrorë, 

përbën problem mjedisor, bujqësor 

dhe shëndetësor. (Puset e naftës,  

Sinjalistikë e përshtatshme në 

funksion të monumenteve të 

natyrës 

Zgjerimi i zonave urbane të 

paplanifikuara, mungesa e trajtimit 

të mbetjeve urbane dhe ujërave të 

zeza, cenojnë jo vetëm tokat 

bujqësore, por dhe pasuritë 

natyrore të rajonit. 

Peizazh i padëmtuar natyror. 
Vendgrumbullimi i mbetjeve pranë 

vendbanimit (Marinëz) 

Propozimet e Planit të 

Përgjithshëm Kombëtar për zonën 

e Semanit. 

Mosmarrja në konsideratë e 

pasurive natyrore mund të sjell 

degradim dhe shkatërrim gradual 

të tyre. 

Burime ujore të mjaftueshme në 

dispozicion për furnizimin me ujë dhe 

kanalizimet. 

Prerjet e pyjeve. Pyllëzimi i disa zonave. 

Probleme mjedisore që shkaktohen 

nga degradimi i pikës së 

grumbullimit të mbetjeve urbane. 

Prania e lumit Seman ne kufrin verior 

te Bashkise 

Problematika kryesore në rrjetin e 

furnizimit me ujë në Bashkinë e 

Roskovecit është riparimi i rrjetit 

kryesor shpërndarës në qytetin e 

Roskovecit, në Njësinë Strum dhe në 

Njësinë Kuman. 

Permiresimi  vlerave peisazhistike 

nepermjet investimeve ne 

teknologjine e nxjerrjes se naftes. 

Mungesa e investimeve nga 

kompanite naftenxjerrese dhe 

shtetit shqiptar 
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Mbulimi i vetem 35% e territorit të 

Bashkisë Roskovec nga rrjeti i UK 

nderkohe qe pjesa tjetër është me 

gropa septike. 

Prania e një strategjie kombëtare të 

furnizmit me ujë dhe kanalizimeve. 
 

SISTEMI INFRASTRUKTUROR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Infrastrukturë e rrugëve urbane 

pjesërisht të rehabilituara 
Mungesa e sinjalistikës përgjatë 

akseve kryesore. 

Prania e zonave - njollave të zeza në 

aksin kryesor. 

Përmirësim i infrastrukturës për 

aksesim më të mirë mes fshatrave-

mundësi zhvillimi për ekonominë 

lokale dhe rritjen e shkëmbimeve 

tregtare. 

Mungesa e fondeve sjell degradim 

të infrastrukturës. 

 

 

 Mungesa e funksionimit me energji 

në sasin dhe cilësin e duhur, rëndon 

ekonomin e zonës. 
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 Përmbledhja e aspekteve pozitive  

Nga analiza e gjithë elementëve të listuar në pikat e forta dhe mundësitë, mund të bëhet një 

përmbledhje më unifikuese e tyre, në referencë të sistemeve që ato përfaqësojnë. Në lidhje me sistemin 

natyror mund të përmenden elementët që përbëjnë relievin gjeografik të bashkisë si: elementët e fortë 

natyrorë, pyjet, pasuritë e nëntokës, rezervat ujore, cilësia e ajrit, etj. Në lidhje me sistemin bujqësor ajo 

që spikat më shumë janë potencialet, që derivojnë prej kushteve të përshtatshme klimatiko-tokësore 

për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në lidhje me sistemin urban mund të listohen shërbimet 

institucionale në shkallë bashkie, monumentet e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Në lidhje me 

sistemin infrastrukturor spikasin pozicionimi dhe lidhja me zonat ekonomike Fier dhe Berati, e cila 

mundëson lidhje më të forta dhe potencial në zhvillimin e mëtejshëm të bashkisë, nga aspekti ekonomik; 

burimet nëntokësore, rezervuaret, infrastruktura mbështetëse, nënstacionet elektrike, etj. 

 Problematikat e evidentuara dhe rekomandimet për zbutjen e impaktit  

Në linja të përgjithshme problematikat që hasen në sistemet që përbëjnë territorin e Bashkisë Roskovec 

janë të shumta, ku mund të përmenden problematika që lidhen me sistemin bujqësor, të cilat veprojnë 

indirekt në zhvillimin bujqësor të zonës, si në strukturat mbështetëse infrastrukturore, në mekanizmin e 

teknologjive të përparuara të kultivimit, si dhe në mënyrën organizative bujqësore, për shembull 

organizim i dobët i komunitetit dhe magësi të dukshme në marketimin e produkteve. Të gjithë këta 

elementë problematikë të Bashkisë Roskovec përbejnë ngërç në zhvillimin e zinxhirit ekonomik 

prodhim-shitje. 

Nëse do të bëhej një përmbledhje të problematikave natyrore, ujore, urbane dhe infrastrukturore 

kuptohet mungesa e menaxhimit të mirë të potenciale të bashkisë, si dhe shfrytëzim i pakët i pasurisë 

kulturore, për shkak të mungesës së promovimit. Konkretisht mund të përmendet përkeqësimi i 

peizazhit nga shfrytëzimi i gjerë i naftes si ne vendburimin e Visokës dhe i fragmentimi i tokave 

bujqësore nga puset e naftës, ndotja e kanaleve nga mbetjet e zonës industriale, mungesa e 

infrastrukturës në zonat rurale, mungesa e marketingut për zonat potenciale turistrike, mungesa e 

transportit urban e shumë problematika të tjera të përmendura në tabelën e mësipërme, të cilat 

dobësojnë zhvillimin ekonimik e social të Bashkisë Roskovec. 

Problematika të tjera kryesore që hasen janë njollat e zeza përgjatë aksit kryesor. Ka probleme dhe në 

rrjetin elektrik dhe të telekomunikacionit, ndriçimi rrugor, amortizimi i rrjetit ekzistues dhe humbjet e 

konsiderueshme në të, kontakti i njerëzve me linjat dhe kabinat, mungesa e internetit në zona apo 

objekte të rëndësishme.  
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Sugjerimet e planit për zbutjen e impaktit bazohen në legjislacionin në fuqi, ku parashikohen brezat 

mbrojtës dhe distancat e sigurisë. Shumë probleme të derivuara deri sot janë pasojë e shkeljes së 

brezave mbrojtës. Rreziqe që vijnë nga afërsia me rrugët urbane dhe ndërurbane, kabllot e tensionit të 

lartë, etj. Është me rëndësi respektimi i kufizimeve për ruajtjen e mjedisit natyror, i cili shfaq kërcënime 

për zhvillimin afër tij ose të mjediseve me vlera të veçanta. 
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3 VIZIONI DHE STRATEGJIA 

Hapi i parë në përcaktimin e pikë mbërritjes në 2035 është analiza se ku ndodhemi sot, duke krijuar një 

bazë për monitorimin e planit të veprimeve. Raporti i Analizës dhe vlerësimit bazuar në të dhënat e 

disponueshme paraqet një tablo të qartë të bashkisë Roskovec. 

Që në fazën e analizës u ndërmorrën disa pyetësorë dhe sondazhe në popullatë dhe zyrat e bashkisë. 

Plotësimi i skedave të fshatrave dhe pyetësorëve mbi prioritetet janë dëshmi dhe rezultat i këtij 

angazhimi të komunitetit në përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit. 

Bashkia e Roskovecit është e angazhuar për një zhvillim dhe rritje të qëndrueshme. Strategjia jonë 

dëshmon vullnetin aktual për të mbrojtur burimet, për të rritur asetet dhe për të krijuar një rrugë drejt 

një territori fleksibël dhe gjallërim më të madh në çdo aspekt të komunitetit. 

Strategjia territoriale ndërtohet mbi parimet dhe qëllimet e Zhvillimit të Qendrueshëm duke synuar 

përmirësimin e jetesës duke e bërë bashkinë një nga më të gjelbërat, më gjithëpërfshirëset, dhe 

ekonomikisht të qëndrueshme.  

Parimet e zhvillimit të qendrueshëm do të merren në konsideratë në hartimin e projekteve të 

infrastrukturës, në përcaktimin e hapësirave publike dhe private të zhvillimit. Këto parime janë potencial 

për përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetin, duke ulur konsumin e energjisë, duke përmirësuar 

ajrin dhe cilësinë e ujit, dhe sigurimin e sa më shumë zgjedhjeje mënyrash jetese. Rritja dhe zhvillimi do 

marrin në konsideratë impaktin mbi strukturën aktuale të vendbanimeve duke plotësuar, rinovuar apo 

krijuar. Në këtë këndvështrim do të trajtohen: rrugët, parqet, hapësirat dhe shërbimet publike si dhe 

ndërtesat në funksion të tyre. Strategjia do të përcaktojë llojet e ndërhyrjeve dhe do të jetë plani 

territorial që do të përcaktojë vendndodhjet e sakta të këtyre sherbimeve dhe infrastrukturave publike. 

Strategjia përcakton projekte të mëdha si parqet e reja, qendrat rekreative, qendrat e zhvillimit 

ekonomik, strukturat e mbrojtjes civile, shëndetësisë dhe arsimimit, por nuk përjashton ndërhyrjet e 

nevojshme në nivel lagjeje apo fshati: lulishte, parkim, kënde lojrash, kopësht-çerdhe etj. 

Strategjia përcakton kornizën e zhvillimit që do të detajohet më tej me planin territorial të zhvillimit, 

planet e detajuara vendore dhe planet sektoriale në nivel bashkiak. 

Vizioni i zhvillimit të Strategjisë territoriale detajohet me anë të objektivave strategjikë të përcaktuar në 

bazë të drejtimeve kryesore të zhvillimit. Në mënyrë që strategjia të shërbejë si një rrugë lidhëse mes 

territorit dhe politivave fiskale të bashkisë, këto drejtime janë lidhur me funksionet kryesore të bashkisë. 

Strategjia detajohet në 3 drejtime kryesore të zhvillimit. 

 Zhvillimi ekonomik  

 Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 

 Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale 
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3.1 Vizioni i zhvillimit 

“ Bashkia e Roskovecit, ndodhur ndërmjet poleve të zhvillimit të Fierit dhe Beratit,  e avantazhuar nga 

pozicioni territorial midis fushës së Myzeqësë dhe kodrave të Mallakastrës, do të nxisë zhvillimin e 

qëndrueshëm social ekonomik, duke u përqendruar në zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe duke 

krijuar kushte për zhvillimin e agrobiznesit dhe turizmit kulturor.” 

Cilësia e jetës sigurohet dhe në aftësinë për të bashkëvepruar me njëri-tjetrin në ambiente urbane të 

sigurta, të pastra, me shëtitore e akse ciklistike, me shkolla dhe ambiente social-kulturore, ku të gjithë 

grupmoshat gëzojnë pasuritë kulturore e natyrore si dhe evenimente e aktivitete; baret e restorantet 

ku promovohen traditat e kësaj bashkie. Komuniteti pranon dhe vlerëson rëndësinë e mbrojtjes së 

cilësisë të jetesës për gjeneratat e ardhshme.  

Zhvillimi do të japë zgjedhje realë mbi mënyrën e jetesës, nga tipologjitë e banesës, mënyrat e 

lëvizshmërisë drejt vendeve të punës, shërbimeve, objekteve social kulturore, fetare, tregtare, argetuese 

etj. Në vendbanime do të rritet siguria dhe koha e përdorimit të hapësirave publike duke siguruar 

shërbimet dhe të mirat bazike të jetesës. Arsimimi do të jetë i aksesueshëm për të gjithë, i orientuar 

sipas nevojave të komunitetit dhe shtylla kurrizore e një mjedisi ekonomik të suksesshëm. 

Qeverisja vendore e hapur, e drejtë dhe e përgjegjshme ndaj nevojave të komunitetit, siguron që të 

gjithë njerëzit të trajtohen në mënyrë të barabartë, me dinjitet dhe respekt, dhe të lirë nga diskriminimi. 

Këto parime janë bazë për ndryshime pozitive demografike. 
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Figura 21. Harta e vizionit të zhvillimit 
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3.2 Objektivat strategjikë të zhvillimit 

Realizimi i vizionit kalon në disa hallka, të cilat për të mos humbur fokusin duhet të jenë të 

mirëstrukturuara, si në renditje ashtu dhe në shtrirjen kohore. Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë 

përcaktuar 3 drejtime kryesore të zhvillimit. 

 Zhvillimi ekonomik  

 Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 

 Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale 

Këto drejtime përkojnë me disa objektiva strategjikë: 

A. Zhvillimi ekonomik 

Objektivi 1 Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara dhe një mjedis të 

përshtatshëm për zhvillimin e sektorit primar, industrisë dhe shërbimeve. 

Objektivi 2 Pushteti vendor bashkëpunues dhe transparent, nxitës i zhvillimit ekonomik me anë të 

politikave fiskale, nismave, promovimit dhe marketingut. 

B. Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 

Objektivi 3 Lagje dhe fshatra që sigurojnë një mjedis të sigurtë, mundësi ndërveprimi social dhe 

shërbime të orientuara drejt mirëqenies së banorëve 

Objektivi 4 Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë 

territorin, ofrimi i një larmie alternativash në zgjedhjen e mënyrës të jetesës dhe vendbanimit si përgjigje 

e ndryshimeve demografike. 

Objektivi 5 Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qendrueshëm.  

Objektivi 6 Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjerike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm duke 

ulur impaktin mjedisor. 

C. Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe Mjedisore 

Objektivi 7 Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe 

konfimojnë të shkuarën. 

Objektivi 8 Ruajtja e mjedisit natyror duke e integruar në aspektet argëtuese dhe sportive, me anë të 

krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës. 

Objektivi 9 Integrimi i elementëve natyrore dhe kulturorë në jetën kulturore dhe artistike të bashkisë 

për të promovuar më tej territorin. 
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3.3 Drejtimet e zhvillimit 

Sikurse është shpjeguar më lart, strategjia detajohet në 3 drejtime kryesore të zhvillimit. 

 Zhvillimi ekonomik  

 Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 

 Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale 

 Zhvillimi ekonomik  

Drejtimi “Zhvillimi ekonomik” prek dhe ndikon në të 

gjithë territorin bashkiak. Ky drejtim lidhet me 

funksionet e drejtëpërdrejta të bashkisë si në drejtim 

të shërbimeve ndaj biznesit ashtu dhe në sektorin 

primar dhe zhvillimin rural që është bazë e ekonomisë 

lokale. Ky drejtim krahas projekteve dhe programeve 

të drejtëpërdrejta të lidhura me funksionet e bashkive 

përfshin dhe programe të investimeve në 

infrastrukturë apo programe që synojnë realizim nga 

nisma private por që janë kyç për realizimin e Vizionit 

të Zhvillimit. 

Funksionet e bashkisë në këtë drejtim zhvillimi janë 

shumë të drejtuara në burime njerëzore, mbështetje 

fiskale dhe promovuese. Sektori privat kthehet në 

gjeneratorin dhe realizuesin kryesor të këtij zhvillimi, 

ndërsa pushteti vendor luan rolin e drejtuesit dhe 

lehtësuesit të zhvillimit. 

Bashkia e Roskovecit sot ka një ekonomi të orientuar 

të bujqësia, por mekanizimi i saj dhe shtimi i hallkave 

në magazinim, prodhim, tregtim do të ndryshojë 

bilancin në favor të sektorit industrial dhe shërbimeve. 

Brandimi, certifikimi dhe promovimi i produkteve 

lokale pritet të konsolidojë imazhin dhe 

konkurrueshmërinë e sektorit bujqësor, jo vetëm në 

tregun kombëtar, por dhe në tregun ndërkombëtar. 

Cilësia e lartë dhe mundësia e certifikimit «Bio» e 

Funksione në fushën e zhvillimit ekonomik 
vendor 
- Hartimi i planeve strategjike të zhvillimit e të 

programeve për zhvillimin ekonomik vendor 
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe të 

rrjetit të tregtisë 
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël, 

nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si 
panaire e reklama në vende publike 

- Organizim shërbimevesh në mbështetje të 
zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për 
bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në 
dispozicion e aseteve publike etj 

- Publikim i broshurave informative, krijimi i 
portaleve me profil ekonomik etj 

- Dhënia e granteve financiare për mbështetjen e 
aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm 
duke garantuar akses të balancuar gjinor. 

Funksione në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, 
pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe 
biodiversitetit 
- Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e 

infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e 

të kategorive të tjera të resurseve 
- Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të 

informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural 
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të 

granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të 
financuara nga buxheti lokal dhe/ose me 
bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar 
akses të balancuar gjinor. 

- Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 
- Mbrojtja e natyrës e biodiversitetit 

 
Ekstrakt nga LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN 

VENDORE 
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produkteve lokale, rendisin sektorin bujqësor, si një ngë aktivitetet ekonomike kryesore të bashkisë.  

Kultura dhe tradita e popullsisë lokale, është një tjetër element i rëndësishem territorial, që favorizon 

zhvillimin e sektorit të turizmit dhe diversifikimin e aktivitetit ekonomik të fermerëve lokalë. Vlerat e larta 

territoriale dhe pasuritë kulturore e natyrore të shfrytëzuara pak ose aspak do të rrisin peshën e turizmit 

dhe agroturizmit në ekonominë e zonës. Zhvillimi i strukturave si bujtina, fjetina, fjetje dhe mëngjes dhe 

kamping në një kuadër rural, i jep mundësinë fermerëve lokalë të zhvillojnë një aktivitet turistik që i 

mbivendoset aktivitetit të tyre tradicional, duke mundësuar zhvillimin e produkteve turistike si turizmi 

rural, agritourizmi dhe ekoturizmi, produkte këto që tërheqin një numër gjithnjë e më të lartë vizitorësh. 

Monumentet e kulturës, roli historik i zonës, monumentet e kultit, folklori dhe artizanati lokal, përbëjnë 

një forcë të rëndësishme në zhvillimin e produkteve turistike lidhur me kulturën lokale. 

Industrializimi i buqësisë dhe qasja mjedisore në aktivitetet industriale ekzistuese është indikator i një 

nevoje për forcë pune të kualifikuar, si në arsimin profesional ashtu dhe në përthithjen e kuadrove me 

arsim universitar dhe pasuniversitar. Popullsia ekzistuese ka nevojë për përditësim periodik të dijeve 

ndaj synohet krijimi i klasave të trajnimit për të rritur në qendrat komunitare që do të vendosen në 

vendbanimet kryesore. Sigurimi i një force pune të kualifikuar, me mjedise punësimi në kushte optimale 

do të shërbejë dhe si frenues i migrimit duke sjellë një stabilizim dhe ndryshim të trendeve demografike. 

Transparenca në proçedurat e bashkisë, monitorimi periodik i territorit dhe marrja e masave në kohë 

për të evituar problematikat aktuale që derivojnë nga mungesa disavjeçare e investimeve, asistenca në 

orientim të investimeve, ndihma për bizneset apo individë, do të ndikojnë pozitivisht në ndryshimet e 

dëshiruara demografike. 

Programet dhe nën programet  

Zhvillimi ekonomik i sektorit primar 

- Zhvillimi i filierave bujqësore e blegtorale 

- Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes 

Zhvillimi ekonomik i sektorit dytësor (industri) 

- Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme për funksionimin e bizneseve 

- Rehabilitimi i zonave ekzistuese jo funksionale dhe kthimi në pole të rendësishme rajonale 

Zhvillimi ekonomik i sektorit terciar (shërbimeve) 

- Zhvillim i shërbimeve në lagje dhe në fshatra 

- Turizmi rural dhe agroturizmi si mbështetje e zonave rurale 

- Lokalizimi i strukturave të shërbimeve pranë objekteve të trëshëgimisë kulturore dhe 

monumenteve të natyrës dhe vendeve me vlera peizazhistike 

- Krijimi i akseve historike si promovues të territorit 

Marketimi (promovimi) i vlerave, traditave dhe produkteve (brand lokal). 

- Promovimi nëpërmjet teknologjisë së informacionit dhe komunikacionit. 
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- Krijimi dhe promovimi i paketës turistike nëpërmjet marketingut. 

- Promovimi i produkteve artizanale. 

Promovimi i arsimit profesional. 

- Nisma për mbështetjen e arsimimit për të gjitha grupmoshat. 

- Organizimi i grupeve të prodhimit bujqësor e blektoral, industrial dhe ofrimit të shërbimeve. 

Mbështetje e biznesit 

- Mbështetja e bashkëpunimit ndërmjet sektorit turistik dhe sektorit bujqësor e  blegtoral. 

- Paketa fiskale për thithjen e investitorëve të rendësishëm dhe punëdhënësve të mëdhenj. 

Sigurimi i aksesit në informacion me lehtësi dhe transparencë, Përdorimi i teknologjisë bashkëkohore 

në funksion të komunitetit. 

- Forcimi e kapaciteteve administrative dhe teknike të Bashkisë, zhvillimi i sistemeve të TIK. 

- Përmirësimi i shërbimeve publike ndaj komunitetit 
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 Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 

Drejtimi “Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve” 

orientohet në vendbanimet e bashkisë, synon 

plotësimin e funksioneve dhe rindërtimin e 

infrastrukturës për të arritur dhe tejkaluar standardet 

minimale. Natyrisht funksionet e bashkisë të trajtuara 

në këtë drejtim vlejnë për të gjithë territorin por kanë 

impakt të drejtëpërdrejtë në zonat e banuara, sikurse 

funksione të tjera të bashkisë që kanë peshë në 

drejtimin ekonomik apo atë argëtues gjejnë vend në 

hapësirat urbane të veëndbanimeve. 

Vendbanimet kanë nevojë për shërbime të dedikuara 

dhe të menduara specifikisht sipas profilizimit të çdo 

vendbanimi. PPV do të parashikojë mbulimin e 

territorit me shërbime, por dhe hierarkizimin e tyre.  

Vendbanimet kanë potencial për ndërveprim 

komunitar social, kulturor dhe argëtues. Potencialet 

kalojnë nga parqet te lulishtet, te shkollat e objektet 

administrative.  

Përmirësimi i strukturës dhe investimi në rritjen e 

përdorimit të objekteve publike: shkolla të bashkuara 

me qendra komunitare, biblioteka e ambiente 

sportive, sheshe për përdorim të përditshëm apo 

aktivivitete të organizuara në raste festash, të 

shoqëruara me rrijten e sigurisë, do të rrisë 

atraktivitetin e vendbanimit. Lidhja me transport 

publik e mbështetur nga rindërtime e përmirësime të 

infrastrukturës rrugore, në veçanti dhe asaj 

inxhinierike në tërësi, do të krijojnë alternativa të reja 

banimi dhe do të synojnë përthithjen e një popullsie 

të re krahas frenimit të migrimit. 

 

Funksione në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve  
- Prodhim, trajtim, transmetim dhe furnizim me ujë të 

pijshëm.  
- Mbledhje, largim dhe trajtim të ujërave të ndotura. 
- Mbledhje dhe largim të ujërave të shiut dhe mbrojtje nga 

përmbytjet në zonat e banuara.  
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e rrugëve vendore 

dhe e sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike 
vendore. 

- Ndriçim të mjediseve publike. 
- Transport publik vendor.  
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, 

si dhe garantim i shërbimit publik të varrimit. 
- Shërbim i dekorit publik.  
- Parqe, lulishte dhe hapësira të gjelbra publike.  
- Mbledhje, largim dhe trajtim i mbetjeve të ngurta dhe 

shtëpiake.  
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me 
përjashtim të shkollave profesionale.  

- Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor 
në kopshte dhe çerdhe.  

- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të 
shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve 
edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me 
mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të 
shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik.  

- Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit. 
Funksione në fushën e Shërbimeve sociale 
- Krijim dhe administrim i shërbimeve sociale, në nivel 

vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të 
kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e 
dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë 
fëmijë, të moshuarit etj 

- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social 
- Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e 

shërbimeve sociale vendore. 
- Krijim, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për 

mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e 
shërbimeve 

Funksione në fushën e sigurisë publike 
- Mbrojtje civile, në nivel vendor, dhe administrimin e 

strukturave përkatëse 
- Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe 

administrimin e strukturave përkatëse 
- Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, 

parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e 
konflikteve në komunitet 

- Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, 
inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të 
akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda 
juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me 
përcaktimet ligjore. 
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Programet dhe nën programet  

Ruajtja dhe vlerësimi i karakterit të çdo vendbanimi  

- Krijimi i qendërzimeve lokale të evidentuara nga elementë tradicionalë apo vepra arti urban të 

cilat shërbejnë dhe si ambiente për aktivitete dhe evenimente kulturore. 

- Krijimi i zonave me përdorim të përzier për të siguruar shërbime, mundësi punësimi, dhe 

promovuar ndërveprimin social.  

- Përmirësimi dhe krijimi i faciliteteve dhe shërbimeve: parqe, lulishte, sheshe, shkolla, qendra 

sociale dhe kulturore, biblioteka, qendra shëndetësore, etj 

Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe të përshtatshëm për aktivitetet e përditëshme. 

- Sistemim i peizazhit urban dhe shtrirje e ndricimit në të gjitha vendbanimet. 

- Pasurim i territorit me struktura sociale të orintuara drejt grupeve në nevojë 

- Sigurimi i tipologjive të ndryshme të banimit që përfshijnë strehim social, programe përfshirje 

sociale etj 

- Përshtatje e territorit dhe strukturave publike për personat me aftësi të kufizuar dhe moshën e 

tretë (ndryshim i rëndësishëm demografik në rang kombëtar) 

- Programe për rritjen e eficencës energjitike në stokun ekzistues të ndërtesave dhe në ndërtimet e 

reja 

Krijimi i një rrjeti të plotë qarkullimi me standarte dhe infrastrukturë rrugore të rehabilituar 

- Shtimi i linjave të transportit publik dhe përcaktimi i terminalit dhe stacioneve në të gjithë 

territorin. 

- Ndërthurja e transporti rrugor bashkia me atë hekurudhor dhe transportin ndërqytetas (terminali 

multimodal) 

Krijimi i potencialeve për transport alternativ (shëtitore, shtigje dhe korsi bicikletash) 

- Shtim i gjelbërimit në akset rrugore dhe sigurimi i ndricimit, sinjalistikës etj për të krijuar ambiente 

miqësore ndaj këmbësorit. 

Sistemet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimi i ujërave të ndotura 

Furnizimi me energji elektrike 

Ndricimi publik 

Përmirësimi i shërbimeve të telekomunikacionit 

Infrastruktura e mbrojtjes mjedisore  

- Hartimi i planit të masave dhe monitorim i vazhdueshëm për të përballuar emergjencat civile, 

përballuar ndryshimet klimaterike dhe garantuar cilësinë e jetës së komuniteteve. 

- Reduktimi i impaktit mjedisor. 

- Minimizimi i impakteve negative në mjedis 
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 Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale 

Drejtimi “Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe 

ambientale” orientohet si në vendbanimet e bashkisë, 

por synon shtrirjen e kulturës, sportit dhe aktiviteteve 

në gjithë territorin bashkiak. Mbrojtja mjedisore dhe e 

biodiversitetit e tokave bujqësore arrihet më mirë 

duke i bërë këto element pjesë të jetës së komunitetit. 

Vizitat në objektet monument kulturor dhe natyrorë 

ndërgjegjësojnë komunitetin për vlerat natyrore në 

funksion të rritjes së mirëqenies ekonomike. 

Promovimi i zonave industrial si vlerë e rëndësishme 

territoriale bën që masat e nevojshme mjedisore të 

konkretizohen në terren dhe të mos jenë thjesht 

rekomandime në letër. Krijimi i rrjetit të hierarkizuar të 

hapësirave publike të gjelbra ndikon në përmirësimin 

e peizazhit natyror por dhe atij urban duke sjellë 

përmirësime dhe në zbukurimin e vetë vendbanimeve 

si sfond i aktiviteteve kulturore të lidhura me traditat 

dhe zejtaritë. 

 

Programet dhe nën programet  

Evidentimi dhe ruajta e elementeve të historisë së lashtë dhe të arkitekturës industriale. 

- Plan i detajuar për promovimin dhe zhvillimin e Parkut Arkeologjik të Bylis 

- Përforcim i lidhjeve historike duke vlerësuar elëmëntët e trashëgimisë kulturore që ndodhen 

përgjatë tyre. 

- Promovimi i strukturave industriale dhe puseve të naftës si vlerë e shtuar në territor 

Program aktivitetesh kulturore dhe artistike që promovojnë larmishmërinë kulturore. 

- Krijimi i ambienteve për evenimente kulturore pranë monumenteve të kulturës. 

- Nxitje e aplikimit të artit bazuar në tradita artizanale dhe në rryma bashkëkohore si identifikues 

dhe dhënës karakteri për vendbanimet. 

Krijimi i korridoreve turistike natyralistike 

- Krijimi i parkut të Vjosës 

- Krijimi i pikave panoramike dhe të vrojtimit përgjatë korridoreve dhe pranë vendbanimeve 

Barazpeshim i ruajtes së zonave natyrore, pyjeve dhe biodiversitetit me aktivitete të organizuara në 

natyrë.  

- Përforcimi i shtigjeve dhe hapësirave të lira me aktivitete në natyrë 

Funksione në fushën e Kulturës, Sportit dhe 
Shërbimeve argëtuese 
- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave të 

trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin 
e këtyre funksioneve.  

- Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi 
i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre 
funksioneve.  

- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave e 
të ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e 
përgjithshëm të qytetarëve.  

- Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhëse e 
argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e 
institucioneve e të objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

Funksione në fushën e mbrojtjes së mjedisit 
- Sigurimi, në nivel vendor, i masave për mbrojtjen 

e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.  
- Sigurimi, në nivel vendor, i masave për mbrojtjen 

nga ndotja akustike. 
- Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, 

në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e 
mjedisit. 

Ekstrakt nga LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE 

mailto:info@atelier4.al


 

 

 

 

 

 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al                                73 

 

- Integrim i sistemit bujqësor që në paralel me sigurimin e ushqimit për popullsinë siguron hapësirë 

të vlefshme të gjelbër.  

- Krijimi i një rrjeti hapësirash të gjelbra dhe sportive që integron në një hapësirat e mëdha dhe 

ndërhyrjet me hapësira sportive dhe rekreative në vendbanime në përputhje me bimësitë 

endemike. 
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3.4 Nevojat për konvertime të sistemeve territorial 

Përgjatë viteve në territorin e bashkisë kanë ndodhur ndryshime, të cilat kanë ndikuar në gjendjen 

ekzistuese të sistemeve territoriale të bashkisë. Bazuar nga vizitat në terren, si dhe materialet e 

grumbulluara dhe studiuara gjatë hartimit të Planit të Përgjithshëm, është bërë e mundur të kuptohen 

ndërhyrjet e konsideruara prioritare për bashkinë. Në këtë mënyrë ndërhyrjet prioritare të sugjeruara 

janë marrrë në konsideratë edhe për ndryshimet e ndikimet që kanë në sistemet territoriale ku ato 

gjenden, të përmendura më poshtë: 

- Rikualifikim i zonave të nxjerrjes së inerteve dhe zonave pranë puseve të naftës 

Në këto zona, shfrytëzimi është bërë pa marrë në konsideratë minimizimin e impaktin në natyrë dhe 

në zonat urbane përreth. Këto zona duhet të jënë në monitorim të vazhdueshëm nga ana e bashkisë 

dhe strukturave përgjegjëse ën nivel kombëtar. Mbyllja e aktivitetit duhet të shoqërohet me masa 

rehabilituese dhe territori i klasifikuar sot, urban do të kthehet në territor natyror.  

Strategjia rekomandon kultivimin e bimësisë dekorative apo për bazë materiale në zonat ku ka 

përqendrim të lartë puse nafte kjo në mënyrë që cilësia e produkteve bujqësore të mos cënohet, por 

dhe këto lloje prodhimtarie bujqësore të shërbejë si “filtër” për ndotjen e mundshme të ajrit dhe tokës.  

- Rikualifikimi i venddepozitimit 

Largimi i mbetjeve drejt Inceneritorit të Fierit do të mbyllë vendgrumbullimet aktuale dhe do të 

konvertojë tokën urbane në sistem natyror. 

- Strukturimi i vendbanimeve 

Strukturimi i qendrave rurale, veçanërisht i atyre rurale do të shoqërohet me konvertime nga sistemi 

bujqësor në atë urban. 

Plani propozon edhe konvertime të tjera, por që janë brenda të njëjtit sistem, diferenca e vetme është 

ndryshim i kategorive, si rezultat sistemet natyrore dhe bujqësore nuk cenohen të konvertohen në 

sistemin urban apo infrastrukturor. 
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4 PLANI I VEPRIMEVE PRIORITARE, INVESTIMEVE STRATEGJIKE DHE 

PROJEKTEVE PILOT TË ZHVILLIMIT 

4.1 Programet dhe plani i veprimit  

Vizioni bëhet i zbatueshëm duke zbërthyer drejtimet e zhvillimit  dhe objektivat strategjike përkatëse 

në programe dhe projekte. Zbatimi i programeve dhe projekteve, mbështetet në financat bashkiake 

dhe në mundësi të tjera potenciale financimi, sikurse do shpjegohet në vijim. Mundësitë e kufizuara 

financiare nga njëra anë dhe synimi për të patur një zhvillim të kontrolluar, bazuar në shfrytëzimin e 

ndërgjegjshëm të burimeve të territorit, diktojnë prioritizimin e projekteve dhe përcaktimin e 

indikatorëve monitories, si një mënyrë efiçente e implementimit të objektivave strategjikë.  

Nga ana tjetër një instrument efikas i zbatimit të strategjisë është plani i zhvillimit territorial dhe 

rregulloret lokale në zbatim të tij; instrumenta të tjerë të implementimit dhe testimit të strategjisë janë 

zonat prioritare – pilot të zhvillimit. Këto zona jo vetëm që shërbejnë si orientim i parë i financimeve 

publike dhe private, por testojnë dhe saktësinë e propozimeve strategjike në situatën konkrete.  

Plani Territorial i Zhvillimit nuk mund të trajtojë të gjithë gamën e problematikave të ngritura nga 

Strategjia Territoriale. Strategjia në përmbajtje të saj ka dhe elementë që kanë të bëjnë me aspektet e 

dinamikave sociale dhe ekonomike të burimeve njerëzore, si dhe me aspekte që ndikojnë në politika 

sektoriale në rang bashkie, por dhe rajoni e kombëtar.  
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  Bashkia Roskovec  

Programe  Projekte  Përgjegjësitë Burimi i financimit 

1 ORIENTIMI I EKONOMISË DREJT SEKTORVE BUJQËSORE DHE BLEGTORAL, INDUSTRIAL DHE SHERBIMEVE  

1.1 
Zhvillimi filierës së pemëve 

frutore dhe ullishtarisë 

1.1.1 Ngritje fidanishte për pemë frutore e ullinj 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.1.2 Ngritja e 50 ha blloqe frutore dhe 50 ha ullishte 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.1.3 

Ngritja e një pike përpunimi e magazinimi për frutat dhe 

modernizimi I 8 pikave te përpunimit të ullirit ekzistuese dhe 

nje të re 

Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Bashkia Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.1.4 Investim asistencë teknike 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.1.5 Investime në infrastrukturë agroteknike 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Bashkia Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.2 
Zhvillimi filierës së 

perimtarisë 

1.2.1 Ngritja e një serre për prodhimin e fidaneve perimore 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.2.2 Ngritja e 5  ha serra per prodhim perimor gjithë vjetor 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.2.3 
Ngritja e një pike grumbullimi, ruajtje e amballazhimi të 

prodhimeve perimore  

Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Bashkia Sipërmarrja private, 

donatorë 
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1.2.4 Asistencë teknike e investime në infrastrukturën agroteknike 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.3 

Zhvillimi filierës së prodhimit 

blegtoral të gjedhëve dhe 

shpendëve 

1.3.1 
Rritja cilësore e 20 % të lopëve e gjedhëve si dhe tre fishimi 

I numrit të krerëve të shpendëve 

Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.3.2 
Ngritja e modernizimi i 2  baxhove dhe pajisje transporti e 

ftohëse të produkteve blegtorale 

Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.3.3 
Ngritja e një thertore dhe pike ruajtje e magazinimi të mishit 

të gjedhëve dhe shpendëve 

Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Bashkia Sipërmarrja private, 

donatorë 

1.3.4 Investime për bazën ushqimore natyrale dhe për në ferma 
Sipërmarrja private, Bashki, 

AZHBR, IPARD 

Sipërmarrja private, 

donatorë 

2 RISTRUKTURIMI DHE PROFILIZIMI I VENDBANIMEVE 

2.1 
Sistemimi i qendrave te 

vendbanimeve 

2.1.1 Rikualifikimi i qendrave ne fshatra     

2.1.2 Organizimi i vendbanimeve      

2.1.3 
Sistemimi i fshatit te Luarit bazuar tek programi i 100-

fshatrave 
    

2.2 

Struktura dhe sherbime ne 

funksion te arsimit, kultures 

dhe sportit 

2.2.1 Rikonstruksioni i shkolles ne fshatin Kurjan     

2.2.2 Rikonstruksioni i shkolles ne fshatin Suk i Poshtem      

2.2.3 Rikonstruksioni i kopshtit ne fshatin e Jagodines     

2.2.4 
Ndertimi i ambjenteve sportive ne shkollen 9-vjeçre ne 

Vidhisht 
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2.2.5 Mirembajtja e çerdheve, kopshteve,shkollave     

2.3 

Struktura dhe sherbime ne 

funksion te shendetesise 

dhe perkrahjes sociale 

2.3.1 
Ndertimi i qendres sociale qe ofron sherbime per femije ne 

nevoje  
    

2.3.2 
Ndertimi i qendres sociale me fokus kryesor kujdesin per te 

moshuarit, per personat me aftesi te kufizuara 
    

2.3.3 Mirembajtja e qendrave shendetesore     

2.4   2.4.1 Restaurimi i Kishes se Shen Gjergjit ne Strum     

3 INFRASTRUKTURA NË SHËRBIM TË BANORËVE, ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE RUAJTJES TË MJEDISIT E PEIZAZHIT 

3.1 

Furnizimi me energji 

elektrike dhe burime 

alternative energjie 

3.1.1 
Rikonstruksion i nënstacionit Matke dhe pershtatja e linjave 

nga 6/10 kV ne nivel tensioni 20KV 
OSHEE   

3.1.2 

Rikonstruksion i fiderave:  Fideri   F2 U Drize(S330)  

,(10KV); Fideri  Strum ,STR (S333) ,(10KV); Fideri  Rroskovec 

,ROS (S332) ,(10KV);Fideri  Kuman ,2FK (R492), (6kv) . 

Ndryshimi i nivelit të tensionit nga 6/10 KV në 20 KV 

OSHEE   

3.1.3 

Rikonstruksion i kabinave elektrike që furnizohen nga 

fiderat e mesiperm. Paisja e kabinave me transformatorë 

të rinj 20/0.4 KV dhe cela të reja 20 KV 

OSHEE   

3.1.4 Ndërtimi i  kabinave elektrike të reja 10 KV dhe 20 KV OSHEE   

3.1.5 
Rikonstruksion i rrjetin ekzistues 10 KV dhe kalimi I tij ne 

20KV 
OSHEE   

3.1.6 
Rikonstruksion i kabinave elektrike ekzistuese për rrjetin 10 

KV dhe kalimi I tyre ne 20 KV 
OSHEE   

3.1.7 Rikonstruksion i rrjetin të shpërndarjes në tension të ulët OSHEE   
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3.1.8 
Furnizimi me energji elektirke I impiantit te trajtimit te KUZ 

ne fshatin Kurjan 
OSHEE   

3.1.9 

Furnizimi me energji elektirke i strukturave mbrojtese te 

permbytjeve ne fshatin Arapaj (portave te rezervuarit) dhe 

monitorimi I tyre 

OSHEE   

3.1.10 Infrastruktura elektrike ne funksion me projektin e TAP OSHEE   

3.2 Ndricimi publik 

3.2.1 Ndricimi i të gjitha rugëve breda qytetit  bashkia   

3.2.2 Ndricimi i rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet bashkia   

3.2.3 
Ndricimi i qendrave të të gjithë fshatrave dhe zonave 

turistike 
bashkia   

3.2.4 Zëvëndësimi I llambave ekzistuese me llamba LED bashkia   

3.3 
Përmirësimi I shërbimeve të 

telekomunikacionit 

3.3.1 
Shtrimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të 

qytetit 
bashkia   

3.3.2 
Shtrimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të 

fshatrave 
bashkia   

3.3.3 
Shttrimi i linjave të ËIFI ne zona si: qendra, zona turistike, 

sheshe, parqe çlodhës etj 
bashkia   

3.4 Trajtimi I mbetjeve urbane 

3.4.1 Rehabilitimi i Landfill-it të  Marinzës Bashkia Bashkia 

3.4.2 
Projekt- Pilot për ndarjen e mbetjeve sipas prejardhjes që 

në burim 
Bashkia Bashkia 

3.4.3 
Financim në hapjen e pikave të posacme për grumbullimin 

e mbetjeve të riciklueshme 
Bashkia Bashkia 

3.4.4 
Financim në hapjen e pikave të posacme për grumbullimin 

e mbetjeve të rrezikshme 
Bashkia Bashkia 

3.4.5 
Krijimi I infrastukturës së  nevojshme për ripërdorim dhe 

kompostim të  mbetjeve organike 
Bashkia Bashkia 
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3.5 
Infrastruktura e mbrojtjes 

mjedisore 

3.5.1 
Vleresimi I gjendjes dhe funksionaliteti I pritave në zonën 

kodrinore të kësaj bashkie 
Bashkia Bashkia 

3.5.2 
Pyllëzime me akacie për mbrojtjen e tokës nga rrëshqitjet 

dhe erozioni  
Bashkia Bashkia 

3.5.3 
Shtimi I sipërfaqeve të gjelbra në qytet dhe më gjërë për 

të përmirësuar cilësinë e ajrit 
Bashkia Bashkia 

3.5.4 Sistemimi I shtratit të lumit Seman si pasojë e erozionit Bashkia Bashkia 

3.6 
Minimizimi i impakteve 

negative në mjedis 

3.6.1 Pyllëzime me lis dhe halore në toka të abandonuara Bashkia 
Projekti për shërbime 

mjedisore /Bashkia 

3.6.2 
Monitorimi dhe mbyllja e puseve private të ujit në zonën e 

Marinzës 
Bashkia   

3.6.3 

Përcaktimi i strategjisë turistike për mbrojtjen, rrjetëzimin 

dhe promovimin e monumenteve, elemenëve me vlerë, i 

burimeve dhe infrastrukturës turistike: (a) monumenteve 

kulturore, (b) monumenteve fetare, (c) elementëve të 

ambientit natyral. Zbatimi i strategjisë nëpërmjet 

kombinimit të programeve të reklamimit ,shënjimit dhe 

programeve elektronike. 

Bashkia 

Ministria e Kulturёs / 

Ministria e Turizmit dhe  

Mjedisit / Ministria  e 

Sipërmarrjes / Bashkia / 

Donatore të ndryshëm 

3.6.4 
Ndërtimi I një Impianti për trajtimin e Ujërave të Ndotura 

Urbane 
Bashkia Donatorë/Bashkia 

3.6.5 Rehabilitimi i Fushes Naftembajtese Marinze-Patos Bashkia Donatorë/Bashkia 

3.6.6 

Ndërtimi i bazës së informatizuar të të dhënave të rrjetit të 

furnizimit me ujë dhe kanalizimit të ujrave të zeza, për të 

gjithe territorin e Bashkisë Mallakaster 

Bashkia 
Bashkia, FSHZH, FZHR, 

donatorë 
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3.6.7 
Rehabilitim të linjës së dërgimit pus-depo e qytetit të 

Rroskovecit 
Bashkia 

Bashkia, FSHZH, FZHR, 

donatorë 

3.6.8 
Rehabilitim të linjës së transmetimit depo- qyteti I 

Rroskovecit 
Bashkia 

Bashkia, FSHZH, FZHR, 

donatorë 

3.6.9 Ndërtim I rrjetit shpërndarës I fshatit Vidhisht Bashkia 
Bashkia, FSHZH, FZHR, 

donatorë 
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4.2 Metodologjia e përcaktimit të prioritetit  

Për të arritur objektivat strategjike të zhvillimit, është e nevojshme që bashkia të ndërmarrë në të 

ardhmen një sërë aksionesh të koordinuara. Nga objektivat strategjike, janë evidentuar një sërë 

programesh strategjike, që përbëhen nga projektet përkatëse që synojnë zhvillimin e ardhshëm urban. 

Përbërja e skedave të projekteve  

Nga objektivat strategjike të evidentuara, janë propozuar nga ekipi i ekspertëve programet strategjike, 

të cilat përbëhen nga kartelat e projekteve përkatëse. Kartelat e projekteve prezantohen në një format, 

në të cilin raportohen informacionet më të rëndësishme që i përkasin projektit/ koncept projektit.  

TITULLI I PROJEKTIT Emërtimi i projektit 

TIPI I PROJEKTIT  
Përshkrimi i shkurtër i kontekstit politik, ligjor, teknik, social, ekonomik 

dhe mjedisor i projektit në fjalë.  

VENDNDODHJA E PROJEKTIT  
Lokalizimi i impaktit të projektit: vendndodhja, sipërfaqja, funksionet, 

vëllimet, tiparet e projektit etj.  

SFONDI DHE PROBLEMATIKAT 

QË ADRESOHEN  

Analiza e shkurtër dhe përmendja e problematikave të ngjashme, që 

projekti synon të zgjidhë.  

PËRSHKRIMI I SHKURTËR I 

PROJEKTIT 
Përshkrimi i projektit që evidenton arsyet përse nevojitet ky projekt.  

QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT 

[OBJEKTIVAT]  
Listimi i objektivave që synon projekti.  

NDIKIMI / REZULTATET E 

PRITSHME  

Përshkrimi i ndikimit gjithëpërfshirës që do të ketë projekti në zhvillimin 

e bashkisë.  

PËRFITUESIT Listimi i grupeve të cilat kanë ndikime pozitive nga realizimi i projektit 

PËRGJEGJËSITË  

[BURIMI I FINANCIMIT DHE 

PARTNERËT E MUNDSHËM]  

Listimi i burimeve të mundshme të financimit dhe të ndihmës.  

AKTIVITETE STRATEGJIKE  
Përshkrimi i hollësishëm i aktiviteteve që do të ndërmerren për arritjen 

e objektivave.  

VLERËSIMI I KOSTOS  Vlerësimi i kostos së projektit.  

PRIORITETI  Prioriteti i planit dhe në cilën fazë do të aplikohet.  

AFATET DHE KOHËZGJATJA Kohëzgjatja e hartimit dhe zbatimit të projektit.  

Tabela 2. Shembull skede projektesh prioritare 

Këto projekte që kanë një kosto për bashkinë, kanë impakte të ndryshme për zonën. Për këtë arsye 

është mëse e nevojshme të përcaktohet një metodologji për të evidentuar prioritetet e zhvillimit dhe 

fillimin e implementimit të projekteve të parashikuar. 

mailto:info@atelier4.al


 

 

 

 

 

 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al                                83 

 

Metoda e Vlerësimit të Prioriteteve  

Për të patur një vizion gjithëpërfshirës mbi prioritetin e strategjisë që do të ndiqet për zhvillimin e zonës, 

është menduar të bazohet në kritere vlerësimi të cilat përfshijnë aktorë të ndryshëm, si popullsia lokale, 

grupe të ndryshme të interesit, përfaqësues të biznesit, ekspertë të fushave të ndryshme (bujqësi, 

blegtori, turizëm, arsim, kulturë, sport, art, shëndetësi, etj).  

Për të marrë në konsideratë mendimin e të gjithë subjekteve të interesuar, është organizuar takimi i 

parë me ekspertët dhe teknikët e fushave të ndryshme, të pushtetit vendor dhe atij qendror, me grupet 

e ndryshme të interesit, shoqëritë civile, përfaqësues biznesesh etj.  

Prezantimi i detajuar i strategjisë, objektivave dhe projekteve kryesore dhe zhvillimi i një diskutimi  

konstruktiv gjatë takimeve dhe përftimi i mendimeve dhe sugjerimeve të aktorëve të ndryshëm, në 

formën e një pyetësori, do të përbëjë bazën e vlerësimit të prioritetit që do të ketë çdo objektiv dhe 

program strategjik, gjatë 15 vjeçarit të ardhshëm.  

Takimet e ndryshme synojnë një vizion më të qartë, transparent dhe demokratik të Planit të Investimeve 

Kapitale për të identifikuar investimet prioritare që do të ndërmerren në vitet e ardhshme. Ky Plan i 

Investimeve Kapitale reflekton investimet që do të ndërmerren për 15 vitet e ardhshme, duke u ndarë 

në 5 faza 3 vjeçare, kjo ndarje ka si qëllim që të lidhë projektet e PPV me fazat e planeve buxhetorë 

afatmesëm. 

Takimet dhe diskutimet me pjesëmarrësit shfytëzohen edhe për plotësimin e pyetësorëve, të cilët 

synojnë grumbullimin e mendimeve, perceptimeve dhe sugjerimeve mbi program-strategjitë kryesore 

prioritare. 

Gjatë të gjitha fazave të dëgjesave me komunitetin, grupi i punës ka shpërdarë pyetësorë tek 

pjesëmarrësit, me qëllim grumbullimin e perceptimeve dhe opinioneve të tyre për drejtimet më 

prioritare të zhvillimit vendor.  
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4.3 Fazat e zbatimit të planit 

Duke u njohur nga afër me situatën në terren dhe duke mbajtur parasysh informacionet e marra lidhur 

me nevojat prioritare të banorëve të bashkisë, nga konsultimet e hapura me komunitetin, grupi i 

ekspertëve ka orientuar dhe zbërthyer programe të strategjisë në projekte konkrete të mirë përcaktuara 

në Strategjinë Territoriale sipas prioriteteve. Këto projekte të evidentuara në hartat përkatëse janë 

detajuar në kapitujt në vijim të lidhura me kostimin, si dhe me Projekt Buxhetin Afatmesëm. 

Në hartë janë ilustruar projektet prioritare për Bashkinë.  

Këto projekte strategjike ndahen në: 

 Projekte në nivel politikash në të cilën përfshihen objektiva dhe orientime të rëndësishme 

strategjike, psh në zhvillimin ekonomik.  

 Projekte reale në terren, ku i jepet prioritet zhvillimit infrastrukturor (rrugë, ndriçimi rrugor, 

ujësjellës-kanalizime, telekomunikacion) zhvillimit të shërbimeve në funksion të komunitetit 

(rikonstruktim i shkollave, ndërtim i shesheve dhe parqeve, ndërtim i qendrave komunitare,  etj.), 

si dhe aplikimi i rregullave arkitektonike dhe strukturore, si rehabilitimi i vendbanimeve dhe 

ndërtimi me një gjuhë arkitektonike dhe tradicionale etj. 

Në bazë të zbatimit të tyre në mënyrën e duhur, duke siguruar një zhvillim sa më të qëndrueshëm për 

bashkinë, këto projekte janë ndarë në pesë faza zbatimi: 

Faza e parë dhe e dytë e zbatimit 

Në këto 2 faza të zbatimit janë listuar të gjitha projektet, të cilat janë të nevojshme për t’u realizuar në 

një afat kohor të afërt, duke u cilësuar si ndërhyrje të rëndësishme për bashkinë, të cilat shihen si nevojat 

më të domosdoshme për komunitetin. Në këtë fazë i është dhënë prioritet ndërhyrjeve të kategorizuara 

më poshtë dhe të detajuara në hartën e fazave të projekteve prioritare për bashkinë. 

 Përmirësimi i strukturave në ndihmë të bujqësisë dhe blegtorisë; 

 Strukturimi i ofrimit të shërbimeve turistike në zonë [ngritja e qendrave të informimit turistik dhe 

guidave turistike]; 

 Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për shërbime 

dhe përmirësim të cilësisë së jetesës; 

 Përmirësimi dhe rikonstruksioni i shërbimeve infrastrukturore [ndërtimi i akseve lidhës të 

fshatrave me njëri-tjetrin; ndërtimi i terminalit multimodal, përmirësimi i shërbimeve në furnizim 
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me ujë, ndërtimi i rrjetit dhe impiantit të trajtimit të kanalizimeve, pastrime të kanaleve ujitës, 

rikonstruksion i stacionit elektrik, përmirësimi i ndriçimit publik dhe rrjetit të telekomunikacionit]. 

Faza e tretë e zbatimit 

Në fazën e dytë të projekteve janë cilësuar projektet si në vijim: 

 Përmirësimi i strukturave në ndihmë të bujqësisë dhe blegtorisë; 

 Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për shërbime 

dhe përmirësim të cilësisë së jetesës [rikualifikim i fshatrave me interes për vizitorët, krijimi i 

tregut artizanal, ristrukturimi i ambienteve sportive të shkollave në fshatra, krijimi i klasave 

profesionale, qendra sociale ditore]; 

 Përmirësimi dhe rikonstruksioni i shërbimeve infrastrukturore  

Faza e katër dhe e pestë e zbatimit 

Në këto dy faza janë përfshirë ato projekte që ndonëse të rëndësishme për zhvillimin e bashkisë kanë 

një kosto të lartë dhe ndikim të ulët në përmirësimin e jetesës. 

Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet që duke u bazuar në kohëzgjatjen e hartimit të 

projekteve, ato mund të zgjasin në disa faza siç janë projektet për ndërtimin e askeve rrugore, për 

ndriçimin e fshatrave, përmirësimi rrjetit të telekomunikacionit apo masat mbrojtëse mjedisore.  

Të gjitha projektet prioritare dhe me shtrirjen e tyre në fazat përkatëse janë të paraqituara në hartën e 

mësipërme.  
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4.4 Financat bashkiake dhe Burimi i mundshëm i financimit 

Burimi i mundshëm i financimit 

Nisur nga këndvështrimi i procesit të planifikimit strategjik, mekanizmi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm 

Vendor konsiston në radhë të parë në identifikimin e projekteve të investimeve publike, si mishërim i 

politikave publike të synuara në planin e zhvillimit të territorit të Roskovecit. Çdo projekt është në zbatim 

të një objektivi strategjik që synon arritjen e një situate të caktuar të zhvillimit të territorit në afatin e 

mesëm (i cili në terma kohor shkon nga 2-3 vjet), si fazë e ndërmjetme për arritjen e synimeve afatgjatë 

të PPV-së në një periudhë pesëmbëdhjetëvjeçare. Projektet janë grupuar në funksion të tre objektivave 

strategjikë, të cilët kanë të bëjnë shkurtimisht me zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, me strukturimin 

dhe gjallërimin e vendbanimeve, shoqëruar së fundmi me aspekte të ndryshme të zhvillimit kulturor 

dhe social. 

Projektet e përzgjedhura pas diskutimit me komunitetin iu nënshtruan një procesi kostimi dhe 

përzgjedhje sipas kritereve të mëposhtme: 

 Efektiviteti i projektit në lidhje me synimin strategjik, domethënë shkalla e lidhjes shkak/pasojë midis 

aktiviteteteve të projektit dhe synimeve që kërkohen të arrihen. 

 Efiçenca e projektit domethënë shkalla e arritjes së synimit për njësi të kostos në vlerë monetare të 

projektit. 

 Shkalla e maturimit të projektit që është një funkson i identifikimit të burimit të financimit të projektit: 

burime të vetat të bashkisë apo burime të tjera ku përfshihen burime të qeverisë qendrore, 

donatorëve apo financime private.  

Të marra në tërësinë e vet këto tre kritere janë përdorur për të kaluar projektet e shpenzimeve kapitale 

nga procesi i kostimit në procesin e buxhetimit. Në këtë të fundit paraprakisht është llogaritur korniza 

fiskale, si një funksion i parashikimeve makroekonomike (domethënë faktorët e rritjes ekonomike të 

identifikuara në seksionet e mëparshme). Korniza fiskale ka shërbyer si pikënisje e identifikimi të 

tavaneve buxhetore për Roskovecin, në terma të shpenzimeve kapitale dhe  aktuale në afat të mesëm, 

i cili është dhe hallka lidhëse e planit të investimeve prioritare me Planin e Buxhetimit Afatmesëm (PBA). 

Në rastin tonë PBA e parë i korrespondon periudhës 2019-2021 me periudhë rishikimi të paraparë në 

pesë faza 3 vjeçare. Supozimet e mëposhtme janë konsideruar thelbësore në lidhjen e Planit të 

Investimeve Prioritare me PBA-në: 

 PBA nuk konsiston vetëm në shpenzimet kapitale, por edhe korrente të absorbimit të strategjisë. 

Kjo do të thotë që shkalla e zbatimit të PBA-së do të varet nga aftësia e njësisë shpenzuese (në 

rastin e Roskovecit) për të përballuar me shpenzime korrente të natyrës së përgjithshme procesin 

e zbatimit të projekteve të shpenzimeve kapitale brenda tavaneve buxhetore. E thënë me fjalë të 
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tjera kjo do të varet nga aftësia e përballimit të programit të manaxhimit dhe administrimit 

(Programi 01110) për të zbatuar të gjitha programet e tjera buxhetore brenda tavaneve buxhetore. 

Duke u nisur nga analiza e historikut të shpenzimeve në njësi në vite raporti i shpenzime korente të 

Programit 01110 kundrejt shpenzimeve kapitale të të gjitha programeve të tjera është vlerësuar të 

jetë 0,11/ 0,89. Për pasojë është marrë hipotezë e programimit të shpenzimeve buxhetore deri në 

masën që lejon hapësira fiskale. 

 Përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet rekrutimit të personelit shtesë (domethënë 

metoda ekstensive) dhe përmirësimit të aftësive nëpërmjet trajnimeve mund dhe duhet të 

përmirësojnë këtë koeficient të paktën në raportin 0.05/0.95 në mënyrë që i gjithë plani i 

investimeve prioritare të strategjisë të absorbohet. Ky është niveli aktual i operimit të këtij raporti në 

qeverisjen vendore, i cili duhe të arrihet jo më vonë se viti 2021 në mënyrë që ky plan të arrihet të 

zbatohet. 

 Projektet e investimeve kapitale janë identifikuar me kodet përkatëse të nënfunksioneve të thesarit 

(si një shkurtim për programet buxhetore) duke specifikuar dhe burimin e financimit dhe hendekun 

përkatës.  

Siç u shpjegua në fillim të këtij seksioni projektet prioritare janë programuar brenda një kornize fiskale 

që rrjedh prej faktorëve të rritjes ekonomike të identifikuar në seksionet e mëparshme të analizës 

ekonomike dhe është në përputhje me kuadrin e ri makrofiskal të publikuar nga Ministria e Financave 

në Prill 2017.  

Në aspektin e burimeve të ardhurat e konsideruara në këtë plan i korrespondojnë paketës fiskale në 

fuqi, e cila specifikon kategoritë e mëposhtme të burimeve tatimore dhe jotatimore të të ardhurave : 

Të Ardhura Tatimore  

 Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme; 

 Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të përdorura; 

 Të ardhura nga sistemi i taksave vendore; 

 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme; 

 Taksa mbi ndërtesën; 

 Taksa mbi tokën bujqësore; 

 Taksa mbi truallin; 

 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; 

 Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël; 

 Taksa e tabelës; 

 Taksa e fjetjes në hotel; 
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 Taksa të përkohshme. 

Të Ardhura Jotatimore 

 Të ardhura nga Tarifat Vendore; 

 Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave; 

 Tarifa e ndriçimit rrugor; 

 Tarifa e gjelbërimit; 

 Tarifa për zënie hapësirë publike; 

 Tarifa e shërbimit veterinar; 

 Tarifa për liçenca dhe certifikata të transportit rrugor; 

 Tarifa parkimi; 

 Tarifa të tjera vendore; 

 Të ardhura të tjera jotatimore; 

 Të ardhurat nga qera ndërtese; 

 Të ardhura nga qera troje; 

 Të ardhura nga qera toke bujqësore; 

 Të ardhura nga gjobat në nivel vendor; 

 Të ardhura nga likujdimi i mjeteve kryesore. 

Është menduar që periudha e PBA të shërbejë dhe si periudhë e ndërmjetme për rritjen e kapaciteteve 

për të mundësuar rritjen e kontributeve të tjera të  burimeve të financimit në periudhat ndjekëse të 

PBA-së (për shembull burimet nga Qeveria Qendrore, Donatorë apo Financime Private, të cilat në 

periudhën aktuale të konfirmuara janë minimale).  

Rritja e kontributit të burimeve të tjera është vendimtare, jo vetëm për të përballuar hendekun ekzistues, 

por sidomos për të rritur peshën e absorbimit të projekteve në objektivin e tretë, i cili për momentin 

është objektivi me më pak burime të financuara.  
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4.5 Indikatorët e monitorimit dhe të zbatimit të strategjisë 

Projektet që lindin si nevojë e zbatimit të programeve strategjike, me qëllim arritjen e objektivave të 

zhvillimit, duhet të kalojnë gjatë fazës së realizimit të tyre nëpër një proces të mirëstrukturuar 

monitorimi. Fazat e këtij monitorimi sipas rëndësisë së tyre, referuar edhe grafikut kronologjik të zbatimit 

të projekteve të prezantuara në Raportin e Strategjisë, mund të realizohen bazuar në indikatorët 

monitorues të zbatimit: 

a.  Raportet periodike statistikore; 

b.  Respektimi i afateve të vendosura; 

c.  Përqindja e realizimit të projektit; 

d.  Impakti i këtyre projekteve gjatë zbatimit; 

e.  Elementët e ndikimit në mjedis; 

f.  Zbatimi i normativave dhe hallkave ligjore gjatë fazës realizuese; 

g.  Impakti i produktit final në ekonominë dhe mirëqenien e zonës. 

Janë këto faktorë, të cilët krijojnë dhe bazën e premisat, për të evidentuar kushtet  social-ekonomike të 

ndryshimeve të mundshme të PPV-së. 

Duhet pasur parasysh, se për kryerjen e këtij procesi monitorimi, bashkia ka nevoja për rritje të 

kapaciteteve të tyre, shoqëruar gjithashtu me riformulim të strukturave organizative, nëpërmjet krijimit 

të zyrave statistikore dhe njësive të implementimit të projekteve. 
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Tabela 3. Tabela me të dhënat e indikatorëve të monitoritmit për bashkinë 

DREJTIMI: ZHVILLIMI EKONOMIK 

Objektivi 1 Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara dhe një mjedis të 

përshtatshëm për zhvillimin e sektorit primar, industrisë dhe shërbimeve.  

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Zhvillimi ekonomik i sektorit primar 

- Zhvillimi filierës së pemëve frutore dhe 

ullishtarisë 

- Zhvillimi filierës së vreshtarisë për rrush 

për konsum të freskët (në tavolinë) 

- Përmirësimi dhe modernizimi i sistemit 

vaditës  

- Zhvillimi filierës së prodhimit të 

produkteve blegtorale të të imtave 

- Ngritja e pikave të grumbullimit dhe 

përpunimit dhe modernizimi i proceseve 

Eficenca prodhuese  

Prodhimi për hektar, të ardhura për hektar etj. 

Prodhimi për krerë, të ardhura për krerë etj. 

Kulturat e mbjella (Sipërfaqet) 

Sipërfaqe e përdorur në blegtori  

Kapaciteti mbajtës i rezervuareve 

Sipërfaqet e mbuluara me ujitje 

 

Volumi i prodhimit blegtoral dhe nënprodukteve 

Numri i krerëve 

 

Numri i bizneseve të sektorit. 

Numri i pikave të grumbullimit dhe përpunimit (Kapaciteti 

mbajtës) 

Numri i mjeteve motorike të përdorura në bujqësi dhe blegtori 

Numri i pajisjeve në mbështetje të prodhimit dhe përpunimit 

Zhvillimi ekonomik i sektorit dytësor (industri) 

- Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme 

për funksionimin e bizneseve 

- Rehabilitimi i zonave ekzistuese jo 

funksionale dhe kthimi në pole të 

rendësishme rajonale 

Numri i bizneseve të sektorit 

Biznese me seli të vendosur në territorin administrativ 

Nr i të punësuarve 

Zhvillimi ekonomik i sektorit terciar 

(shërbimeve) 

- Zhvillim i shërbimeve në lagje dhe në 

fshatra 

- Turizmi rural dhe agroturizmi si 

mbështetje e zonave rurale 

- Lokalizimi i strukturave të shërbimeve 

pranë objekteve të trëshëgimisë 

kulturore dhe monumenteve të natyrës 

dhe vendeve me vlera peizazhistike 

- Krijimi i akseve historike si promovues të 

territorit  

Numri i bizneseve të orientuara në ofrimin e shërbimeve dhe 

turizëm 

Numri i agro-turizmeve me sistem akomodimi 

Numri i strukturave akomoduese dhe Kapaciteti akomodues 

Numri i shërbimeve Turistike 

Numri i vizitorëve pranë Monumenteve të Kulturës  

Numri i turistëve  
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Objektivi 2 Pushteti vendor bashkëpunues dhe transparent, nxitës i zhvillimit ekonomik me anë të 

politikave fiskale, nismave, promovimit dhe marketingut. 

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Marketimi (promovimi) i vlerave, traditave dhe 

produkteve (brand lokal). 

Promovimi nëpërmjet teknologjisë së 

informacionit dhe komunikacionit. 

Krijimi dhe promovimi i paketës turistike 

nëpërmjet marketingut. 

Promovimi i produkteve artizanale. 

Promovimi i arsimit profesional. 

Nisma për mbështetjen e arsimimit për të 

gjitha grupmoshat. 

Organizimi i grupeve të prodhimit bujqësor e 

blektoral, industrial dhe ofrimit të shërbimeve. 

Mbështetja e bashkëpunimit ndërmjet sektorit 

turistik dhe sektorit bujqësor e  blegtoral. 

Paketa fiskale për thithjen e investitorëve të 

rendësishëm dhe punëdhënësve të mëdhenj. 

Sigurimi i aksesit në informacion me lehtësi 

dhe transparencë, Përdorimi i teknologjisë 

bashkëkohore. 

Hartimi i planit të masave dhe monitorim i 

vazhdueshëm për të përballuar emergjencat 

civile, përballuar ndryshimet klimaterike dhe 

garantuar cilësinë e jetës së komuniteteve. 

Reduktimi i impaktit mjedisor. 

Mirëmbajtje periodike e sistemeve të ujitjes 

dhe kullimit. 

Prodhimi i brendshëm bruto.  

Vlera e Shtuar bruto. 

Të ardhura për banor. 

Formalizimi kontraktual i prodhueshmërisë dhe tregtisë. 

Certifikimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale. 

Numri i fermave, dhe shërbimeve të certifikuara në cilësi. 

Numri i frekuentimit të sistemeve - agroturizëm.  

Numri i fermerëve me investime të përbashkëta. 

Numri i subjekteve prodhuese bujqësore dhe blegtorale në 

pronësi të disa fermerëve lokal. 

Numri i evenimenteve në lidhje me produktet bujqësore, 

blegtorale. 

Pjesëmarrja në panaire. 

Panaire dhe festivale promovuese të organizuara. 

Numri i faqeve ëeb/ Blog/ Forume etj. në promovimin e pikave 

kulturore, natyrore, ekologjike etj, 

Numri i Shërbimeve të të promovuar në internet. 

Takime sensibilizuese dhe informuese në mbrojtjen e mjedisit. 

Raportet periodike 4-6 mujore mbi monitorim dhe 

mirembajtje. 
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Monitorim i vazhdueshëm i zonave 

naftëmbajtëse dhe industrisë së përpunimit të 

naftës. 

Hartimi i planit të masave dhe monitorim i 

vazhdueshëm për të përballuar emergjencat 

civile, përballuar ndryshimet klimaterike dhe 

garantuar cilësinë e jetës së komuniteteve. 

 

DREJTIMI: STRUKTURIMI DHE GJALLËRIMI I VENDBANIMEVE 

Objektivi 3 Lagje dhe fshatra që sigurojnë një mjedis të sigurtë, mundësi ndërveprimi social dhe 

shërbime të orientuara drejt mirëqenies së banorëve  

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Ruajtja dhe vlerësimi i karakterit të çdo 

vendbanimi  

 

Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe të 

përshtatshëm për aktivitetet e përditëshme. 

 

Krijimi i qendërzimeve lokale të evidentuara 

nga elementë tradicionalë apo vepra arti 

urban të cilat shërbejnë dhe si ambiente për 

aktivitete dhe evenimente kulturore. 

 

Përmirësimi dhe krijimi i faciliteteve dhe 

shërbimeve: parqe, lulishte, sheshe, shkolla, 

qendra sociale dhe kulturore, biblioteka, 

qendra shëndetësore, etj 

 

Krijimi i zonave me përdorim të përzier për të 

siguruar shërbime, mundësi punësimi, dhe 

promovuar ndërveprimin social.  

 

Densiteti i vendbanimeve  

Numri i shërbimeve publike  

Sipërfaqe e gjelbëruar 

Sipërfaqe rekreative 

Sipërfaqe sportive 

Diversifikimi i funksioneve 

 

Numri i ambienteve arsimore 

Kapaciteti i ambienteve arsimore 

Numri i nxënësve 

Numri i mësuesve 

Sipërfaqja rekreative e ambienteve arsimore 

Numri i ambienteve laboratorike për ambjent arsimor 

Lidhja e ambienteve arsimore me rrjetin TIK 

Numri i ambienteve shëndetësore (ambulanca, urgjenca, 

spitale etj.) 

Kapaciteti i ambienteve shëndetësore (numri i shtretërve) 

Numri i mjekëve dhe  infermierëve në ambientet shëndetësore 

 

Qendra komunitare 

 

Objektivi 4 Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë 

territorin, ofrimi i një larmie alternativash në zgjedhjen e mënyrës të jetesës dhe vendbanimit si 

përgjigje e ndryshimeve demografike.  

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 
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Sigurimi i tipologjive të ndryshme të banimit 

që përfshijnë strehim social, programe 

përfshirje sociale etj 

 

Përshtatje e territorit dhe strukturave publike 

për personat me aftësi të kufizuar dhe 

moshën e tretë (ndryshim i rëndësishëm 

demografik në rang kombëtar) 

 

Programe për rritjen e eficencës energjitike në 

stokun ekzistues të ndërtesave dhe në 

ndërtimet e reja 

 

Sistemim i peizazhit urban dhe shtrirje e 

ndricimit në të gjitha vendbanimet. 

 

Pasurim i territorit me struktura sociale të 

orintuara drejt grupeve në nevojë 

 

Vlera e tokës  

Vlera e e apartamenteve 

Vlera e qerasë 

Sipërfaqja dhe numri i banesave bosh 

Numri i banesave aktive  

Cilësia dhe amortizimi i banesave 

Nevoja për banesa sociale 

Numri i banesave të rikonstruktuara 

Numri i qendrave sociale dhe numri i popullsisë në nevojë të 

strehuar (pa strehë, gra dhe fëmijë të dhunar etj) 

Objektivi 5 Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qendrueshëm.  

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Krijimi i një rrjeti të plotë qarkullimi me 

standarte dhe infrastrukturë rrugore të 

rehabilituar 

 

Shtimi i linjave të transportit publik dhe 

përcaktimi i terminalit dhe stacioneve në të 

gjithë territorin. 

 

Ndërthurja e transporti rrugor bashkia me atë 

hekurudhor dhe transportin ndërqytetas 

(terminali multimodal) 

 

Krijimi i potencialeve për transport alternativ 

(shëtitore, shtigje dhe korsi bicikletash) 

 

Shtim i gjelbërimit në akset rrugore dhe 

sigurimi i ndricimit, sinjalistikës etj për të krijuar 

ambiente miqësore ndaj këmbësorit. 
 

Km rrugë të rehabilituara 

Km rrugë të reja 

Numri i pasagjerëve / udhëtarëve  

Numri i mjeteve private  

Numri i automjeteve të transportit publik dhe privat 

(autobuzëve / mikrobuzëve) 

Numri i linjave të transportit publik 

Zonat e mbuluara me transport publik 

Numri i përdoruesve të rregullt të transportit publik (abone) 

Frekuencat e përdorimit të transportit 

Sipërfaqja e rrugëve të asfaltuara 

Numri i aksidenteve 

Objektivi 6 Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjerike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm 

duke ulur impaktin mjedisor.  
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Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Sistemet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe 

largimi i ujërave të ndotura 

 

Furnizimi me energji elektrike 

 

Ndricimi publik 

 

Përmirësimi i shërbimeve të 

telekomunikacionit 

 

Infrastruktura e mbrojtjes mjedisore 

 

Minimizimi i impakteve negative në mjedis 

 

Sipërfaqe e mbuluar nga furnizimi me ujë të pijshëm 

Numri i banesave që nuk kanë akses në ujë të pijshëm  

Volumi i ujit të pijshëm i vënë në dispozicion 

% e reduktimit të humbjeve në rrjet  

 

Sipërfaqe e mbuluar nga kanalizimet  

Numri i banesave që nuk kanë akses në kanalizimet e ujrave të 

zeza 

 

Numri i rrugëve, shesheve me ndriçim publik 

 

% e rrjetit elektik të rindërduar 

Stabiliteti i furnizimit me energji 

 

Mbulimi i vendbanimeve me fibrave optike 

Numri i strukturave publike të pa lidhura me internet 

 

Strukturave mbrojëse, diga prita etj të reabilituara 

 

Pemë të mbjella pranë zonave me erozion tokësor dhe lumor 

 

Nr i zonave të ndotura të reabilituara 

 

Sipërfaqe e brezave mbrojtës pranë lumenjve, industrive etj. 

 

DREJTIMI: ASPEKTET KULTURORE, REKREATIVE, SPORTIVE DHE MJEDISORE 

Objektivi 7 Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe 

konfimojnë të shkuarën.  

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Plan i detajuar për promovimin dhe zhvillimin 

e Parkut Arkeologjik të Bylis 

 

Përforcim i lidhjeve historike duke vlerësuar 

elëmëntët e trashëgimisë kulturore që 

ndodhen përgjatë tyre. 

 

Krijimi i ambienteve për evenimente kulturore 

pranë monumenteve të kulturës. 

 

Tabela shënjuese dhe shpjeguese 

Km korridor historik i realizuar 

 

Sipërfaqe me infrastrukturë evenimensh në zonat e 

trashigimisë 

 

Nr i strukturave të vendosura në mbrojtje 

 

Nr i strukturave të restauruara dhe/ose të përshtatura 

 

Nr aktivitetesh të realizuara 
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Evidentimi dhe ruajta e elementeve të 

historisë së lashtë dhe të arkitekturës 

industriale. 

 

Program aktivitetesh kulturore dhe artistike që 

promovojnë larshërinë kulturore. 

 

Nxitje e aplikimit të artit bazuar në tradita 

artizanale dhe në rryma bashkëkohore si 

identifikues dhe dhënës karakteri për 

vendbanimet. 

 

 

Vepra arti të lokalizuara në territor 

 

Objektivi 8 Ruajtja e mjedisit natyror duke e integruar në aspektet argëtuese dhe sportive, me anë të 

krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës. 

Programet Strategjike Treguesit e monitorimit 

Krijimi i parkut të Vjosës 

 

Krijimi i korridoreve turistike natyralistike 

 

Krijimi i pikave panoramike dhe të vrojtimit 

përgjatë korridoreve dhe pranë 

vendbanimeve 

 

Krijimi i një rrjeti hapësirash të gjelbra dhe 

sportive që integron në një hapësirat e mëdha 

dhe ndërhyrjet me hapësira sportive dhe 

rekreative në vendbanime në përputhje me 

bimësitë endemike 

 

Barazpeshim i ruajtes së zonave natyrore, 

pyjeve dhe biodiversitetit me aktivitete të 

organizuara në natyrë. Përforcimi i shtigjeve 

dhe hapësirave të lira me aktivitete në natyrë 

 

Integrim i sistemit bujqësor që në paralel me 

sigurimin e ushqimit për popullsinë siguron 

hapësirë të vlefshme të gjelbër. 

 

Sipërfaqe parku: natyrore dhe me shërbime 

 

Nr i pikave panoramike të realizuara 

 

Nr i kendeve sportive nëpër vendbanime 

Nr i pemëve të mbjella në zonat urbane dhe përgjatë akseve 

rrugore  

 

Km Korridoresh peizazhistik 

Km Korridoresh çiklistike 

Përdorues biçikletash  

 

Numri i aktiviteteve në lidhje me natyrën dhe ekologjinë 
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