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1 PROFILI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR DHE ANALIZA E 
GJENDJES 

 
 
 Territori i komunës së Shtërpcës (lugina e Sirinikut) më sipërfaqe është i vogël, por 
natyra e tij komplekse karakterizohet me llojllojshmëri dhe kompleksitet. Prandaj, kjo pronë 
është transferuar edhe në kushtet natyrore të përfshira në këto komplekse, që mund të 
përcaktohen më një term unik potenciali natyror. Bazuar në analizën e pjesshme të 
elementeve individuale të kompleksit natyror do të theksojmë pasuritë e tyre të rëndësishme 
dhe vlerën e aplikimit. 
 

1.1 PËRMBAJTJA INFORMATIVE E GJENDJES GJEOGRAFIKE, FIZIKE, 
HAPËSINORE DHE SOCIO-EKONOMIKE NË KOMUNËN E 
SHTËRPCËS 

 

Komuna e Shtërpcës zë hapësirë prej 247,36 km² dhe gjendet në pjesën e sipërme të 
rrjedhës së lumit Lepenc, të quajtur lugina e Sirinikut. Ka të përcaktuar qartë kufijtë 
administrativ dhe kadastral, dhe është e rrethuar me masivin malor të maleve të Sharrit dhe 
të degëve të tij: malet Oshlak, Koxha Ballkan, Zar dhe Malet e liqeneve, dhe në bazë të 
këtyre fakteve mund të arrihet përshtypja e izolimit natyror të saj. Numri i banorëve të 
komunës është rreth 13.900. 

 

1.2 HISTORIKU I KOMUNËS. 
 

 

Hetimet paraprake arkeologjike tregojnë se në shekullin e VI të erës sonë, në rrugën 
që qon nëpër luginën e Sirinikut janë ndërtuar dy ose tre fortifikata të qytetit, "Zidovnica" mbi 
fshatin Gotovushë dhe "Gradishte" në tatëpjetën me emër të njëjtë në Brezovicë. Supozohet 
se lugina ishte e banuar edhe më herët, që nga kohët e lashta, emri i tanishëm fshatit Bitinja 
(e Epërme dhe e Poshtme) i referohet mendimit se në mes të banorëve të lashtë ishin edhe 
pjesëtarët e fisi trak Bitia. 

Si luginë e veçantë kjo fushë për herë të parë përmendet në epokën e shtetit 
mesjetar serb. Mbi malet e shumta që kanë ekzistuar në atë kohën rrugët e karvanëve mes 
Pollogut (Tetovë) në jug dhe në veri të Kosovës. Nga kjo periudhë datojnë dokumentet e 
shkruara për luginën në dokumentet e Car Stefan Dushanit. Në mënyrë individuale 
përmendet vendbanimi Selce (sot Sevca) si një stacion i rëndësishëm e pjesës së rrugës së 
karvanit nga Prizreni në Kosovë. Në regjistrimin turk nga viti 1455 përmendet Shtërpca, 
Sevca dhe Gotovusha (me numrin e shtëpive serbe). Të gjitha vendbanime të fshatrave (me 
përjashtim të Brezovicës) janë shumë të vjetra, secili kishte të paktën një kishë ose një pronë 
të kishës, shumë prej të cilave janë ruajtur deri më sot. Një numër i madh i shënimeve, 
mbishkrimeve (në kisha dhe varreza), toponimeve, si dhe dëshmi gojore dhe të shkruar 
dëshmojnë për vazhdueshmërinë e jetës në territorin e luginës në këtë kohë dhe ekzistencës 
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së një ekzistencës së përhershme të vendbanimeve në lokacionet e njëjta dhe atë shpesh të 
njëjtin emër sikurse sot. 

 
 Gjatë periudhës së sundimit turk, dhe më vonë, deri në fund të shekullit të XIX (nga 
viti 1880. deri 1890) vendbanimet dhe jeta ekonomike e luginës në përgjithësi ka stagnuar. 
Orientimi themelor në blegtori dhe bujqësi nuk ishte  një vlerë të rëndësishme të tregut. Gjatë 
kësaj periudhe, vetëm Shtërpca shndërrohet në një qendër lokale tregtare dhe industriale, 
derisa vendbanimet tjera kanë ruajtur karakterin rural. 
 Eksploatimi i organizuar i kromit në fillim të këtij shekulli, ka pasur efektin e 
transformimit Brezovicës nga vendbanimi i blegtorisë sezonale në vendbanim të minierave. 
Shfaqja e kolonive të minierave ka ndryshuar pamjen e saj dhe ndikimin në zhvillimin dhe 
vendbanimet të tjera të luginës, kryesisht Vërbeshtica dhe Shtërpca. Brezovica në mënyre 
definitive është themeluar si një vendbanim i specializuar i minierave (me pajisje adekuate 
dhe objekteve mbështetëse) në kohën e pushtimit gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore. Me 
mbylljen e operacioneve minerare në vitet e gjashtëdhjeta të këtij shekulli vjen deri te një 
ngecja e caktuar në ekonominë e këtij rajoni, i cili është reflektuar në zhvillimin e 
vendbanimeve. 
 Zhvillimi i turizmit filloi në vitet e pesëdhjetat dhe vrullin e fiton me ndërtimin e 
objekteve të rëndësishme hoteliere në vitet e tetëdhjeta, që çon në një transformim të 
Brezovicës në një qendër turistike dhe rekreative me vikend zonë. Ky proces inkurajoi 
zhvillimin e vendbanimeve të shumta të luginës, dhe së pari Shtërpca si një qendër lokale. 
 Një rëndësi të veçantë, siç u përmend më parë, në zhvillimin vendbanimit qendror të 
luginës (Shtërpcës) ishin ndryshimet administrative – territoriale në periudhën e pasluftës. 
Zhvendosja e qeverisë komunale në Ferizaj ka ngadalësuar ndjeshëm zhvillimin si të 
Shtërpcës, po ashtu edhe vendbanimeve të tjera në luginë. 

Prandaj, janë konstatuar  fazat e zhvillimi të rrjetit të vendbanimit si në vijim:  
 Deri te çlirimi nga turqit – faza e theksuar e dominimit të veprimtarive bujqësore në 

strukturën e ekonomisë pa qendra të rëndësishme, 
 Zhvillimi i xehetarisë – faza e transformimit të vendbanimeve (veçanërisht Brezovica 

dhe Vërbeshtica) me formimin e qendrës lokale turistike (Shtërpca),  
 Faza e zhvillim intensiv të turizmit që përcillet me formimin e rrjetit të vendbanimeve. 

Për nga madhësia fshati i dytë është Sevca. Është shumë nën Oshlak dhe Koxha 
Ballkan. Në afërsi të tij buron lumi Lepenc. Është i vetmi fshat në Sirinuk në të cilin janë 
ruajtur dokumente që ka ekzistuar në mesjetë, në kohën e Nemanjiqit. Fshatrat tjerë nuk 
përmenden në dokumentet e Namanjiqit, por kanë ekzistuar, sepse përmendet rrethi Sirinik, 
dhe janë regjistruar gjatë regjistrimit turk të vitit 1455. 
 Sevda sipas regjistrimi turk të vitit 1455 i përkiste timarit Sagrakoçillani Umur, i cili 
kishte shenjën e carit. Ai personalisht ishte buruma (pronar) i cili merrte pjesë në pushtime 
ushtarake me 13 xhebeli (armadil) dhe nj shator.  

Jazhinca është fshati që gjendet në trekëndëshin Sevcë – Vërbeshticë, në grykën e 
Lumit të Thatë në Lepenc. Lumi i thatë buron nën Bistër, nga liqeni Jazhinca. Ponornica nga 
ka marr edhe emrin. Sikurse Sevca, i përkiste timarit Sagrakoçillani Umur dhe ka pasur 29 
shtëpi të meshkujve dhe dy shtëpi të të vejave. Nga fshati në 1762. përmenden 
bashkëpunëtorët e manastirit Deviç në Drenicë. 

Në pjesën qendrore të luginës, në afërsi të Shtërpcës, në bregun e majtë të Lepencit 
gjenden fshatar Bitia e Poshtme dhe e Epërme. Në vitin 1455 nuk ka ekzistuar Bereci. Nuk 
ekziston në defterë. Nuk janë as të dy Bitiat, ka ekzistuar vetëm njëra me 48 familje, nga të 
cilat një e shtëpi e të vejave. Duhet theksuar se në Biti në atë kohë kanë ekzistuar dy familje 
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klerikë. Bitija kishte më pakë shtëpi se Vërbeshtica por detyrim më të madh tatimor. 
Ngarkesa ishte prej 5.251 akç. Në atëkohë bë Biti kishte vreshta, të cilat më nuk ekzistojnë. 
 Mbi Bitin e Epërme, në rrugën për në Jezerc, gjendet një pllakë guri me dimensione 2 
x 2 metra, me një mbishkrim mjaft interesant në gjuhen e vjetër sllave, i cili thotë:”Këtë mulli 
dhe fushën në Mugolk dhe livadhin në prockën e Sulejmanit ia dhashë tempullit të Shën 
Gjergjit,Nikodije Prushtin, dhe nëse dikush e rrëmben atë i mallkuar qoftë nga Zoti, të gjithë 
Shenjtorët dhe Krishti”. Nga kuvendi në verën e vitit 1592. 
 Disa qindra metra në Berevcin është grupuar Bitia e Poshtme.  Në këtë fshat 
ekziston kishëza e dedikuar Shën Teodorit. Është ndërtuar, dhe ndoshta vetëm e restauruar 
në shekullin XVI. Gjatë kohës së romakëve këtu ka kaluar rruga e cila lidhte Maqedoninë, 
përmes Kaçanikut me Mushtishtin.  Ndoshta këtu ka ekzistuar edhe një kamp i legjionarëve i 
cili kishte tempullin e tij. Përndryshe, vështirë është të shpjegohet si kisha është e dedikuar 
për Shën Teodorin. Për kisha ortodokse kjo është shumë e rrall.  
 Nën Shtërpcë, ngjitur me lumin Gotovuisha, ndodhet Gotovusha. Për vendbanimet e 
para në këtë fshat nuk ka po ashtu dokumente. Ka “vendas”, për të cilët në mesjetë origjina 
është e njohur. Ekzistojnë edhe mbetjet e vendbanimit Zidovica – e vetmja rrënoj në Sirinik 
ku ekzistojnë dëshmi që tregojnë që ky vendbanim kishte ujësjellës dhe kanalizim. Sipas 
traditës, fshati emrin e mori sipas asaj që paraardhësit e banorëve të tanishëm kanë arritur 
në fushat e gatshme të përpunuara, të cilët  kanë braktisur banorët e mëparshëm.  Rrethi i 
Gotovushës është i pasur me bukuri natyrore. Menjëherë pas fshatit janë degët e Sharrit. Në 
anën juglindore është pika malore Lubotenit, nën të cilin janë kullotat rurale. Rrëz shpatave 
të Sharrit, pakë më shumë se një orë ecje në këmbë, ngritën Gavraniku, Maja e zezë dhe 
majat e tjera.  Përgjatë lumit Gotovushka dikur ishte e shtrirë rruga e karvanit nga Tetova, i 
cili dilte nga porta e Demirit dhe zbriste në Kosovë. Në regjistrim turk kadastral të vitit 1455 
ka ekzistuar fshati Gotovushë. Sipas regjistrimit kishte gjashtëdhjetë e katër shpi të njerëzve 
të martuar dhe pesëmbëdhjetë shpi të të pamartuarve. Dhe banorët e Gotovushës kanë 
paguar ushur në të ardhurat nga vreshtat – tridhjetëkovë verë. 
 Vendbanimi Firaja është i gropuar në gjirin e Firajës, ku mbi vendbanimin janë 
Luboteni madhështor dhe procka e Ropotovës. Në afërsi të Firajës gjendet Brodi, fshati më 
jugor i luginës, më lartësi mbidetare më të ulët rreth 600 metra. Është fshati më i shpërndarë 
i luginës – gjendet në tarracë mbi Lepencin dhe nën Lubotenin. Mëhalla më e madhe 
ështëmëhalla e Ogushevë. Mëhalla tjetër – mëhalla e Cariqve, është e shpërndarë në 
bregun lindor të Lepencit. Si në Firaj edhe këtu jetojnë vetëm shqiptarët.  
 Këtyre fshatrave të përshkruar duhet të iu shtohet Viça ku tash jetojnë serbët dhe 
shqiptarët, Inzhanca është e banuar vetëm me shqiptar, Sushuca e banuar po ashtu me 
shqiptar dhe serb dhe Kashtanjeva në të cilin nuk ka serb. Nga regjistrimi kadastër i  Turqisë 
së vitit 1455 vendbanimet si Viça kishte katërdhjetë e tri shtëpi. Në regjistrim gjenden emrat 
e dy klerikëve dhe të dy quheshin Nikolla. Dhe këtu ishte futurushuri nga vreshta. Fshati 
Kashtanjeva kishte njëzet e gjashtë shtëpi. Në fshat ekzistonte Kisha por deri më tani nuk 
janë zbuluar muret – mbetjet e kishës. 

Kompleksi turistik Brezovica shtrihet në pjesën e epërme të Sharrit në luginën e 
Sirinikut. Nga aspekti funksional hapësinor koncepti Brezovica përfshinë rajonet e 
karakteristikave të ndryshme natyrore (luginën e Lepencit, Murzhicës dhe Bllateshticës, 
shpatat malor dhe vargje malore) dhe atë me lartësi mbidetare prek 900 deri 2.500 m. Pjese 
e poshtme e kompleksit turistik që lidhet me konceptim e vendbanimit shtrihet në lartësi 
mbidetare prej 850 – 950 m, dhe në tarracën me pjerrësi në pjesën e zgjeruar të luginës së 
Lepencit. Në këtë pjesë është lagjja e porsaformuar Brezovica me turizmin si funksion primar 
dhe me hotele, restorante, dyqane dhe ndërtesa për banim. Pjesa e pasme përfshinë 
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luginën Murzhicë, degën e Lepencit në lartësimbidetare 900 – 1.300 m dhe paraqet lidhjen 
me pjesën e sipërme ku janë vendpushimet skijimore. Ajo pjesë është i prekur me vikend 
zonë, vendpushimet për fëmijë dhe të punëtorëve. Aty kalon rruga e asfaltuar nga 
vendbanimi Brezovica deri tek Qendra e Skijmit.  

Pjesë e sipërme e maleve të larta është mbi 1.700 m, me një pjerrtësi të ndjeshme që 
zbret nga vargu malor drejt luginës së Murzhicës. Ajo pjesë është e njohur si “shtëpia e 
Stojkut” apo “Qendra e Skijimit”. Në pjesën e poshtme të pjerrtësisë janë hotelet, pushimoret 
dhe një numër i vogël i vilave të përfunduara me sukses. Aty janë edhe pikat e nisjes të 
numrit të madh të teleferikëve dhe ashensorët e skijimit (ski lift). 

1.2.1 TË DHËNAT THEMELORE 

 

 
Komuna e Shtërpcës shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës me rreth 72 km në jug të 

Prishtinës. Kufizohet me komunën e Prizrenit, Therandës, Ferizajt, Kaçanikut dhe me 
Maqedoninë (harta nr. 1). Në territorin prej 247,36 km2 shtrihen 16 vendbanime në të dyja 
anët e Lepencit, në lartësi mbidetare prej 600 deri 1.200 metra. 

Kosova, me të edhe komuna e Shtërpcës zënë pjesën qendrore të gadishullit 
Ballkanik, shtrihet në udhëkryqin e rrugëve Lindje – Perëndim mbi detin e Zi dhe Adriatik, 
dhe në drejtimin Lindje – Jug mbi Evropën qendrore dhe detin Egje. 
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Pozita gjeografike e komunës së Shtërpcës në hartë e Republikës së Kosovës 
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1.2.2 MJEDISI DHE SHFRYTËZIMI I TOKËS 

 

1.2.2.1 RELIEFI 
 

Karakteristikat rajonale gjeomorfologjike të terrenit 
 
Struktura komplekse gjeologjike dhe pjesëmarrja e një numri të agjentëve 

gjeomorfologjikë ka ndikuar në krijimin e reliefit të ndryshëm. Karakteristikat e tij kryesore u 
krijuan me veprimin e forcës endogjene, kështu që reliefi i komunës së Shtërpcës paraqet 
një krijim të ngushtë tektonike. Nga aspekti morfologjikisht, malet e Sharrit, lugina e Lepencit 
dhe malet në veri të saj përbëjnë tri pjesë kryesore në Shtërpce. 
 Malet e Sharrit janë zonë tipike me male të larta me shumë maje mbi 2500 m lartësi 
dhe me morfologjinë e dallueshme akullnajore/glaciale. Ndërsa, lugina e Lepencit dhe më 
mirë të themi, depresioni tektonik – eroziv ndër-malor i komunës së Shtërpcës është nga 
1200 deri 1500 m më e ulët se sa shpati Sharrit. Pjesa veriore dhe perëndimore e buzë malit 
është shumë më e ulët dhe në mënyrë të konsiderueshme morfologjikisht e ndryshme në 
krahasim me malet e Sharrit. Karakteristikat themelore të relievit endogjen janë modifikuar 
në masë të madhe me veprimet e proceseve ekzogjene.   
 Reliefi lumor (fluvial) është krijuar me aktivitetin morfologjik të Lepencit dhe degëve të 
tij, që kanë krijuar tarraca lumore, me karakter fluvioglacial. 

Shfaqja e reliefit karstik është e lidhur me oazat më të vogla gëlqerore, kryesisht mbi 
1500 m mbi lartasin mbidetare, në mënyrë që procesi karstik të zhvillohet në kushtet 
klimatike të ftohta. Format karstike sipërfaqësore janë të përfaqësuara nga kanalet dhe 
luginat e thata. Format nëntokësore kryesisht janë të përbëra nga shpellat, nëntë prej tyre 
dhe disa puseta. Më interesantja është shpella e Malësorit që është në formë të pusetës. 
Përkatësisht, me ngjyrosjen e ujit në pusetë te hyrja në shpellë është gjetur lidhja 
hidrologjike të burimit të bunarit Krk (ujësjellësi i Prizrenit), dhe për këtë është shfaqur 
supozimi i arsyeshëm se ekziston kanali i shpellës, i cili lidh këto dy pika, me dimensione të 
jashtëzakonshme. Hulumtimet e ardhshme duhet që eventualisht të vërtetojnë këtë hipotezë. 

Në lartësi më të larta mbidetare krijohet reliefi periglacial, që karakterizohet me 
formimin e akullnajave, rrymave të shkëmbinjve dhe më së shpeshti me lëkundjet e dheut 
(soliflukcioni) për shkak të veprimit të drejtpërdrejtë të dëborës dhe temperaturave negative.  
Pjesa më e larta e maleve të Sharrit, karakterizohet me relief glacial (akullnajor), që 
zakonisht është i përfaqësuar nga Cirku dhe luginat akullnajore. Mund të veçojmë edhe disa 
forma e reliefit antropogjen prej të cilave më të rëndësishmet janë gërmimet e minierave dhe 
minierat e gurit. 
 

Karakteristikat morfometrike të reliefit 
 

Një nga karakteristikat morfometrike është edhe që territori i komunës së Shtërpcës 
ka karakter malor, ku karakteri malor mesatar përbën 72,77 % të sipërfaqes së përgjithshme, 
ndërsa malet u ulëta deri 1.000 metra, përfshinë 20,37 % dhe malet e larta mbi 2,000 metra 
përshijnë 6,86 % të sipërfaqes. 

Një tjetër karakteristikë e rëndësishme morfometrike e pjerrtësisë, tregon që për 
reliefin është karakteristike pjerrtësia prej 25 %, kështu që sipërfaqet me këtë pjerrtësi janë 
94,77 % të sipërfaqes së përgjithshme. Pjerrtësia prej 5 – 25% merr pjesë te 3,88 %, ndërsa 
pjerrtësia prej 5 % vetëm për 1,35 %. Pjerrtësia mesatare e sipërfaqes topografike është 
47,4 %. 

Karakteristika e tretë e karakteristikave të rëndësishme morfometrike është 
ekspozimi i sipërfaqeve topografike, ku përfaqësim dominant kanë ekspozimi verior dhe 
jugor. Proceset e fundit ku rolin mbizotërues ka erozioni i ujit janë në përfaqësuara në 
mënyre të pabarabartë. Më i fuqishmi është në pjesët e mesme dhe të poshtme të 
pjerrtësive mbi luginat e lumenjve, dhe shumë e dobët në pjesët më të larta dhe në 
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vargmale. Erozioni është veçanërisht intensiv në ekspozimet jugore, juglindore dhe 
jugperëndimore. Karakteri malor dhe të gjitha pronat e rëndësishme ndikojn në elementet 
tjera të komplekseve natyrore, vetit e tyre, ndërlidhjet dhe dinamikën. 
Reliefi i komunës së Shtërpcës 

Karakteristikat gjeologjike të tokës së gërmuar 
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Terreni i komunës së Shtërpcës karakterizohet me strukturë shumë komplekse 

gjeologjike – janë të përfaqësuara formacionet e ndryshme gjeologjike, ndërsa aktiviteti 
intensiv magmatik dhe lëvizjet e forta tektonike, gjatë evolucionit gjeologjik të zonës, kanë 
çuar në krijimin e një përbërje mjaft të komplikuar tektonike. Shkëmbinjtë që përbëjnë këtë 
zonë sipas vjetërsisë i përkasin kohës së paleozoikut, permian-triasik, triasikut të mesëm 
dhe të sipërm, jurasike, kretake e epërme, neogjenit dhe kuaternarit. Litologjike janë: 
meamorfitet e ndryshme, shkëmbinjtë klasik sedimentarë dje organogenik, si dhe 
shkëmbinjtë intruziv magmatik dhe vullkanik. 
 

Njësitë  e hartës 
 

Paleozoik – Formacionet më të vjetra janë shkëmbinjtë regjional metamorfik të 
paleozoikut që përbëjnë kompleksin në trashësi prej 1000 metrave dhe të cilat janë 
gjithashtu të përhapura në këtë fushë.  Janë të paraqitura Albite-chlorite-sericite shist argjilor, 
kuarci, mermeri dhe kalshisti dhe graniti gnajs. Janë të veçuar buzë maleve të Sharrit, prej 
Lubotenit deri te Prevalla.  Janë të shfaqur edhe në veri të Lepencit, të ndarë nga masa 
kryesore e krijuar nga permian–priassic, si dhe në zonën e Jezercit. Nëpërmjet tyre, në një 
varg normal të stratigrafikëve, shtrihem krijimet permian–priassic, triasikët – transgresiv të 
mesëm dhe të lartë. 

Permotrijas – shtigjet veriperëndimore dhe jugperëndimore të Jezercit dhe pjesa më 
e madhe e Sharrit, formojne krijojime permian–priassic, në përbërjen e të cilave hyn: 
sedimente pak të metamorfozike të pelit – psamit, konglomeratet, kuarci, gëlqerja e kristaltë 
dhe kuarci – porfiri. Kufiri drejt metamorfëve paleozoik më pjesën më të madhe është e 
paqartë përshkak të mungesës së dëshmive faunistike, çrregullimeve tektonike i mbulimit të 
terrenit. Supozohet se metamortitet permotrijas zhvillohen nga shist argjilor, megjithatë, në 
teren, kufiri në pjesën më të madhe ështs tektonik. 
 Trijas – Gëlqeroret e mermerta e ndërtojnë Oshlakun, Bubotenin, paraqitet si pjesë 
të izoluara në pjesën  e Gotovushës, zonat e ngushta rreth Izhancës dhe siolistoli në 
melanzhin olistromik të Koxhës së Ballkanit. Gëlqeroret e ndara janë të klasifikuara në 
trijasën e mesme dhe të epërme të padiferencuar. Sipas formacioneve të vjetra gëlqeroret 
trijasa janë transgresiv, edhe pse në teren me shistin argjilor janë në raportin tektonik. 
 Jura – Formacione jurasike janë shkëmbinjtë me melanzhin olistromik, ultramafitima 
dhe shkëmbinjtë metamorfik në thellësi të ultramafitës. Mesazhi olistrostromik shfaqet në 
formë të rripit me gjerësi prej 6-8 km. në mes të malit të Oshklakut dhe Jezercit, duke krijuar 
një zone malore të Koxhës së Ballkanit. Përbëhet nga malanzha e matriksit dhe nga olistoliti 
apo klasta e vendosur në matriks. 
 Kretaku – Sedimentetet e kretakut që shtrihen mbi formacionet e tjera të vjetra, iu 
janë paraqitur konglomeratëve, shkëbinjëve të rërës dhe gëlqeror shtresor dhe pllakos. Në 
rripin egëlqeroreve shtresor, nyjore nga Kurkulica deri të Brodi, janë konstatuar mirë të 
ruajtur një numër i faunës nga hipurit, radiolarita dhe korala. 
 Neogen – Zhavorri – argjila nga rëra janë të ndara te Bitia dhe në juglindje të Brodit, i 
përkasin neogjenit. Megjithatë, pa si që këto sedimente nuk janë të dëshmuar në mënyrë 
faunistike, vjetërsinë e tyre duhet marr kushtimisht.  
 Kvartar – formacionet kvartare janë të paraqitura në lloje të ndryshme gjenetike nga 
të cilat më të rëndësishme janë fluviale, diluviale dhe aluviale – proluviale si formacione 
bashkëkohore dhe të trashëguar pjesërisht si dhe glaciale apo akullnore që nuk është më 
aktiv, por i cili është një nga mëtë rëndësishmit, për shkak të formave të shumta prezente në 
reliefin e sotëm. Në kuadër të kvrtarit janë të ndara: materiali morenë, shkëmbinjtë 
fluviooglacial, tarracat e lumenjve, detet e shkëmbinjve, rrëpirat me gurë të rrëzuar, 
proluvijumi dhe aluvijumi.  
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Karakteristikat tektonike – strukturore  
  

Formacionet e paleozoikut, permianit dhe triasikut kanë historinë e ngjashme 
gjeotektonike – sedimentimi, magmatizmi, metamorfiza dhe mbledhja. Janë mbledhur në 
fazat e hershem alpike orogjene, pakë a shumë regjionalist janë metamorfike ku 
metamorfizmi i shkëmbinjve permianit është i intensitetit të ulët. Faza tjetër e zhvillimit 
gjeotektonik të zonës së Sharrit lidhet me lëvizjet e forta tektonike në orogjenezën aplinë, për 
fazën orogjene të romakëve të vjetër. Krijimi i melanzhit olistromik lidhet me lias, ndërsa 
vendosja e ultramafiteve për doger, pas të cilit disa pjesë të territ janë ngritur dhe kanë 
mbetur stere deri më sot. Lëvizjet tektonike të fazës austriake kanë shkaktuar transgresionin 
në cenomanian dhe krijimin e sedimenteve që janë mbledhur më von, në fazën laramide. 
Pas krijimit të strukturave të rrudhura formacioneve të kretakës së epërme, në fazën 
postorogenit gjatë paleogenit, vjen deri të shpërndarja e blloqeve dhe copëtimit të terrenit i 
cili i tërë ka qenë sipërfaqe e tokës. Blloqet tektonike të ngritura janë vargmalet e sotme, të 
ulëtat – depresionet e mëdha tektonike sic janë i Kosovës dhe Poloskës. Të gjitha këto 
zhvillimi, veçanërishtpërtëritjet e shumëfishta tangjenciale tektonike dhe lëvizjet radiale, çuan 
te një grup tektonik i mjaft i komplikuar përtej zonës së maleve të Sharrit. Njësitë tektonike të 
zonës së përmendur janë: malet e Sharrit (kufijt e kësaj strukture tektonike përputhen 
tërësisht me kufijtë gjeografik të maleve të Sharrit),  Koretniku me Oshlakun (në anën veriore 
kufizohet me bllokun e Koxhës së Ballkanit, ndërsa në ka jugu me malet e Sharrit), Koxha 
Ballkan (është bllok relativisht i ulët në mes Oshlakut dhe Jezercit në veri), Jezerci (është e 
kufizuar me Koxha Ballkanin, zonën e Vardarit dhe luginën e Lepencit) dhe zona e Vardarit 
(të cilës i përket vetëm një pjesë e vogël e komunës së Shtërpcës, ndan tërë strukturën e 
zonës së maleve të Sharrit me masën serbo-maqedonase). 
 

Karakteristika inxhinierike – gjeologjike 
 
 Karakteristika inxhinierike – gjeologjike të terreni janë të paraqitura nga aspekti i 
raporteve të tërësishmegjeomorfologjike, që nënkupton së janë realizuar ndarjet sipas 
proceseve moderne ekzodinamike dhe teknogjene dhe shfaqjeve të kërcënuara.  Përmes 
prezantimit të formave gjeomorfologjike që rezultojnë nga efektet e një ose më shumë 
proceseve gjeomorfologjike, janë vendosur në të njëjtën kohën, dhe në të njëjtën kohë 
caktohen edhe kushtet në të cilat do të zhvillohet procesi bashkëkohor dinamik i cili në 
përgjithësi është faktori më i madh i rrezikut të paqëndrueshmërisë së terrenit. I kemi ndar 
katër njëzi (zona) të paqëndrueshmërisë së terrenit: zonat e paqëndrushme, zonat e 
qëndrueshme, zonat kushtimisht të qëndrueshme dhe zonat potencialisht të qëndrueshme.  
 Si zonat e paqëndrueshme (jostabile) janë zgjedhur fushat me shenjat e dukshme 
lëvizjeve së kohës së fundit (shkarjet, zvarriten dhe rrëshqitjet e tokës). Shkarjet e dheut dhe 
zvarritjet janë të ndara në pellgu Vërbesticë, Jazhincës dhe Susickës dhe lumenjtë e tij, 
ndërsa paraqiten në shpatet e luginës në anët e rrjedhës së ujit. Shkaqet e terrenit 
dërrmuese/rrëshqitës janë të lidhura me regjimin hidrologjik të ujërave nëntokësore në 
material shpatave. 
 Terrenet potencialisht të qëndrueshme janë të ndarë anën e djathtë të luginës së 
lumit të Murzhicës dhe Bollovanit, në fakt paraqesin shkarjet e vjetra dhe të moderuara të 
tokës. 
 Terrenet kushtimisht të qëndrueshme apo terrenet pa shenja të dukshme (të mëdha) 
të lëvizjes janë të ndara në shpatetjugperëndimore të Sharrit (bregu i djathtë i Lepecit) dhe 
shpati veriore e Oshlakut.  
 Terrenet stabile janë të ndarë në shpat me ekspozime juglindore (bregu i majtë i 
Lepencit), dhe paraqesin zonat ku erozioni nuk ka lejuar akumulimin e sasisë së madhe të 
materialeve në shpata. 
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Sizmologjia e zonës 
 
 Në aspektin sizmologjik territori i komunës së Shtërpcës paraqet një terren aktiv 
sizmik ku është e mundshme shfaqja e tërmeteve katastrofike. Vet zona nuk është në rrezik 
nga shfaqja e tërmeteve autoktone, por është e ekspozuar ndaj efekteve relativisht të forta 
sizmikë të tërmetit, vatrat e të cilëve janë në distanca më të mëdha apo më të vogla. Të 
dhënat mbi tërmetet, të cilat janë sot në dispozicion, tregojnë që shfaqja e tërmeteve 
katastrofike ishin regjistruar në vitin 1457, kur në afërsi të Prizrenit ndodhi tërmeti prej 9⁰ 
MSЅ. Në vitet e fundit është regjistruar tërmeti i cili ka ndodhur në gusht të vitit 1921 në 
zonën e Ferizajt – Vitisë, i cili në komunën e Shtërpcës është regjistruar me intensitet prej 
8⁰ MSЅ. Dy lokacionet e përmendura kanë ndikim të madh në karakteristikat sizmike të 
terrenit të komunës, sepse paraqesin dy burime sizmike më të afërta dhe më të forta. 
Shfaqja e tërmeteve autoktone janë të regjistruara në territorin e komunës në zonën e 
Ostrovicës, Shtërpcës dhe në juglindje të Brodit, por magnituda e tyre (3-4) tregon për 
rëndësinë e madhe në përcaktimin e zonave sizmike të zonave me burim sizmik jashtë 
rrethit të komunës. Ekzistenca e tërmeteve lokale, edhe qofshin ata të dobët, duhet të tregoj 
për rrezikun e veprimeve të tyre. 
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Qëndrueshmëria e terrenit të komunës së Shtërpcës 
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Harta gjeologjike e komunës së Shtërpcës 
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Karakteristikat hidrografike të terreni të hulumtuar 
 
 Lepenci është dega e majtë e Vardarit në të cilin derdhet duke shkuar në lartësi 
mbidetare prej 253 m. Krijohet në shpatat lindore të Koxha Ballakan (2.035 m) nga lumenjtë 
e Tisës dhe Çerenakut, që bashkohen të fshati Sevcë në 1.120 m lartësi mbidetare. Lepeci 
është një nga lumenjtë e pakët të Kosovës që i përkasin pellgut të Detit Egje. 
 Në rrugën e tij, të gjatë 72 km, prej të cilave 62 km në Kosovës, Lepenci rrjedh në 
mënyrë të alternuar nëpër gryka dhe lugina. Drejtimi i rrjedhës së tij është P-L. Pas marrjes 
së degës më të madhe Nerodimës të Kaçaniku, dhe ashpër kthehet për në jug, duke e 
mbajtur atë drejtim deri te derdha në Vardar. Si lum tipik malor Lepenci nga burimi deri te 
gryka kalon ndryshimin e lartësisë prej 1.680 m. Pellgu ka formë jo të rregullt me zgjerime 
domethënëse në anën e majtë, kështu që është e shfaqur asimetria e pellgut. Sipërfaqja e 
lumit Lepenc është 770 km². lepeci ka një kreshtë të pasur të burimit. Na bashkimi i  
lumenjve të Tisës dhe Çerenakut e deri të gryka e lumit të Thatë, rrjedh nëpër luginën e 
ngushtë me shpat të pjerrtë. Në pjesën e poshtme, shumë më të gjerë, të pjesës së pellgut, 
shfaqen zgjerime më të mëdha ku krijohen degë të shumta. Lartësia maksimale në burimin e 
Lepencit është (lumi Tisa) me 1.934. më e ulët është në Brod (630 m). Rënia mesatare e 
rrjedhës është 50m/km. Lartësia mesatare mbidetare e pellgut është 1.353 m. 
 Lepeci merr degë të shumta nga ana e majtë dhe e djathtë. Numri total i degëve të 
rendit të I-rë është 41. Në çdo 1.56 km të rrjedhës Lepenci pranon mesatarisht nga një degë. 
Pjesa më e madhe e tyre është te rrjedha përmes Brezovicës, ku derdhen lumi i Thatë, 
Vërbeshtiva, Blatështica dhe Murzhica. Në drejtim të rrymës te Shtërpca pranon lumin 
Liloshtica që është degë e djatht e tij. Lumi Sushica me prockën e Berevës është degë më e 
madhe e majtë. Janë të njohura edhe lumi i Viçës, lumi i Izhancës dhe procka e Ropotit. Në 
përjashtim të lumit Sushica dhe Vërbeshtica që kanë pellgje më të mëdha, të gjithëlumenjtë 
e tjerë kanë pellgun më të vogël se 20 km². Gjithashtu, të gjitha rrjedhat kanë një gjatësi të 
vogël e cila shkon prej 3 deri në 8,5 km. densiteti i rrjetit të lumit është i pabarabartë.  
 Lumi i Thatë është dega e djathë e Lepecnit. Buron nga liqeni i Jezercit në lartësi prej 
2.130 m. Në rrjedhën vetëm prej 8,85 km tejkalon ndryshimin e lartësisë prej 1.215 m. 
Lartësia mesatare mbi detare e pellgut është 1.692 m. Është një nga lumenjtë e mëdhenj të 
komunës e cili gjatë viteve të thata thahet. Kjo është më shumë pasoj gjeomorfologjike se sa 
e faktorëve klimatik. Sipas hulumtimeve të Fakultetit për miniera dhe gjeologji në Beograd, 
lumi i Thatë në pjesën e rrjedhës së tij në rreth 500 m të rrjedhës së sipërme nga rruga 
Brezvovicë – Prizren, zbret përgjatë pjesës së poshtme dhe në anët e shtratit që është e 
ndërtuar nga shkëmbinjtëgëlqeror poroz – kavenroz të moshës triasik. Janë vërejtur tri gjire 
të mëdha në anën e majtë dhe të djathtë. Me ngjyrosjen e ujit dhe vëzhgimit të shfaqjes së 
saj në burimet e afërta, është konstatuar se uji është shfaqur në Lepence mbi Jazhincë dhe 
mbi bunarin Krk në afërsi të Prizrenit, i cili nga lumi i Thatë është i ndarë në vijë ajrore 18 km. 
Nuk ka të dhëna sa është rrjedha e lumit të Thatë në këtë mënyrë e reduktuar. 
 

Karakteristikat hidrologjike të terrenit të hulumtuar 
 
 Territori i komunës së Shtërpcës është mjafti pasur me ujë. Kjo ilustrohet jo vetëm 
më pjesëmarrjen e numrit të madh të përrenjve, burimeve dhe liqeneve të vogla, por edhe 
me qëndrueshmërinë e tyre, që është rreth 4 deri në 5 herë më e madhe se sa 
qëndrueshmëria e lumenjve të mëdhenj të Kosovës. Rezultat i kësaj janë edhe rrjedhat e 
mëdha të Lepencit.   

Monitorimi hidrologjike i lumenjve në Shtërpcë bëhet vetëm në Lepenc në profilin e 
Brodit. Për këtë stacion janë publikuar më së shumti nivelet e ujit. Mesatarja balotazh 
Lepenac dhe degëve të saj, në punon lidhur me këtë çështje u përcaktuan me metodën 
analoge, ku për profilin e Brodit janë shfrytëzuar të dhënat nga projektet ekzistuese apo të 
dhëna e tjera të publikuara. Lumi Lepenc është shumë i pasur me ujë. Vetëm në pjesë e 
rrjedhës nga burimi deri te Bordi, rrjedha mesatare e Lepencit është 5,63 m³/ѕek, apo 177,5 
x 106 m³ në vit. Kjo është përafërsisht gjysma rrjedhës që Lepenci e derdh në Vardar, edhe 
pse ai deri te profili i Brodit përbën vetëm1/3 e pellgut të saj. Orari i bymimit gjatë vitit është 
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mjaft i favorshëm. Nga ky aspekt, karakteristikat e regjimit të ujit të Lepencit dhe degëve të tij 
plotësojnë kriteret e përdorimit për çdo qëllim. Dukuritë e ujërave të larta është vështirë të 
përcaktohen. Vërshimet e mëdha në pellgun e Lepencit janë vërejtur në vitin 1897.,1925., 
1933., 1941., 1946., 1953., 1965., 1979. dhd 1981. Dukuria e ujërave të larta është e vonuar 
për një vit në krahasim me pellgun e lumit Drin. Efekt veçanërisht shkatërruese kishte 
paraqitja e ujërave të shumta që kanë ndodhur në vitin 1897, 1953. dhe 1979. Këto flukse të 
ujit kanë qenë të ngjashme si rrjedhat e ujërave para mira vjetëve. Ujërat në vitin 1953. dhe 
1979. vjet kanë shkaktuar përmbytje katastrofike në luginat e degëve dhe lumit Lepenc. 
Atëherë valët përmbysëse të flukseve rrebeshe shkatërruan fondin e pasur me kafshë të 
egra të Sharrit dhe peshkun fisnik, vërshuar dhe morën pjesët e zonave të trafikut dhe 
shtëpitë. Lumenjtë kanë tërhequr gurë të mëdhenj, kanë marr dhe kanë sjellë materialet e 
ashpra, kanë shkatërruara pjesët e veçanta të bregdetit dhe kanë ndryshuar regjimin 
biologjik dhe të ujit. 
 

1.2.2.2 UJËRAT 
 

 Ujërat e luginës së Sirinikut paraqitet në tri mënyra: ujërat nëntokësore, rrjedhat e ujit 
dhe liqenet.         

Ujërat nëntokësor 
 

Ujërat nëntokësor kryesisht paraqiten në formë të ujëmbajtësit freatik dhe të thyer, 
deri sa paraqitja e ujërave nëntokësor krasik është më pak e pranishme, falë rezervave të 
shumta të ujrave nëntokësor ata janë në mundësi të ushqejnë një numër të madh të 
burimeve. Më të shpeshta janë burimet e dobëta që japin prej 0,1 - 1 l/sek, dhe ka mjaft prej 
atyre qe japin 1 - 5 l/sek. Me të pasura më ujë janë burimet karsike (dy burime nën 
Lubotenin, luginën e Heshtur, Gurin e zi I dhe II etj,) që kanë rëndësi të madhe për 
menaxhimin e ujit.  

Paraqitja e ujarëve nëntokësor dhe liqeneve është shkaktuar nga kushtet e veçanta.  
Terreni i komunës së Shtërpcës janë të ndërtuar nga rreshpe të gjelbra, filita, kretakut të zi të 
flishit, gurit gëlqeror dhe dolomitit, serpentinit, formacioneve diabazë, rërës, zhavorrit dhe 
argjilës. Vet zona karakterizohet me shkëmbinj ujëmbajtës ku ekziston thyerja të burimit me 
shkëmbim që nuk e përshkojnë ujin përmbi të cilët uji kalon. Ky burim ushqen burime të 
shumta që paraqiten në majat e shumta të kreshtës nga të cilat formohet rrjeti hidrografik i 
zhvilluar. Burimet kanë kapacitet të ulët prej 0,10 l/ѕek deri disa l/ѕek. Temperatura e ujit 
varion nga 3-10⁰ C. Burimet janë kryesisht të pambuluar dhe gjenden në lartësi të mëdha 
dhe hapësirën e tërë. 

Shpërndarja e resurseve të ujërave nëntokësor është shume e ndryshueshme. Sipas 
strukturës gjeologjike, shtresat e rëndësishme të ujëmbajtësit gjenden në luginën e 
Murzhicës dhe Miloshticës, po ka edhe në të gjitha luginat e lumenjve, me mundësi më të 
vogla të shtresave ujëmbajtëse. Trashësia e sedimenteve të Morenës varion nga 2 – 5 m 
ose më shumë në luginën e Murzhicës dhe Miloshticës. Edhe pse nuk janë kryer hetimet, 
mund të supozohet se ka sasi të konsiderueshme të ujit. Megjithatë, më të pafavorshme nga 
aspekti i përdorimi janë ujërat nëntokësor në Vikend zonë dhe luginës së Stërbacit për shkak 
të ndotjes së shkaktuar nga urbanizimi. Përdorimi i ujërave nëntokësore me anë të 
gërmimeve të bunarëve është dukuri shumë e rrallë, është e kuptueshme për shkak të 
paraqitjes së pasur të burimeve natyrore. Megjithatë, pothuajse në çdo fshat ka ndonjë pus. 
Uji dhe është në mes të 1 dhe 3 l / Zack, nga të cilat ne mund të konkludojm se një sasi të 
konsiderueshme të ujërave nëntokësor. Sasia e rrjedhës së bunarit sillet prej 1 dhe 3 l/ѕek, 
që vjen deri te përfundimi që në tokë ka sasi të konsiderueshme të ujit. 
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Ujërat sipërfaqësor 

Në ujërat sipërfaqësor bëjnë pjesë: 

 Lumenjtë:  Cerenci, Tisa, Lumi i Thatë, Blateshtica, Vërbeshtica, Murzhica, 
Miloshtica, Kalluxherka, Bollovanka, Sishica, lumi i Viçës, Izhanca dhe Lepenci 

 Liqenet: Jazhincës dhe Livadicës si liqene të përhershme dhe të mëdha, si dhe 
shtatë liqene të vogla të përkohshme. 

 Prockat: e Durlovi, Savinit, Vitacit, Berevcës, Ropotës etj. 
 
Ujërat sipërfaqësore në komunën e Shtërpcës arringjatësinë deri 110.800,00 m dhe 

sipërfaqe prej 587.240,00 m2. 
 

• Lumenjtë 

 Në hartën e komunës së Shtërpcës ( skica nr. 1 ) rrjetin sipërfaqësor hidrografike e 
përbëjnë Lepenci dhe degët e tij, ku sipas rëndësisë veçohen: Vërbeshtica, Lumi i Thatë, 
Blateshtica, Miloshtica, lumi Sushica. Dendësia e rrjetit hidrografik është mjaft i 
ndryshueshme prej 0,91 deri 2,53 km/km². 
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Skica nr. 1. Skema e shpërndarjes së degëve dhe rrjedhave përgjatë rrjedhës së Lumit 
Lepencë në komunën e Shtërpcës 

 
 Si rezultat i reshjeve të rritura, energjisë së lartë të reliefit dhe sasisë së madhe të 
reshjeve, koeficientit mesatar të fryrjes së pellgut të sipërm të Lepencit është më i madh se 
60 %, e që është shumë më e lartë se basenet e lumenjve më të madh në rajon. 
Shpërndarja e ngritjes së nivelit gjatë vitit në Lepenc dhe në degët e tij është e tillë që prej 
janarit e deri në majit nëmënyrë të vazhdueshme rritet rrjedha e tyre dhe pastaj zvogëlohet 
gradualisht deri në shtator. Sipas karakteristikave themelore hidrologjike të tij regjimi lumor i 
Lepencit i takon regjimit maqedonas të versionit pluvionival. 

Lumi Lepenc dhe degët e tij janë mjaft të pasura me ujë. Kështu, rrjedha mesatare e 
Lepencit te Brodi është 5,63 m³/sek, deri sa te degët ai ka këto vlera: lumi Sushica 0,69 
m³/sek, Vërbeshtica 0,67 m³/sek, Miloshtica 0,63 m³/sek dhe lumi i Thatë 0,51 m³/sek. 

Rritja e rrjedhës së Lepencit nga burimi deri te gryka gradualisht rritet, kështu që tek 
bashkimi i lumit Tisa dhe Cerenci arrin vlerën prej 0,527 m³/sek. ndërsa te Brodi 5,60 m³/sek. 
Variacionet e rrjedhës janë vogla, dhe koeficienti vjetor ka vlerë 0,22. 
 Shpërndarja hapësinore e ujit (fryrja) në luginën e Sirinukt është e pabarabartë, 
përshakë  së pjesët më të larta dhe pellgjet e degëve të djathta janë më të pasura me ujë. 
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Megjithatë, vlerësimi i përgjithshëm tregon për resurse të shumta të rrethit të komunës, dhe 
me këtë për mundësit e zgjidhjes së problemeve të shumta ujë. 
 Në të njëjtën kohë, paraqiten kufizime serioze në përdorimin e ujit sipërfaqësor, të 
shkaktuara së pari nga karakteri i regjimit të lumit të pjesës më të madhe të degëve të 
Lepencit. Kjo ndikon në shfaqjen e ujërave të shumtë që shkaktojnë përmbytje të shpeshta 
me përmasa të mëdha. Sidomos përmbytjet e mëdha dhe shkatërruese kanë qenë vërshimet 
në vitin 1897., 1950. dhe 1979, kur flukset kanë arritur pothuajse në nivelin e ujërave të 
miravjetëve. Është e qartë që shkaqet e kësaj duhet kërkuar në procesin e zhvilluar të 
erozionit të tokës dhe mbrojtjen e dobët nga uji, d.m.th. zbatimi jo sistematik dhe sporadik i 
masave riparuese biologjike, bioteknike dhe të karakterit teknik.   
 Është e qartë se me shfrytëzimin eujërave në të njëjtën kohë duhet të merren masa 
për mbrojtjen nga uji, që në komunën e Shtërpcës fshihet forca e madhe latente e 
shkatërrimit. 
 Fenomenet hidrologjike të veçantë paraqesin liqenet ciruse akullnajore: liqeni i 
Livadicës, liqeni i Vogël i Jazhincës dhe i Vërbeshticës. Duke marr parasysh dimensionet, 
vlera themelore e tyre është e karakterit estetik. Në fakt, prania e tyre në rripin e maleve të 
larta të Sharrit e bënë këtë zonë turistike më atraktive dhe më të vlefshme. 

• Liqenet 

Në mesin e bukurive natyrore të kësaj zone vend të posaçëmzënë liqenet malore, të 
njohur për popullin “sytë e malit”. Ndër më të njohurit janë: 

 
 Liqeni i Livadicës ose liqeni i Shtërbacës në cirkun e lumit Kalluxherka. 
Gjendet në lartësi mbidetare prej 2.173 m. Gjatësia e liqenit arrin 230 m, gjerësi 120 
m dhe thellësia rreth 7m. 
 Liqeni i Jazhincës në lartësi mbidetare prej 2.170 m, në cirkun e burimit të 
Lumit të Thatë, i cili në nivelin më të lartë të ujit arrin 11 m. Gjatësia e tij është rreth 
120 m, ndërsa gjerësia rreth 80 m. 

Ndër liqenet më të vogla të njohur janë:  

 Liqeni i Vërbeshticës në lartësi mbidetare prej 2.075 m, gjendet në cirkun e 
Blatështicës 

 Liqeni i vogël i Jazhincës që gjendet në lartësinë më të madhe mbidetare prej 
2.200 m, ndërsa gjendet në cirkun e burimit të Blateshticës dhe Lumit të Thatë. Te 
gjitha liqenet janë me origjinë akullnajore – akumuluese. 

 
Shfrytëzimi i ujit 

 
Shfrytëzimi i ujit në territorin e komunës së Shtërpcës mund të themi që është 

minimal, edhe pse ka një potencial të madh të ujit. Vetëm burime në territorin e komunës ka 
247. Burimet janë të kapacitetit vogël nga 0,10 l/ѕ deri në disa l/ѕ. Burimet janë kryesisht të 
pambuluar dhe gjenden në lartësi të mëdha dhe janë të shpërndarë në tërë hapësirën. Për 
furnizim me ujë të fshatrave janë mbuluar këto burime: 
 Burimi „Skok 1“ me kapacitet të dobishëm prej 2 l/ѕek për furnizim me ujë të fshatit 

Sushi1, temperatura 7,5⁰ C; 
 Burim i madh nën “Popovaglava” me kapacitet të dobishëm prej 0,71 l/sek dhe burimi 

“Topilik” 0,71 l/sek. Të dy burimet kanë temperaturën e ujit 10⁰C. Të dytë janë të 
mbuluar për nevojat e furnizim më ujë të fshatit Viç; 
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 Burimi “Bele vode 3” (Ujërat bardha 3) me kapacitet 10 l/ѕek dhe temperaturë të ujit 
8⁰ C. I mbuluar për nevojat e fshatit Gotovushë; 

 Burimi i mbuluar në oborrin “Bafti Shaini”, me kapacitet të dobishëm prej 2,5 l/ѕek, 
temperaturë 9⁰ C; 

 Burimi “Tiha dolina” (lugina e qetë), pjesërisht i mbuluar me kapacitet të dobishëm 
prej 40 l/ѕek, temperatura 3,2⁰C; 

 Burimi “Stojkova kuća 2” (Shtëpia e Stojkut 2), i mbuluar me kapacitet të dobishëm 
prej 13 l/ѕek, temperaturë 3,2⁰ C; 

 Burimi „Gobeljinac“i mbuluar, me kapacitet 1 l/ѕek, temperaturë 5⁰ C; 
 Burimi „Borovski potok“ i mbuluar, me kapacitet 3 l/ѕ, temperaturë 6⁰ C; 
 Burimi „Vlah“i mbuluar, me kapacitet 1,8 l/ѕek, temperaturë 7⁰ C; 
 Burimi „Prevadska reka“ i mbuluar, me kapacitet 3 l/ѕek, temperaturë 7⁰ C; 
 Burimi „Berevačka čuka“ i mbuluar, me kapacitet 4 l/ѕek, temperaturë 8⁰ C; 
 Burimi „Blizumir“ i mbuluar, me kapacitet 20 l/ѕek, temperaturë 8⁰ C; 
 Burimi „Obe reke“ i mbuluar, me kapacitet 3 l/ѕek, temperaturë 8⁰ C; 
 Burimi „Vrelo“ i mbuluar, me kapacitet 4 l/ѕek, temperaturë 8⁰ C; 
 Burimi „Firaja“ i mbuluar, me kapacitet 1 l/ѕek, temperaturë 8⁰ C; 

 
 
 

Vlerat e mundshme maksimale të ujit 

Lumi 
L F Q1 % q1 % 

km km² m³/sek m³/sek/km² 
Lumi i Cerencit 4.00 8.30 48.30 5.82 
Tisa 4.70 9.40 39.00 4.15 
Lumi i Thatë (Suva Reka) 8.50 19.40 103.00 5.31 
Blateshtica 8.50 10.70 57.00 5.33 
Vërbeshtica 8.50 29.00 87.00 3.00 
Murzhica 8.00 16.00 80.00 5.00 
Miljoshtica 1.50 27.00 136.00 5.04 
Kaluđerska 7.00 15.70 65.70 4.15 
Bolovanska 6.00 9.70 50.00 5.15 
Sushica 7.00 33.70 101.00 3.10 
Viça 6.00 13.00 80.00 6.15 
Ixhanca 7.00 10.70 81.30 7.60 
Lepenci 23.90 241.00 350.00 1.45 
Përroji i Berevcit 5.20 10.20 40.00 3.92 
Përroi i Ropotit 5.00 9.64 52.90 5.48 

Tabela nr. 1. Vlerat e mundshme maksimale të ujit në komunën e Shtërpcës 
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Rrjedha mesatare e lumenjve në territorin e komunës së Shtërpcës 

Lumi Profi
l Dega F Qo q Cm Ë 

(km²) (m³/s) (l/s/km²)   (m³) 

Tisa gryka Lepenci 9.40 0.276 29.40 
0.8
2 8,70*106 

Lumi i Cerencit 
gryka Lepenci 

8.30 0.253 30.50 
0.8
4 7,98*106 

Prroji Sotakut 
gryka Lepenci 

3.15 0.083 26.00 
0.7
6 2,58*106 

Lumi i That(Suva 
Reka) 

gryka Lepenci 
19.40 0.510 26.30 

0.7
7 16,10*106 

Blateshtica 
gryka Lepenci 

10.70 0.330 28.80 
0.7
9 9,46*106 

Vërbeshtica 
gryka Lepenci 

29.00 0.677 23.30 
0.7
0 21,30*106 

Murzhica 
gryka Lepenci 

16.00 0.429 26.80 
0.7
7 13,50*106 

Kalluxherka  
gryka Miljoshtic

a 15.70 0.379 24.10 
0.7
1 12,00*106 

Bolovanska  
gryka Miljoshtic

a 9.70 0.227 23.40 
0.7
0 7,16*106 

Miljoštica 
gryka 

Lepenci 27.00 0.633 24.40 
0.7
0 20,00*106 

Sushica 
gryka 

Lepenci 33.70 0.691 20.50 
0.6
6 21,80*106 

Përroji i Berevcit 
gryka 

Sushicka 10.20 0.212 20.80 
0.6
7 6,68*106 

Viça 
gryka 

Lepenci 13.00 0.239 18.40 
0.6
3 7,54*106 

Përroi i Ropotit 
gryka 

Lepenci 9.64 0.208 21.60 
0.6
8 6,56*106 

Lumi i Izhancës 
gryka 

Lepenci 10.70 0.182 17.00 
0.6
0 5,74*106 

Lepenci 
gryka 

Vardari 241.00 5.630 23.40 
0.7
2 177,50*106 

Tabela nr. 2. Tabela nr. 2. Rrjedha mesatare e lumenjve në komunën e Shtërpcës 
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Harta hidrologjike e komunës së Shtërpcës 
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1.2.2.3 KUSHTET KLIMATIKE, VLERËSIMET KLIMATIKE DHE TIPARET 
 

Në tërë komunën, klima nuk është e ashpër edhe pse kjo zonë është në lartësi 
relativisht të lartë mbidetare, por është e butë, deri sa vetëm disa qindra metra mbi fshatra 
mbizotëron klime e vërtet malore. Kjo mund të shpjegohet nga ndikimi i lumit Lepenc, i cili 
derdhet në lumin Vardar, e ky pastaj në Detin Egje dhe përmes të cilës ndjehen efektet e 
dobishme të klimës së ngrohte të Egjeut. 

Rajoni i komunës së Shtërpcës në masë të madhe është paracaktuar me reliefin 
malor dhe me strukturën e tij hipsometrike. Nga aty çdo element i klimës ndërron vlerën e vet 
me ndryshimin e lartësisë mbidetare. Kështu që me diferencimin vertikal të klimës është e 
mundshme të dallohen katër zona të lartësisë dhe të klimës, të cilat janë: 
 ZonaI – zona e klimës së butë, e paraqitur deri 1.000 metra lartësi mbidetare; 
 ZonaII – zona kalimtare prej 1.000 deri 1.200 metra lartësi mbidetare; 
 Zona III – zona subalpike prej 1.200 deri 1.700 metra lartësi mbidetare; 
 ZonaIV – zona e klimës alpike, në lartësi më të mëdha prej 1.700 metra lartësi 

mbidetare. 
Secila nga këto zonave malore ka avantazhet dhe kufizimet e arkëtuara për zhvillimin 

e aktiviteteve të caktuara ekonomike. Kështu zonën e klimës së butë, e karakterizojnë pjesët 
e mira bujqësore për prodhimtari bujqësore. Në zonën kalimtare zvogëlohen mundësitë e 
prodhimtarisë bujqësore, deri sa rriten predispozita për blegtori dhe pylltari. Në zonën e tretë 
subalpike, kufiri i epërm i së cilës përputhet me zonën e epërme antropogjene të pyjeve, e 
bënë këtë zonë të shquar për pylltari dhe blegtori. Zonën e katërt e karakterizon klima e 
freskët alpike, e pasur me reshje të borës, të cilat mund të qëndrojnë deri në shtatë muaj. 
Gjatë periudhës së dimrit, mbuloja e borës, retë e paketa dhe ndriçimi i rëndësishëm me 
rreze të diellit paraqesin predispozitat klimatike ideale për zhvillimin e të gjitha llojeve të 
turizmit dimëror – malor. Gjatë verës, kur mbulesa e borës shkrihet, këto terrene bëhen të 
favorshme për zhvillimin e kullotave blegtorale, të cilat kanë një traditë të pasur këtu, por për 
fat të keq, pothuajse tërësisht është në zhdukje e sipër, por që në të ardhmen sigurisht duhet 
t’i kthehemi.  

Komuna e Shtërpcës tregon klimën specifike të këtij rajoni.  
Natyrisht, se disa pjesë të këtij territori, duke pasur parasysh lartësinë mbidetare, 

ekspozimin e shpatave, d.m.th. ekspozimin e tyre në diell dhe ndikimin e erërave dominuese 
dhe strehimeve prej tyre, si dhe për shkak të karakteristikave të tyre të ndryshme të 
substrateve (fushat, pyjet, livadhet, terreni shkëmbor) në mesin e tyre, nga aspketi klimatik, 
në mënyrë të konsiderueshme ndryshojnë.  

Megjithatë, klima e komunës së Shtërpcës dhe përveç diverzitetit të rëndësishëm, ka 
një vijë të theksuar të përbashkët. Ajo rrjedh nga karakteristikat morfologjike të komunës së 
Shtërpcës, dhe fakti se mbi të në pjesën më të madhe mbizotëron moti anticiklonik. 
Përkatësisht, koha kryesisht është stabile, pa stuhi të forta dhe fatkeqësi, dhe me vera 
relativisht të ngrohtë dhe dimra të ashpër janë tipare thelbësore të klimës. 

Në bazë të matjeve të rrezatimit në Brezovicë mund të konkludohet se komuna e 
Shtërpcës, me një kohëzgjatje mesatare të rrezatimit vjetor prej më shumë së 1.938 orë 
është jashtëzakonisht me diell/rrezatuar. 

Regjimi i rrezatimit në Brezovicë është proceduar për periudhën 5 vjeçare (vitet 1984-
1988). Kohëzgjatja me e gjatë e rrezatimit diellor është në korrik (285,4) dhe gusht (269,6), 
ndërsa më e shkurta në janar (72,6) dhe dhjetor (77,1). Insolancë më të gjatë prej 200 orë 
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është mesatarisht edhe në shtator (222,4) dhe qershor (210,1). Kështu, muajt e verës me 
ditën më të gjatë dhe muaji shtator me vranësira të pakta, janë më të ndriçuar me diell. 
Derisa muajt e dimrit (janari dhe dhjetori), me vranësira më të shkurta dhe më të mëdha 
kanë kohëzgjatjen më të shkurtë të ndriçimit të diellit.  

Regjimi i temperaturës 
 

Në territorin e komunës së Shtërpcës deri në vitin 1984 nuk ka ekzistuar ndonjë 
stacion meteorologjik në të cilin do të mund të mateshin temperaturat e ajrit. Megjithatë, nga 
viti 1984 në Brezovicë funksionin stacioni i kompletuar meteorologjik në të cilin monitorohen 
dhe regjistrohen rregullisht të gjithë elementet meteorologjike. Stacioni gjendet në lartësi 
mbidetare prej 915m, gjerësisë gjeografike 42⁰ 13' dhe gjatësi gjeografike 21⁰ 01'. Regjimi i 
temperaturës trajtohet në bazë të të dhënave nga stacioni meteorologjik i Brezovicës.  

Brezovica ka një dimër të gjatë, por jo edhe shumë të ashpër. Në fakt, në të tre muajt 
e dimrit (dhjetor, janar dhe shkurt) temperaturat mesatare janë negative. Janari nga -1,4⁰ C  
ndërsa dhjetori vetëm -0,3⁰ C.  Vera në Brezovicë, sipas temperaturave mesatare është e 
freskët dhe e këndshme. Temperatura e muajit më të ngrohtë janë ato të korrikut, është 18.0 
⁰ C, gushtit 17.2 ⁰ C, qershorit 15.3 ⁰ C. 

Luhatjet e temperaturave mesatare të muajve të verës janë në mënyrë të 
konsiderueshme më të ulët se në muajt e dimrit: qershor vetëm ,1⁰ C, gusht 2,8⁰ C në 
krahasim me 6,0⁰ C ne janar dhe 5,8⁰ C shkurt. Përndryshe, ndryshueshmërinë më të 
madhe në temperaturat mesatare mujore ka muaji nëntor (7,0⁰ C). 

Kur komuna e Shtërpcën është nën ndikim e masave ajrore perëndimore dhe 
jugperëndimore, atëherë temperaturat e muajve të dimrit janë më të larta, ndërsa kur në të 
depërton ajri i ftoftë kontinental nga lindja, atëherë temperaturat e muajve të dimrit janë 
dukshëm më të ulëta. Disa ditë të caktuar në muajt e verës temperaturat e ajrit mund të jenë 
tepër të larta. Kjo tregon temperaturat maksimale të regjistruara në atë muaj. 

Analiza mesatare e temperaturave mujore, temperaturave mujore maksimale dhe 
minimale, si dhe ditëve të ashtuquajtura të verës, tregon se temperaturat e ajrit në komunën 
e Shtërpcës janë subjekt i ndryshimeve të shumta. Përkatësisht, në situatat e motit 
anticiklonik në pjesët e larta të maleve të Sharrit është mjaft moti i kthjelltë, me diell dhe i 
ngrohtë, derisa në lugina dhe fusha është me mjegull dhe i ftoftë. Në shkurt nga pjesa e 
poshtme e komunës së Shtërpcës deri të 1.700 m lartësi mbidetare vjen deri të ngritja 
graduale e temperaturës së ajrit, e cila është 0,2⁰ C në 100 m, gjë që tregon inversionin e 
temperaturave në muajt e dimrit, e sidomos në shkurt. 

Vranësirat – Në bazat të vranësirave mesatare vjetore, prej 5,2 në Brezovicë, mund 
të konkludohet se komuna e Shtërpcës i përket pjesëve të Kosovës me më së paku 
vranësira. Vranësirat mesatare në Prizren dhe Pejë janë 5,8, në Ferizaj 5,7, Gjakove 5,4. 
Moti me vranësira më të mëdha është në muajt e dimrit (janar, shkurt) dhe në muajin e parë 
të pranverës (mars), ndërsa më së paku në muajin e vjeshtës (shtator) dhe muajve të verës 
(korrik dhe gusht). Vranësirat më të mëdha në muajt e dimrit lehtësohen nga luhatjet ditore 
të temperaturës së ajrit, dhe thekson edhe kalimin e masave ajrore perëndimore detare, dhe 
dimrat nuk janë edhe shumë pastaj të ashpër. Vranësirat minimale në shtator zgjasin verën, 
ndërsa vranësirat e pakta në korrik dhe gusht e bëjnëverën më të gjatë dhe më të 
këndshme. 

Reshjet – Sipas hartës meteorologjike shërbimi hidrometeorologjik, në territorin 
komunës së Shtërpcës është mesatarisht në mes 900 mm reshje (në luginën e Lepencit) 
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dhe 1.250 mm (në pjesët më të larta të maleve të Sharrit). Prandaj, territori i studiuar është i 
pasur me reshje. Në këtë aludon edhe burimet e saja ujore: rrjedhat (lumenjtë) e shumtë dhe 
burimet e shpeshta me sasi të mëdha të ujit. Regjimi pluviometri (me shi) është analizuar në 
bazë të të dhënave të reshurave dhe stacioneve për matjen e reshjeve në Jazhincë dhe 
Shtërpcë. Stacioni për matjen e reshjeve në Jazhincë shtrihet në një lartësi mbidetare prej 
950 m. Gjendet në fshatin me emërtim të njëjtë te burimi i lumit Lepenc. Sasia mesatare e 
reshjeve vjetore (periudha e viteve 1931 – 1960) mbi të është 972 mm. Por, pa si që për 
periudhën e viteve 1959 – 1987, do të thotë për 35 vite me radhë, posedohen të dhënat e 
besueshme për lartësinë e reshjeve, të njëjtat janë shfrytëzuar për procedimin e regjimit 
pluviometrik. Sasia mesatare e reshjeve ne Jazhincë (periudha e viteve 1950-1984) është 
1.013 mm. Kështu, periudha e cekur ishte pakë më e lagësht (mesatarisht 41 mm apo 
4.2%), në krahasim me periudhën e viteve 1931-1960. Stacioni për matjen e reshjeve në 
Shtërpcë shtrihet në lartësi mbidetare prej 860 m. Reshjet aty rregullisht maten që prej vitit 
1960. Sasia mesatare e reshjeve për periudhën e viteve 1960-1984 është 921 mm. Që do të 
thotë, se në krahasim me Jazhincën, Shtërpca është më e varfër sa i përket reshjeve me 
mesatare prej 92 mm apo 9%. Pa si që dallimi i lartësisë në mes të Shtërpcës dhe Jazhincës 
është 90mm, gradienti vertikal pluviometrik (rritja e reshjeve në 100 m lartësi), është 102,2 
mm. Sasia vjetore e reshjeve sipas muajve dhe stinëve të vitit është e shpërndarë në 
mënyrë mjaft të barabartë. Mesatarisht muaji me më së shumti reshje është  maji ka 1,7 herë 
sasinë e reshjeve në krahasim me gushtin ku është muaji me më së paku reshje. 
Shpërndarja e barabartë e reshjeve veçanërisht vjen qartë kur të merren në konsideratë 
stinët e vitit, pranvera me sasinë më të madhe të reshjeve, ka vetëm 3,4% më shumë reshje 
nga vera, ku mesatarisht ka më së paku sasi të derdhura të reshjeve.  

Shtresa e borës – Bora është një dukuri e rregullt dimërore në komunën e 
Shtërpcës. Numri i ditëve me reshje bore, gjatësia dhe trashësia e shtresës së borës rritet 
me rritjen e lartësisë mbidetare. Numri mesatar vjetor i ditëve me borë shkon për periudhën 
e viteve 1931-1960 prej 40 në luginën e Lepencit deri në 100 ditë në pjesët më të larta të 
maleve të Sharrit. Në Shtërpcë numri i ditëve të regjistruara me reshje bore, për periudhën e 
viteve 1960-1984 është mesatarisht 39, ndërsa në Jazhincë për periudhën e viteve 1959-
1985 është 42 ditë. Me shtresën e borës, me të cilën nënkuptohet shtresa e borës me 
trashësi më së paku 1 cm, disa pjesë janë të mbuluara prej 60 deri në 210 ditë. Shtresa e 
borës, përshkak të temperaturave të ulëta të ajrit, përherë ka qëndrueshmëri më të gjatë në 
krahasim me ditët e reshjeve të borës, d.m.th, ditët kur bie borë. Sipas matjeve konkrete për 
periudhën e viteve 1960-1984 kohëzgjatja mesatare e shtresës së borës në Shtërpcë është 
66,5 ditë, në Jazhincë 71,2 ditë. Prandaj, kohëzgjatja e shtresës së borës e shtrirë nga 
Shtërpca – Jazhincë rritet në 100 për 5 ditë. Në pjesët më të larta të maleve të Sharrit nën 
shtresën e borës janë pjesët prej 180 deri 210 ditë, që nënkupton 6 deri në 7 muaj. 
Përndryshe, trashësia mesatare maksimale e shtresës së borës në lartësi mbi 1.700 m, 
është duke filluar nga 150 deri 200 cm, derisa në rajonet më të ulët është 70 cm. 

 
Erërat – Në komunën e Shtërpcës më të shpeshtat janë erërat lindore dhe 

perëndimore, dhe është e qartë që në drejtimin e erërave në mënyrë dominonte ndikojnë 
format e reliefit, që nënkupton drejtimi i luginës së Lepencit dhe malet përreth. 
Erëratperëndimore, në mesin e stinës së dimrit sjell reshje të shumta bore. Ai në muajt e 
verës, në orët e pasdites, zëvendësohet me erërat juglindore, të cilat depërtojnë në komunën 
e Shtërpcës nga gryka e Kaçanikut dhe mbi degëzimet më të ulëta të maleve të Sharrit, në 
lindje të Lubotenit. Megjithatë, në terrenet skijimore të Brezovicës gjatë dimrit, dominojnë 
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erërat nga kuadrati verior. Ato fryjnë nga mali i Jezercit, janë të forta, të ftohta dhe sjellin 
stuhi dëbore dhe borë të imët. Por, ato ndjehen vetëm në pjesët e larta, mbi 1.200 m lartësi 
mbidetare, derisa nën të lajmërohen si erëra të dobëta. Kur analizojmë shpeshtësinë e 
erërave dhe qetësinë nëpër sitnit e vitit, qetësia më e madhe është gjatë vjeshtës dhe dimrit, 
deri sa frekuencat më të mëdha të reshjeve kanë pranvera dhe vera. 

 
 
Në kohët e fundit në Brezovicë, që po bëhet një qendër skijimore mjaft perspektive dhe në shkallë 
evropiane, për të cilën janë të interesuar dashamirësit e vërtetë të sporteve ekstreme në Evropë dhe 
botë ka faqen e vet personale, ku me precizitet të lartë mund të merret parashikimi shumë cilësor dhe 
preciz i motit, si për shtatë ditë ashtu edhe për periudha më të gjata. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  
-1,4 -1,4 2,6 9,7 13,2 15,3 18,0 17,2 13,9 8,4 2,7 -0,3 8,1 

Tabela nr. 3. Temperaturat mesatare mujore të ajrit në Brezovicë, periudha e viteve 1984.-1988.  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  
Vlerat maksimale 

111,1 104,4 116,2 219,9 211,8 248,8 338,6 317,1 247,8 171,5 132,2 
115,

6 2047,2 

1988. 1987. 1988. 1986. 1986. 1987. 1988. 1986. 1987. 1986. 1986. 
1985

. 1985. 
Vlerat minimale 

53,6 48,3 94,1 131,3 153,3 157,0 219,8 187,3 186,5 119,1 67,6 46,5 1916,4 

1987. 1986. 1986. 1988. 1988. 1988. 1986. 1984. 1988. 1987. 1985. 
1987

. 1988. 
Dallimi  

57,5 56,1 22,1 86,6 58,5 81,8 118,8 129,8 61,3 52,4 64,6 69,1 130,8 
Vlerat mesatare 

72,6 89,8 107 167,7 189,7 210,1 285,4 269,6 222,4 148,0 99,0 77,1 1938,4 
Tabela nr. 4. Shuma e kohëzgjatjes së rrezeve të diellit në orë 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  

Maksimale  
1,3 0,7 3,9 10,3 14,3 16,1 20,2 18,2 16,4 10,2 4,8 3,4 8,4 

1988 1988 1986 1986 1985 1987 1988 1988 1987 1984 1987 1985 1987. 
Minimale  

-4,7 -5,1 0,5 7,1 11,5 15,0 15,9 15,4 12,8 17,5 -2,2 -2,0 8,o 
1985 1985 1987 1987 1987 1985 1986 1984 1985 1985 1988 1986 1986 

Dallimi  
6,0 5,8 3,4 3,2 2,8 1,1 4,3 2,8 3,6 2,7 7,0 5,4 0,4 

                          
Tabela nr. 5. Temperaturat mesatare mujore maksimale dhe minimale në Brezovicë 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
16,5 13,5 21,5 27,1 27,0 31,1 36,8 32,0 31,2 27,0 22,3 27,6 

1988. 1988. 1987. 1985. 1988. 1987. 1987. 1985. 1987. 1984. 1985. 1985. 
 

Tabela nr. 6. Temperaturat maksimale mujore në ⁰C 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  
Vlera mesatare 

0,0 0,0 0,0 0,3 7,3 6,2 16,0 18,0 9,0 0,2 0,0 0,0 57,0 
Vlera maksimale 

0,0 0,0 0,0 1,0 25,0 11,0 23,0 23,0 18,0 1,0 0,0 0,0   
      1985. 1988. 1987. 1988. 1988. 1987. 1984.       

Vlera minimale 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0   
      1988. 1987. 1986. 1986. 1988. 1988. 1988.       

  
Tabela nr. 7. Numri i ditëve me temperaturën maksimale të ajrit ≤ 25⁰C 

 

                   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  
Zona rreth 

900 m 
l.md. -2,8 -2,5 2,2 8,1 12,3 16,1 18,0 18,1 14,0 6,4 4,0 -0,7 7,9 

Zona rreth 
1700 m 

n.v. -4,6 -2,3 -0,7 3,3 9,0 11,8 14,8 15,3 11,2 6,8 2,2 -2,7 5,4 
zona rreth 

2000 m 
l.md. -5,4 -3,2 -2,2 1,4 7,2 9,9 13,0 13,7 9,6 5,6 1,1 -3,7 3,9 

Tr 
900/2000 0,24 0,06 0,40 0,01 0,46 0,56 0,45 0,40 0,40 0,25 0,26 0,27 0,36 

  
 Tabela nr. 8. Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore të ajrit, periudha e viteve 1931.-

1960.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  

6,4 6,3 6,8 5,8 6 5,4 3,3 3,3 3,2 4,8 5,4 5,6 5,2 
Tabela nr. 9. Mesatarja e vranësirat mujore në të dhjetat e mbulimit të qiellit në Brezovicë, 

periudha e viteve 1984.-1988.  
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  

Shtërpca, periudha e viteve 1960-1984.  
71 63 75 75 96 92 92 58 71 68 91 90 922 

Jazhinca, periudha e viteve 1960-1984.  
87 73 80 81 111 91 81 65 72 82 97 94 1014 

  
Tabela nr. 10. Vlerat mesatare mujore dhe vjetore të reshjeve në mm në Shtërpcë dhe 

Jazhincë 
 

                   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Viti  

Ditët e 
kthjellëta 3,8 4,3 2,5 4,5 1,5 4,4 11,8 14,6 13,2 8,4 7,4 6 82,4 

Ditët e 
vranëta 11,8 11 13,8 8 8 5 2,6 2,6 2,6 6,8 9,8 10,6 92,6 

  
Tabela nr. 11. Numri mesatar i ditëve të kthjellëta dhe të vranëta në Brezovicë,periudha 1984.-1988.  

 
 

                     Dimri  Pranvera  Vera  Vjeshta  Totali  
  mm % mm % mm % mm % mm % 

Shtërpca 224 24,3 246 26,7 222 24,1 230 24,9 922 10 
Jazhinca  254 25 272 26,8 237 23,4 251 24,8 1014 10 
           

Tabela nr. 12. Shpërndarja e sasisë vjetore të reshjeve sipas stinëve të vitit 
 
 

                   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Jazhinca 
max. 216 162 238 144 216 270 246 192 217 205 204 172 
viti 1963. 1970. 1958. 1975. 1961. 1983. 1973. 1979. 1978. 1952. 1962. 1976. 
min. 26 15 21 12 16 23 10 2 10 0 14 2 
viti 1982. 1982. 1953. 1952. 1969. 1982. 1954. 52/62 1958. 1969. 1978. 1972. 

Shtërpca 
max. 158 118 208 136 189 310 209 168 223 177 209 161 
Viti 1963. 1970. 1982. 1966. 1974. 1983. 1970. 1979. 1978. 1975. 1981. 1962. 
min. 16 22 17 29 14 23 15 7 16 1 26 1 
viti 1964. 1982. 1976. 1980. 1969. 1982. 68/78 1978. 1965. 1969. 1978. 1972. 

  



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

37 
 

Tabela nr. 13. Lartësitë maksimale dhe minimale e reshjeve mujore në mm në Jazhincë (periudha 
1950.-1984.) dhe në Shtërpcë (periudha 1960.-1984. ) 

 

                                        N NE E SE S SË Ë NË C 

Dimri 5 0 175 107 52 135 195 5 420 

Pranvera 10 0 197 118 66 166 141 14 288 

Vera 7 0 185 132 39 132 107 15 382 

dimri 7 0 240 76 28 111 73 3 463 

Mesatare vjetore 7 0 199 108 46 136 106 10 388 
Tabela nr. 14. Frekuenca mesatare vjetore dhe sezonale e erërave si dhe qetësia në ‰ në 

Brezovicë, periudha e viteve 1984.-1988. godina 
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Harta e zonave malore klimatike në komunën e Shtërpcës 
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Ngritja e erërave në komunën e Shtërpcës 
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Ekspozimi i terrenit në komunën e Shtërpcës 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

41 
 

1.2.2.4 Toka  
 

Shfrytëzimi dhe cilësia e tokës 
 
Sipërfaqja e përgjithshme e komunës së Shtërpcës është 24.762,2 ha. Në të, sipas të 

dhënave të grumbulluara nga ana e grupit punues, momentalisht jetojnë rreth 13.900 banor 
në 16 vendbanime. 

Shfrytëzimi i hapësirës për vendbanime të përhershme të banorëve dhe për zhvillimin 
e veprimtarive dytësore dhe terciare (përveç, turizmit pjesërisht) realizohen, në pjesën më të 
madhe, brenda këtyre 16 vendbanimeve (duke përfshire vendbanimin/fshatin turistik 
Brezovica). 

Viset malore janë tradicionalisht, para së gjithash, shfrytëzuar për prodhimtari 
blegtorale, dhe në masë më të vogël për prodhimtari bujqësore. Ky konstatim vlen edhe për 
komunën e Shtërpcës, duke pasur parasysh atë se territori i saj gjendet në lartësi prej rreth 
640 deri 2.597 m, dhe që në të ka kullota dhe livadhe, sipërfaqe të frutave dhe kulturave, si 
dhe tokës së punueshme. 

Në bazë të këtyre informatave mund të vihet në përfundim së në komunën e 
Shtërpcës ekzistojnë kushte të favorshme natyre për zhvillimin e bujqësisë. Deri në një masë 
të caktuar ky përfundim është logjik, dhe atë vetëm kur është fjala për kushtet për zhvillimin 
e  prodhimtarisë bujqësore. Këtu po i referohem prodhimit me pjesëmarrjen, para së 
gjithash, të familjeve bujqësore rurale që merren me këto aktivitete me qëllim të përmbushjes 
së nevojave të veta, dhe eventualisht, me qëllim të prodhimit të tepricave bujqësore të 
destinuara për tregun lokal. Për këtë mënyrë të prodhimtarisë bujqësore, banorët kanë 
shfrytëzuar këto sipërfaqe: 
 Për prodhim blegtoral janë shfrytëzuar 10.985,2 ha (45,8 % nga totali i tokës pjellore, 

përkatësisht 44,4 % nga totali i sipërfaqes së komunës).  
 Për prodhimin e kulturave janë shfrytëzuar 2.464,0 ha (10,3 % nga totali i tokës 

pjellore, përkatësisht 10,0 % nga totali i sipërfaqes së komunës). 
 Për prodhimin e frutave/pemëtari (dhe vreshta) janë shfrytëzuar203,5 ha (0,8 % nga 

totali i tokës pjellore, përkatësisht diçka më pakë se 0,8 % nga totali i sipërfaqes së 
komunës). 
 
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore është 13.652,7 ha, që paraqet 55,15% 

nga sipërfaqja e përgjithshme. 
 

 
Grafiku nr. 1. Sipërfaqja e tokës bujqësore në komunën e Shtërpcës  
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Kur është fjala për sipërfaqet e pyjeve, prodhimin e masës drunore, në aspektin 
biologjik, realizohet në sipërfaqe totale prej  10.574,4  ha, apo në 42,7 % të territorit të 
komunës së Shtërpcës.  Nga ajo pjesa e vogël e sipërfaqeve pyjore është private (842,1 ha 
apo 7,96 %), ndërsa pjesa më e madhe është nën pronësi publike (9.732,3 ha, ose 92,04 
%).  

 
 

 
Grafiku nr. 2. Sipërfaqja e pyjeve në komunën e Shtërpcës. 

 
Sipërfaqet e pyjeve pothuajse tërësisht në viset që nuk janë të përshtatshme për 

prodhimtari bimore dhe blegtorale, që nënkupton  anët e luginave të pjerrëta, zakonisht të 
ekspozuara në veri dhe në bazën gjeologjike më pak të përshtatshme për formimin e tokës 
më kualitative. Pyjet shtrihen në lartësi prej 640 m në brigjet e Lepencit deri në rreth prej 
2.200 m në Oshlak. Megjithatë, shumica e pyjeve të vendosura në lartësi prej 1.000 – 1.700 
m në shpatat e Sharrit, Oshlakut dhe malit të Jezercit. Terreni mbi 2.000 (2.000 m) është pa 
mbulesë të pyjeve. Kohëve të fundit (në tridhjetë vitet e fundit) pyjet gradualisht janë duke u 
zgjeruar edhe në viset të cilat janë të përshtatshme për prodhimtarinë bujqësore dhe atë se 
në rrethin e komunës së Shtërpcës këto sipërfaqe më pakë përdoren për bujqësi. Sepse, 
gjithnjë e me pakë ka popullsi bujqësore në komunë dhe gjithnjë e më pakë ka kafshë 
(sidomos dele) në kullota që ndikon “ pozitivisht” në “lirimin” e hapësirës pë zgjerimin natyror 
të pyjeve. 

Sa i përket në përgjithësi, e pikë së pari për aktivitete ndërtimore është renditja e 
vlerës së terrenit, si bazë për ndërtim. Përveç kësaj, stabiliteti i terrenit mundëson të gjitha 
format e ndërtimit, të cilat duhet edhe të shfrytëzohen. Shikuar në përgjithësi, 13.900 banor 
të komunës së Shtërpcës banon, vepron, zhvillon veprimtaritë sekondare dhe terciare 
brenda 16 vendbanimeve si dhe shfrytëzon rrjetin e rrugëve për komunikim dhe transport të 
mallrave në mes vete. Sipërfaqja e përgjithshme nën vendbanime, rrugë dhe infrastrukturë 
tjetër nuk është më e madhe se 423,0 ha. Kjo sipërfaqe e cila në total në sipërfaqen infertile 
të tokës merr pjesë prej 36,4%, ndërsa në komunën e Shtërpcës jo më shumë se 1,70 %. 

  Në bazë të këtyre informatave mund të supozojmë: 
 Që për nevojat e banimit dhe zhvillimit të veprimtarive sekondare dhe terciare, duke 

përfshirë dhe rrjetin e rrugëve është e angazhuar një sipërfaqe mjaftë e vogël; 
 Që përdorimi i sipërfaqes në komunën e Shtërpcës është më intensiv vetëm në 1/90 

e sipërfaqes totale të komunës; 
 Që dendësia e banorëve në sipërfaqet e cekura është 44 banor në një hektar. 

Këtu, do të mund të konstatojmë se në komunën e Shtërpcës ka mjaft sipërfaqe për 
zgjerimin e vendbanimeve, por me kusht që kjo të mos bëhet në tokën e vlefshëm të 
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punueshme rreth vendbanimeve. Megjithatë, nëse lind nevoja për ndërtimin e numrit 
më të madh të objekteve banesore, infrastrukturore, ekonomike dhe objekte të 
standardeve shoqërore atëherë duhet llogaritur përfshirjen e rreth 2,5 ha në çdo 100 
banor të rinj, që, duke marr parasysh dinamikën e ndryshimeve demografike, nuk 
mund të paraqet një ngarkesë të madhe për zhvillimin e vazhdueshëm dhe të shpejt 
të socio-ekonomisë në komunën e Shtërpcës.  

  Toka e territorit të komunës së Shtërpcës karakterizohet me kushte natyrale te 
vlefshme për zhvillimin e turizmit. Malet e Sharrit me lartësi deri 2.600 m dhe me shtigjet 
jashtëzakonisht të favorshme veriore për zhvillimin e turizmit dimëror dhe veror, është një 
vlerë që deri më sot është shfrytëzuar shumë pakë. Shtigjet e lehta dhe tërheqëse skijimore 
gjatë dimrit dhe shtigje të gjelbëruara për përshtatshme për rekreacion gjatë verës me vlera 
të mëdha turistike me dukuri gjeomorfologjike (majat e larta të Sharrit, seksionet e pjerrëta, 
luginat e origjinave glaciale/akullnajore etj.) dhe hidrologjike (burimet dhe prroje të numërta 
që janë aktiv gjatë verës) që hyjnë në radhët e lokaliteteve më të vlefshme të rajonit.  
  Sot për nevojat e turizmit në komunën e Shtërpcës shfrytëzohen pjesët e pakta të 
tokës: hotelet, “Narcis”, “Breza” dhe “Molika”, restorantet, vendpushimet dhe objektet tjera 
përcjellëse turistike, duke përfshirë dhjetëra kilometra të rrugës së asfaltuar nga Brezovica 
deri te “Molika” nuk zënë më shume së rreth 15 ha. Përveç këtyre, në mënyrë periodike për 
nevoja të rekreacionit në verë, e sidomos dimrit shfrytëzohen shtigjet për shëtitje dhe skijim 
në sipërfaqe totale prej rreth 97,0 ha. Sipërfaqja e përgjithshme e pjesës së komunës, pjesa 
e kësaj sipërfaqe lëviz vetëm rreth 0,45 %. Sipërfaqet e cekura, pra, në të ardhmen mund të 
zgjerohen edhe për 10 e më shumë (sepse këso lloje të terreneve ka mjaft) dhe atë pa rrezik 
të kompromentuar zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, duke përfshirë pyjet dhe bujqësinë 
(bagëti). 
 

     Grafiku nr. 3. Shfrytëzimi i tokës në                              Grafiku nr. 4. Shfrytëzimi i tokës në 
komunën      
     komunën e ShtërpcësShtërpcës 
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 Shfrytëzimi i tokës në komunën e Shtërpcës 
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Përcaktimi i klasës së bonitetit të tokës në komunën e Shtërpcës 

Falë kushteve të ndryshme të zhvillimit të procesit pedogjenetik në strukturën e 
mbulesës pedologjike të Shtërpcës, janë formuar 16 lloje të tokave. Të cilat janë: 

1. Litosol mbi gurët gëlqeror të njomë 
2. Dheu i cekët kafe mbi gurët gëlqeror të njomë 
3. Dheu i cekët kafe mbi shkëmbinjtë themelor (diabazë, bazalt, etj). 
4. Litosol mbi shist (gnajsi, mikashisti, filiti, argiloshisti etj.) 
5. Dheu i cekët kafe mbi shist (mikashisti, filiti etj). 
6. Dheu mesëm i thellë mbi shist (mikashisti, filitit i dr). 
7. Deloviumi floval 
8. Tokë aluviale – diluviale ranore – pjellore 
9. Rendzina tipike mbi gurët gëlqeror të njomë 
10. Rendzima post-mjaltë mbi gurët gëlqeror të njomë  
11. Rendzina tipike mbi serpentinë 
12. Rendzima post-mjaltë mbi serpentinë 
13. Ranker tipik mbi shist 
14. Ranker post-mjaltë mbi shist (filit etj.)  
15. Toka e kuqe post-mjaltë mbi gurët gëlqeror të njomë. 

Të gjitha tokat e mësipërme janë të grupuara në katër zona 
 
Pjesa  më të ulët e terrenit që zakonisht përbehen nga luginat e rrafshëta aluvijale të 

lumenjve karakterizohen me mundësi më të mira prodhuese (fluvison, toka aluviale – 
diluviale), por ka edhe ato që nuk janë të favorshme për prodhimtari intensive bujqësore 
(humoglej, hipogej). 

Tarracat fluvioglaciale janë të zhvilluar në disa nevoje, ku janë krijuar tokat 
përpunuese të përshtatshme për kultura të caktuara. Ato janë toka pseudoglej dhe luvisol në 
tarracat e poshtme dhe kambisoli distrikt në tarracat e larta.  

Zonat malore në mes 800 dhe 1.800 m, sipërfaqësisht është më e madhe, dhe në të 
është shumëllojshmëria e pedologjike e mbulesës së tokës. Kësaj i kontribuon, si substratet 
e ndryshme gjeologjike, si dhe kushtet e diferencuara klimatike në lartësi. Llojet e tokave më 
të zakonshme të pranishme aty janë: brinipodzol, rendzine dhe dheu gëlqeror. 

Si pjesë e veçantë është rripi mbi kufirin e sipërm të pyjeve ku janë të përfaqësuara: 
rankerët e distriktit, lotosoli dhe rendzina.  

Nga këto katër grupe më e pranishme është toka humusore silikate (tanker), lloj 
specifik i dheut në shkëmbinjtëacidik të silikatit me thellësi të vogël deri 10 cm. Pastaj pak 
më thellë toka mesatare e cekët kafe mbi shist. 

Në të njëjtën kohë me vendosjen hapësinore vërehet edhe zoonimi vertikal i tokës, i 
shkaktuar nga ndryshimet klimatike, apo variacionet e shpeshta nën ndikimin e substrateve 
themelore, ku kemi 31 lloje të varieteteve të tokës. Sipas karakterit dhe strukturës së 
prodhimit bujqësor mund të identifikohen 8 klasa të bonitetit brenda tokës së punueshme 
dhe të pa-punueshme.  Me këtë është mbuluar një gamë e më të mirëve, që i përket rajonit 
të tokës prodhuese të kulturave në pjesët e poshtme të zonës, deri te zonat më të dobëtat 
që përfshijnë joproduktivet. Kategoritë e tokës së punueshme janë të përfshira në katër 
klasat e para të bonitetit, me të tokën e katërt kaluese e kushtëzuar me tokën e forcuar 
punuese.  

Tokat, d.m.th, mbulesa pedologjike është një nga burimet më të vlefshme natyrore në 
të cilat është e mundur mbështetja e zhvillimi të Shtërpcës. Prandaj, përdorimi i saj duhet të 
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bëhet në mënyrë racionale me përgatitje maksimale të masave anti-degraduese, ku prej 
rëndësisë primare është mbrojtja kundër erozionit. 

Harta pedologjike e komunës së Shtërpcës 
Tabela nr. 15. Karakteristikat pedologjike të tokës në komunën ë Shtërpcës 

 

Karakteristikat pedologjike të tokës  Sipërfaqja m2 
10,    Litosol mbi gurët gëlqeror të njomë 1.244.302,73 
105,  Dheu mesatarisht i cekët mbi  gurët gëlqeror të njomë 12.016.531,35 
114, Dheu i cekët kafe mbi shkëmbinjtë themelor (diabaz, 
bazalt, etj) 10.08.035,51 

12,    Litosol mbi shist (gnajsi, mikashisti, filiti, argiloshisti etj.) 749.089,10 
120,  Dheu i cekët mbi  shist (mikashisti, filiti etj ). 120.967.259,32 
121,  Dheu mesatarisht i cekët mbi  shist (mikashisti, filiti etj ). 1.316.412,52 
150,  Stenjak 1.908.623,28 
23,    Delovium floval 10.608.399,05 
26,   Tokë aluviale – diluviale ranore – pjellore 4.878.786,77 
44,   Rendzina tipike mbi gurët gëlqeror të njomë 12.807.768,83 
45,   Rendzima post-mjaltë mbi gurët gëlqeror të njomë 845.259,19 
51,   Rendzina tipike mbi serpentinë 7.654.955,70 
52,   Rendzima post-mjaltë mbi serpentinë 1,206.263,70 
61,   Ranker tipik mbi shist 47.352.376,09 
62,   Ranker post-mjaltë mbi shist (filit etj.) 11.246.470,88 
89,   Toka e kuqe post-mjaltë mbi gurët gëlqeror të njomë 3.596.089,40 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

47 
 

 
Grafiku nr. 2. Boniteti i tokës në komunën e Shtërpcës 
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Klasat e tokës (Boniteti), FAO kriteret në komunën e Shtërpcës 
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Klasat e tokës në komunën e Shtërpcës (Boniteti), Instituti Gjeografik „ J. Cvijić“ 
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 Në hartën nr. 12. është paraqitur shkalla e bonitetit të tokës në komunën e 
Shtërpcës, në sipërfaqe në hektar dhe në përqindje Klasa (I) 154,9 ha (1%), klasa (II) 652,5 
ha (2%), klasa (III), 490,01 ha (2%), klasa (IV) 3.264,77 ha (12%), klasa (V) 15.295,57 ha 
(58%), klasa (VI) 2.391,41 ha (9%), klasa (VII) 2.558,24 ha (10%) dhe klasa (VIII) 1.467,58 
ha (6%).  

 

 

Tabela nr.16. klasat e tokës në komunën e Shtërpcës 
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Grafiku nr. 3.  Ndarja e tokës sipas boniteteve në hektar (ha) në komunën e Shtërpcës në 
bazë të udhëzimeve të  FAO (1976, 2007) 

 
 

1.2.2.5 Mbulesa e vegjetacionit 
 

Vegjetacioni i maleve të Sharrit e krijojnë një numër i kërkesave të komunitetit të 
bimëve të ndryshme, pamjes dhe kërkesave mjedisore. Lartësia e madhe e këtij masivi ka 
ndikuar në shfaqjen e rripave të caktuar të vegjetacionit. Rripin më të ulët të masivit e krijojnë 
pyjet termofile, shkurret dhe kaçube, ndërsa rripin më të lartë e mbulojnë shkurret dhe bimët 
barishtore frigorifile të maleve të larta që dendëson majat dhe vargjet e maleve. Në ultësira 
dhe rrëzëkodrave nga pjesa e dukagjinit e deri te pjesa e Kaçanikut të masivit të Sharrit, si 
dhe në grykat e shkëmbinjve gëlqeror ku depërtojnë ndikimet nga Mesdheu i ngrohtë, 
sipërfaqen më të madhe e zënë pyjet termofile gjetherënëse, shkurret dhe kaçubet, shkoza e 
zezë, hiri i zi, murrizi, dardha e egër, trëndafilat e egër,  lajthia turke, lajthit e zakonshme, 
frutat e maleve, qarri, bungu dhe jargavani. Në këto mbizotëron shparthi dhe qarri, por 
shpesh iu bashkëngjiten edhe bungu, bungëbuta, ahu i zi, frutat e maleve, shkoza, thana, 
dardha e egër, dëllinja ose shkoza e bardh. Në lartësi më të mëdha, në bazën e lagësht ose 
në anën veriore të grykave, këto bashkësi termofile të drunjve të ahut dhe bungut, 
zëvendësohet me bungun. Me bungun mund të gjenden edhe qarri, shkoza, blini, murrizi, 
panja, thana, qershia e egër dhe lloje të shumta të bimëve barishtore, shkurre, dhe drunore. 
 Pas brezit të bungut vjen brezi i ahut që shtrihet në lartësi mesatare mbidetare prej 
700 deri 1.800 m. Ahu për rritjen e tij kërkon temperatura më të ulët dhe lagështi më të 
madhe në themel, kështu qe edhe brezi i ahut është me përbërje më ndryshe bimore, pamje 
dhe kushteve ekologjike në krahasim me brezin e bungut. Përveç ahut që dominon në këtë 
brez janë shumë të përfaqësuar dhe llojet e tjera drunore: shkoza e bardh, bungu, panja, hiri 
i zi, bliri i argjend, bliri i zakonshëm, panja malore, panja fushore, panja kanadeze, elm 
pemë, frutat e malit, murriz i bardhë, cornus e tj. Në pjesën e epërme të brezit ahut paraqiten 
edhe pyjet e përziera të ahut dhe bredhit ku gjenden edhe elmi, bredhi, panja, hiri malor dhe 
panja kodrinore. Brezi më i madh i pyjeve të ahut në malet e Sharrit, krijojnë bashkësi të 
përzier gjethore – halore në të cilat janë të shoqëruara nga hiri malor, rrobulli, molika, bredhi 
dhe pisha. 

Mbi brezin natyral subalpik të bashkësisë së ahut në pjesët e silikateve gjendet brezi 
halor i dominuar nga rrobulli me ahun malor. 

Zona kalimtar në mes të kufirit të epërm dhe brezit halor malor dhe shtëllunga të larta 
malore dhe vegjetacionit barishtor, dikur kishte krijuar xhuxha të pishave. Kurba e 
vegjetacionit ishte e zhvilluar mirë, jo vetëm në shkëmbinjtëgëlqeror të Sharrit dhe degëve 
terpentine, por edhe në kurrizin kryesor, veçanërisht në shkëmbinjtë gëlqeror të rrallë në 
mbulesat në lartësi prej 1.800 deri 2.200 m. 

Brezi i vegjetacionit të shtëllungave alpine është i vendosur mbi kufirin e epërm të 
brezit të pyjeve. I ndërtuar me një numër të madh të përbërësve të bashkësisë florisitke. 
Llojet më të shpeshta të shtëllungave janë dëllinja siberiane, boronica, boronica e kuqe, 
trëndafili malor dhe brukentalia. Një fakt interesant është që cirqet e liqenit të Livadicës dhe 
Jazhincës, si dhe cirku në pellgun e përroit të Durlovit, është i vetmi vend ku mund të gjendet 
trëndafili alpin në gadishullin Ballkanik.   

I fundit, dhe brezi më i madh vegjetativ, i përfaqësuar me barishtore frigorifile të 
vegjetacioni të lartë malor që mbulon vargjet dhe majat e larta të ashpra të Sharrit. Ky brez i 
lartë malor krijon bashkësi të shumta të rudinave, livadheve, kullotave, tokës shkëmbore, 
shtresave të zhavorrit, shkëmbinjve ose maleve të larta. Karakteristikat kryesore se kanë 
shumë specie endemike të bimëve autoktone që jetojnë pran llojeve arktike – alpine që kanë 
ardhur në malet e Sharrit gjatë epokës së madhe të akullit. Për shembull, shpesh hasen 
saxifraga të zileve, karafilit, shafranit, bar pezmi, violetat, sempervivum (bimë xheneti) dhe 
lloje tjera të ndryshme.   
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Përveç bashkësive që krijojnë breze të caktuara malore, në malet e Sharrit zhvillohen 
edhe bashkësi tjera specifike të cilat mund të gjenden në numër të madh në brezat e 
lartpërmendur. Për shembull, në brigjet e lumenjve dhe prronjëve që gjenden në qytet, plepi i 
zi, lule qyqe apo bashkësitë e hirtë të fushave, alderi i zi dhe gri, shega e bajameve, gri, e 
bardh dhe silesiane.  

 

1.2.2.6 PYJET 
 

 Prodhimi i masës drunore, nga aspekti biologjik, realizohet në sipërfaqen totale prej 
10.574,4 ha,   në  42,7 % të territorit të komunës së Shtërpcës. Nga kjo pjesa e vogël e 
sipërfaqes pyjore gjenden në pronësi private (842,1 ha apo 7,96 %), ndërsa pjesa më e 
madhe në pronësi publike 9.732,3 ha, apo 92,4 %. Zonat pyjore pothuajse në tërësi gjenden 
në sipërfaqet që nuk janë të përshtatshme për prodhime bujqësore dhe blegtorale, e kjo 
nënkupton në anët e pjerrëta të luginave, që zakonisht janë të ekspozuara në veri dhe në 
themelet gjeologjikë më pak të favorshme për krijimin e tokës kualitative. Pyjet shtrihen në 
lartësi prej 640 m në brigjet e Lepencit dhe deri në 2.200 m në Oshlak. Mirëpo, pjesa më e 
madhe e pyjeve gjendet në lartësi prej 1.000 – 1.700 m në shpatat e Sharrit, Oshlakut dhe 
malit të Jezercit. Terreni mbi 2.000 (2.000) m janë pa mbulesë të pyjeve. Në kohët e fundit 
(në tridhet vitet e fundit) pyjet gradualisht janë duke u zgjeruar edhe në pjesët që janë të 
favorshme për prodhime bujqësore si shkak i asaj që në komunën e Shtërpcës ato fusha më 
pakë shfrytëzohen për bujqësi. Sepse gjithnjë e më pak ka popullsi që merret me bujqësi në 
komunë dhe gjithnjë e më pak kafshë (sidomos dele) në kullota që ndikon “pozitivisht” në 
“lehtësimin” e sipërfaqeve për zgjerimin natyror të pyjeve.   
 Procesi i zgjerimit natyror të pyjeve është disi më intensiv në pjesët e komunës ku ka 
po pullat serbe. Kjo për shkak se në mesin e këtyre banorëve ka më pak fermerë dhe se 
procesi i emigrimit të tyre është në vazhdimësi e sipër. 
 Kualiteti i pyjeve në komunën e Shtërpcës është i tillë si zona pyjore të rritura që 
konsiderohet vetëm 82,0 % i të gjithë zonave pyjore. Pjesa tjetër janë sipërfaqe të pyjeve të 
zhveshura dhe shterpe. Megjithatë, me pyje kualitativemund të trajtohen vetëm pyjet e larta 
të cilat në komunën e Shtërpcës zënë vetëm 40,0 % të sipërfaqeve të mbuluara të pyjeve. 
Pjesa e këtyre zonave në shpatet veriore të Sharrit është rreth këtyre vlerave të cekura në 
perëndim dhe rreth 48,0 % në pjesën lindore të këtyre male në komunën e Shtërpcës. Në 
pjesën veriore të komunës, pyjet e larta zënë një pjesë të vogël të sipërfaqeve të mbuluar 
me pyje se sa në Sharr, sepse pjesa e sipërfaqeve totale të mbuluara me pyje ështëvetëm 
66,0 % (në Sharr është rreth 95,0 %). Vëllimi total i masës drunore në komunën e Shtërpcës, 
në sipërfaqet e mbuluara me pyje, është rreth 1,2 milion m3 me rritje vjetore më pak së 
32.000 m3 , apo mesatarisht 3,5 m3  për një ha. Në kuadër të sipërfaqes së mbuluar më pyjet 
e larta, rritja mesatare vjetore është rreth 16.000 m3 . kjo është pjesa më vlefshme e masës 
drunore për planifikim e prerjeve dhe përdorimin e drurit për qëllime industriale. 

Deri në vitin 1995 menaxhimi i pyjeve dhe fushëveprimi dhe dinamika e prerjes së 
masësdrunore ishin nën përgjegjësinë e Menaxhmentit të Pyjeve në Ferizaj. Me themelimin 
e komunës së Shtërpcës janë ndërmarr masat organizative dhe masat tjera të nevojshme që 
të menaxhohen dhe shfrytëzohen pyjet nga ana e menaxhmentit të ri të pyjeve të bazuar në 
këtë komunë. Menaxhmenti i ri i pyjeve në Shtërpcë ka pranuar përgjegjësi komplekse dhe 
menaxhim të planifikuar të sipërfaqeve të pyjeve; duke pasur parasysh interesat e shoqërisë 
që maksimalisht të mbrohen pyjet dhe të bëhet prerja racionale e masës pyjore. Ky 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

53 
 

menaxhment i pyjeve në të ardhmen duhet të marrë parasysh më shumë pyjet në këtë 
komunë.  
 Po e cekim këtë pa si që pyjeve në 20 – 30 vitet e fundit nuk iu është kushtuar 
rëndësi e madhe nga ana e menaxhmentit kompetent të pyjeve në Ferizaj. Dëshmi për 
deklaratën e mëparshme e shohim në faktin se në bazë të këtyre të dhenve për prerjen e 
masës drunore në periudhën e viteve 1971 – 1978, mund të supozohet se në prerje është 
përfshirë praktikisht, jo vetëm rritja vjetore e drunjve por edhe më tepër nga ajo – është prerë 
edhe pjesa e masës thelbësore e kësaj pasurie natyrore. Një qëndrim i tillë ndaj pyjeve nuk 
duhet të lejohet nëse dëshirohet që të inkurajohet zhvillimi i planifikuar i komunës së 
Shtërpcës. Këtu nuk është e nevojshme që të tregohen me detajishtt pasojat negative dhe 
proceset që ndodhin dhe që do të ndodhin në sipërfaqe (erozioni i tokës, reduktimi i 
pjellorisë së tokës, shkatërrimi i bazës së masës drunore si kusht për prodhimin e saj etj.). 
menaxhimi i planifikuar i pyjeve nënkupton prerjen e masës drunore nën vlerën e rritjes 
vjetore të të gjithë pyjeve por, para së gjithash nën nivelin e rritjes së pyjeve të larta, 
zgjerimin e detyrueshëm të pyllëzimit të sipërfaqeve. Në këtë përfundim tregojnë të dhënat e 
nivelit të arritur të zhvillimit socio-ekonomik të Shtërpcës (kjo komunë i takon grupit të 
komunave të pazhvilluara). 
 Në të ardhëm, me qëllim të inkurajimit të zhvillimi të turizmit, si dhe bujqësisë 
(veprimtaria mbështetëse), pyjet duhet të trajtohen më shumë se sa deri më tani, dhe si 
potencial turistik. Rreth asaj se si, ku dhe kur duhet prerë drunjtë si lëndë e parë për ngrohje 
dhe përpunim industrial, në të ardhmen mund të diskutohet vetëm mbi bazën e planeve të 
miratuara dhe programeve për zhvillimin e turizmit të Shtërpcës, dukë përfshirë bujqësinë etj, 
për turizmin dhe veprimtaritë mbështetëse. Prerjen e drurit para së gjithash duhet trajtuar në 
kuadër të komunës së Shtërpcës. Pyjet nuk duhet prerë (si deri sot) për shitje pa përpunim 
të mëparshëm (lëndë e parë) sepse, kjo në afat të gjatë nuk ka ndikim të madh ekonomik për 
komunën. Në këtë komunë ekzistojnë kapacitete industriale që mund të përpunojnë rreth 
15,0% nga total i rritjes vjetore të masës së drurit nga pyjet e larta, që tregon si në vijim: 
 
 Deri tani objektet e ndërtuara për përpunimin e masës së drurit nuk janë të 

mjaftueshëm për përpunimin e tërësishëm të rritjes vjetore të masës së drurit në pyjet 
e larta. Kjo është situatë e favorshme për nevojat e banorëve të komunës për 
zgjerimin e kapaciteteve të industrisë drunore në të ardhmen. 

 Pa si që përpunimi i masës drunore nuk është më i madh së 40,0 % nga rritja vjetore, 
nënkupton se sasia e konsiderueshme e drurit, paraprakisht e përpunuar si lëndë e 
parë në tregun e kësaj apo në ndonjë komunë tjetër.  

Në të ardhmen shfrytëzimi i sipërfaqes së komunës së Shtërpcës për prodhimin e 
masës drunore duhet të organizohet në përputhje menevojat, e para së gjithash, me 
impiantet lokale industriale, e pastaj me nevojat e tjera lokale. E gjithë kjo duhet të jetë në 
përputhje me programimin e zhvillimi të parkut nacional të maleve të Sharrit. 
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Territori i komunës së Shtërpcës i përfshirë nën pyje 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

55 
 

1.2.2.7 PASURITË NËNTOKËSORE 
 

 Përbërja gjeologjike e tokës tregon në përbërjen e mineraleve të ndryshme. Besohet 
se territori i komunës së Shtërpcës është mjaft i hulumtuar nga aspekti gjeologjik dhe se janë 
caktuar rezervat themelore të burimeve të mineraleve. Sa i përket të eksploatimit të xeheve 
të kromit në minierën e Brezovicës, me një numër të llojeve të veçanta të mineraleve 
nëntokësore, është ndër më të vjetrat në vend. Rezervat ekonomikisht të pagueshme vetëm 
se janë shterur, dhe miniera është mbyllur në mesin e viteve pesëdhjeta. Më vonë, disa 
hulumtime me të mëdha gjeologjike, zbuluan pranin e xeheve, por që ka më shumë rëndësi 
teorike se sa praktike. Gjithashtu, është konstatuar se në territorin  komunës nuk ka rezerva 
rentabile ekonomike të materialeve metalike. Nga materialet jo-metalike duhet përmendur 
gurëthyesin e Shtërpcës nga i cili është nxjerr materiali për prodhimin e gëlqeres, por 
ndërkohë është mbyllur. Eksploatimi i argjilës është bërë në vendbanimin Bitia e Epërme për 
punime të qeramikës, por është braktisur me shuarjen e këtij lloji të tregtisë. Eksploatimi 
sporadik dhe i paorganizuar i zhavorrit dhe rërës nga shtrati i Lepencit kryesisht iu është lënë 
sektorit privat. Sipas hulumtimeve ekzistojnë kushtet e favorshme për hapjen minierës mbi 
Gotovushë në shpatin e sipërm në Zmijanjë ose në afërsi të lokalitet Belevode(Ujit të Bardh), 
dhe pastaj në vendbanimet Viça, Izhanca dhe Brodi. 
 

Është cekur që në territorin e komunës nuk ka minerale metalike përveç kromit, i cili 
si lëndë e parë është shfrytëzuar për prodhimin e kromit deri në vitin 1953. Por, mbetet 
çështje e hapur a duhet që në këtë territor të bëhet eksploatimi xeheve dhe me çfarë sistemi, 
duke ditur që lindin konfliktet në aspektin e zhvillimit të aktiviteteve tjera ekonomike, qe kanë 
vera më të theksuara konkurruese. Kjo para së gjithash i referohet aktiviteteve të turizmit, e 
cila ndër të tjera kërkon mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit. Nëkëtë drejtim, xehetaria ka disa 
dukuri dhe procese përcjellës që në thelb kontribuojnë në dëmtimin e mjedisit, e që ai të 
mbrohet është e nevojshme të investohen fondet shtesë që për nga aspekti ekonomik e 
bëjnë eksploatimin më të shtrenjtë. Por, edhe me tepër eksploatimi nuk mund të mënjanohet 
në përgjithësi për disa minerale, e sidomos për jo metalet.   
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Resurset minerale në komunën e Shtërpcës 
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1.2.3 TRSHËGIMIA KULTURORE DHE NATYRORE 

1.2.3.1 Trashëgimia kulturore 
 

 Territori i komunës së Shtërpcës përfshinë luginën e Sirinikut në të dyja anët e 
Lepencit, si dhe kodrat në shpatat e maleve të Sharrit. Shtylla e këtij territor, dhe në aspektin 
gjeo-ekonomik dhe kulturor, është fundi i luginës së Lepencit, ndërsa selia ështëvendbanimi i 
Shtërpcës, dhe në kohët e fundit, qendra turistike Brezovica. Vazhdimësia e popullimit 
të kësaj zonë mund të përcillet që nga kohërat më të lashta, ndërsa dëshmia materiale për 
popullimin më të vjetër është vërtetuar në lokalitetin Gradina, në bregun e majtë të Lepencit, 
në afërsi të Brezovicës. Gjetjet arkeologjike nga ky lokalitet tregojnë për përfundime të 
objektit të fortifikimit romak (monedha, qeramika), shërbimi profesional për mbrojtjen e 
kulturës beson së në këtë lokalitet ka “mbetje të mureve parahistorike” që me analize detale 
arkeologjike është mirë të vërtetohet.  
 Përmendja më e hershme e rezistencës së kulturës kombëtare në këtë zonë daton 
që nga shekulli XIII, kur tri shkrime në ungjillin serb, që sot ruhen në bibliotekën nacionale të 
Parisit, përmendet edhe fshati Shtërpcë. Sipas, M. Ivanoviqit, studiuesit të antikave 
kosovare, ungjilli i njohur i Prizrenit, i cili ishte djegur në bibliotekën kombëtare në Beograd 
nga zjarri i 6 prillit të vitit 1841. Me siguri që është shkruar në kishën e Shën Gjergjit në Biti. 
Në shekullin XIII dhe XIV, në fshatrat e luginës së Sirinikut, kanë ekzistua shumë kisha prej 
të cilave ost kanë mbetur vetëm themelet apo toponimet “Crkvishta” në Berevcë, mbi 
Gotovushën dhe Vërbeshticës.  
 Shumica e kishave ekzistuese, në territorin e komunës së Shtërpcës, rrjedhin nga 
koha e restaurimit të Patriarkales së Pejës, nga gjysma e dytë e shekullit XVI. Disa nga këto 
kisha janë të ndërtuara mbi themelet e vjetra, disa janë restauruar, rinovuar dhe rindërtuar 
në kohën tonë. Edhe pse studimet historike të këtyre kishave nuk janë përfunduar, disa 
elemente bazë për strehimin e këtyre objekteve në një hapësirë të përshtatshme kulturore 
dhe kohët mund të përcaktohen me saktësi të mjaftueshme. 
 Të gjitha këto objekte i përkasin llojit të anijatës së dobët të objektit pa kupolë, me 
dekorim modest mbi derën e hyrjes apo mbi dritare dhe enterier i cili shpesh nuk ishte i 
shkruar. Muret ishin të ndërtuar prej guri, kulmi i mbuluar me qeramikë, ose në kohët më të 
reja me tjegulla. Kishat ishin të ndërtuara pa kambanë apo kambanor, sepse është fjala e 
periudhës së sundimit turk, por nuk janë rrënjosur, si në pjesët fushore dhe vendbanimet më 
të mëdha të regjionit jugor të Moravës. 
 Ndër kishat më të vjetra të kësaj zone janë kisha Shën Ilijës në Vërbeshtici, Shën 
Petkës në Berevcë, Shën Nikollës në Gotovshë, Shën Dimitrit në Bitinë e Poshtëmë,  Kisha 
e Virëgjëreshës së Shenjtë në Gotovushë datojnë gjithashtu nga pjesa e dytë e shekullit XVI, 
por është rinovuar dhe ndërtuar në tërësi në vitin 1886. Koha e ndërtimit të kishës së Shën 
Nikollit në Sevcë nuk është deri më sot në e precizuar, ndërsa anali ekzistues daton nga viti 
1861. Kisha e Shën Gjergjit në Bitinë e Epërme është e ndërtuar në vitin 1920 mbi mbetjet e 
kishës së vjetër, kushtuar Shenjtorit të njëjtë.  
 Shembujt më të rëndësishëm të objekteve të kishave në territorin e komunës së 
Shtërpcës janë kisha e Teodorit të Shenjtë në Bitinë e Poshtme, e ndërtuar në vitet e 
pesëdhjeta të shekullit XVI, me freska dhe ikona nga shekulli XVI dhe XVII, dhe kisha Shën 
Nikollës së Shtërpcës, e ndërtuar në vitet 1576 – 1577 dhe e rindërtuar dy herë, së pari duke 
fituar narteksin, e pastaj në kohën tonë (1952) dhe kambanës.  
 Shumica e kishave në territorin e Shtërpcës janë të rrethuara me varreza të fshatit. 
Këto varreza, së bashku me gurët e varreve janë pjesë përbërëse të kompleksit kulturor që 
duhet t’i jepet mbrojtje e plotë, sidomos në vendbanime rurale ku në kohët e fundit është 
ndryshuar struktura demografike. 
 Karakteri arkitektonik i trashëgimisë profane në territorin e komunës së Shtërpcës 
paraqitet në dy shtresa kulturore: në formën e shtëpisë familjare tradicionale të banimit, të 
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tipit rural apo urban, i trashëguar nga e kaluara e largët dhe i papërshtatshëm për mënyrën 
bashkëkohore të jetesës, si dhe në formë të konceptuar të ndërtimeve, të karakterit privat 
apo publik, me ndihmën e të cilët në mënyrë të konsiderueshme ndryshojnë karakteristikat e 
mjedisit, si natyror ashtu edhe artificial.  
 Shembujt objekteve familjare tradicionale të banimit, me përdhese po një katëshe, të 
ndërtuara kryesisht nga druri apo guri, ende janë të pranishme në numat të madh, si në 
vendbanimet rurale ashtu edhe në Shtërpcë. Arsyet e kësaj gjendje të vonuar mund të 
gjenden në mos zhvillimin e përgjithshëm të komunës. 
 Shembujt më të mirë të llojit të ndërtimeve tradicionale të objekteve banesore të tipit 
urban janë të lokalizuara në rrugën Milutina Nikoliq në Shtërpcë, si dhe në Sheshin e Çlirimit, 
dhe mjediset e kësaj rruge dhe këtij sheshi mund të konsiderohen me vlera të rëndësishme 
të trashëgimisë hapësinore. Këtu duhet shtuar edhe ndërtesës e shkollës fillore të 
mëparshme në kryqëzimin e rrugës Milutina Nikoliq dhe Sheshit të Çlirimit, i cili si për nga 
funksioni ashtu edhe  nga pamja karakteristike të objekteve publike të ndër-luftërave në 
vende të vogla ka pjesëmarrje të rëndësishme në krijimin e karakteristikave themelore të 
mjedisit të vjetër të Shtërpcës. 
 Në vendbanimet rurale, ku është i patjetërsueshëm një transformim i rëndësishëm në 
të ardhmen, ende është në përdorim një numër i madh i objekteve banesore, të ndërtuara 
nga guri apo druri, kryesisht kah fundi dhe fillimi i këtij shekulli. Hulumtimet e arkitektëve 
Zoran Petroviq dhe Bozhidar Petroviq nga vitet 1989 rezultojnë me studimin në të cilin janë 
regjistruar numri i madh i shembujve të shtëpive tradicionale rurale me përdhese dhe 
njëkatëshe, me forma të kualitetit të larta dhe me vlera të rëndësishme etnografike, dhe në 
përgjithësi me vlera kulturore. Karakteristikat e këtyre objekteve janë kornizat nga guri në 
formë të shkronjës „P (П)“ në cirilikë, sistemit bondruk të ndërtimit të qarkut të brendshëm, 
përdhesepjesërisht të hapur dhe çardakët e vegjël apo të gjerë në katin deri të cili arrihet me 
shkallët e jashtëm të pjerrëta nga druri. Ky lloj i shtëpisë është kanonik, varietetet në mes 
vete pakë janë të ndryshme, dhe për këtë arsye ka shembuj që në afërsi të këtyre objekteve 
ndërtohen shtëpi të reja, në mënyrë bashkëkohore, pa asnjë lidhje me lloje tradicionale të 
shtëpive.  
 Të gjitha përpjekjet e deritanishme për ruajtjen e disa shembujve tradicional të 
arkitekturës së banimit dhe theksimit të vlerës së saj, dhe natyrës funksionale dhe estetike, 
janë penguar në tërë territorin e Kosovës nga ndikimi i llojeve bashkëkohore të projektimit, 
materialeve të reja dhe mënyrës së ndërtimit. Dukë shfrytëzuar këtë përvojë, trashëgimin 
ekzistuese arkitektonike profane, aty kur nuk mund të ruhen natyrshëm, duhet të jenë 
subjekt i studimit të detajuar më së pari nga etnologët dhe arkitektët, dhe pastaj mund të lind 
edhe inspirimi për qasje romantike në ndërtimin e vendbanimeve apo pjesëve të 
vendbanimeve, më së shumti në fushën e përmbushjes së nevojave turistike apo kultivimit të 
vazhdueshëm të kulturës së kësaj zone. Në mesin e objekteve përkujtimore të kohës më të 
re, ngjarjeve dhe luftërave ballanike, si dhe luftës së parë botërore iu është përkushtuar 
vetëm një obelisk modest, i cili dikur ishte i rrethuar me zinxhirë në mes të shtyllave të ulëta. 
 Vendi i këtij obelisku përpara kishës së Shën Jovanit, në periferi të Shtërpcës, nuk 
përputhet me ndërtimin e duhur, sidomos kur krahasohet me kompleksin përkujtimor të 
dedikuar njësive partizane të cilat gjatë luftës së dytë botërore kanë qëndruar dhe luftuar në 
Sharr. Ky kompleks përkujtimor, është i ndërtuar përgjatë rrugë magjistrale në afërsi të 
Brezovicës, është vepër e skulptorit Svetislav Arsiq – Basare, me prejardhje nga Sevca, 
skulptorit më të njohur nga zona e Kosovës. Kompleksi memorial iu është dedikuar 
luftëtarëve tënjësisë së malit të Sharrit, ku pa dyshim puna e tij e rëndësishme, lindi nën 
ndikimin vizual përkujtimore të Bogdan Bogdanoviqit. 
 Përveç këtij kompleksi monumental memorial, ekzistojnë edhe disa 
memorialemodeste të përkushtuara ushtarëve dhe viktimave të luftës së sytë Botërore: 
monumenti mbi varrezën e përbashkët të luftëtarëve nga këto anë, i lokalizuar pranë 
obeliskut të përmendur në afërsi të kishës Shën Jovani në Shtërpcë,monument i ngjashëm 
mbi varrezën e katërmbëdhjetë të rënëve nga fshati Vërbeshticë, i vendosur në rrugë,  e nën 
kishës Shën. Ilija në Vërbeshtice, si dhe memoriali – burimi në rrugën në mes të Shtërpcës 
dhe Brezovicës.  
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 Veprat e rëndësishme të arkitektëve bashkëkohorë, të krijuara në territorin e 
komunës së Shtërpcës (hotel „Narcis“, objekti i komunë së Shtërpcës, Shtëpia e 
modernizuar e kulturës, si dhe objektet publike në Shtërpcë, objekti i postës, bankat etj) nuk 
tregojnë ndonjë lidhje me kulturën e trashëguar arkitektonike e cila gjatë disa shekujve ka 
arritur të mbijetoj edhe të rezistojë ndikimeve të huaja. 
 Në procesin e planifikimit, procesin e urbanizmit i cili duhet të përfshijë këtë zonë të 
pazhvilluar, është e rëndësishme që fizikisht të ruhen dhe të ngritën në nivel të duhur të 
dëshmive materiale të fuqisë shpirtërore të popullit serb në kohët e vështira të historisë së tij, 
në kohën e sundimit turk dhe luftërave botërore, duke i përfshirë në jetën bashkëkohore dhe 
pejsazhin  e formuar modern. 
 Lista e objekteve kulturore të mbrojtura dhe të evidentuara: 

 Trashëgimia kulturore të rëndësisë së veçantë: 
- Kalaja mbi Brezovicën - Çajlia, Brezovicë 
- Kisha e Shën Nikollës e shekullit XVI, Gotovushë 
- Kisha e Shën Nikollës e shekullit, Shtërpcë 

 
 Trashëgimia kulturore me rëndësi të madhe: 
- Pllaka e gurit me varrëzën të Kisha e Shën Gjergjit, Bitia e Epërme 
- Kisha e Teodorit të Shenjtë nga shekulli XVI, Bitia e Poshtme 

 
 Trashëgimia kulturore e evidentuar 
- Varreza e fshatit „Crkvisha“,Vërbeshticë 
- Kisha e Shën Ilijës, Vërbeshticë 
- Kisha e Shën Arangjelit nga shekulli XVI dhe XVII, Sevcë 
- Kisha e Shën Nikollës nga shekulli XVI, Sevcë 
- Kisha e Shën Premtit nga shekulli XVI, Jazhincë 
- Xhamia e fshatit, Bitia e Epërme 
- Kisha e Shën Premtit, Berevcë 
- Kisha e Shpëtimtarit të Shenjtë, Gotovushë 
- Kisha e Shën Virëgjëreshës së Shenjtë, Gotovushë 
- Kisha e Shën Mladenci, Drajkoc 
- Kulla e Imbrahim Mulës nga shekulli XIX, Firajë 
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Trashigimia natyrore dhe kulturore e komunes së Shtërpcës 
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Kisha e Teodorit të Shenjtë, Bitia e Poshtme, Zona e mbrojtur.   



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

62 
 

 

 

Kisha e Shën Nikollës, Shtërpcë, Zona e mbrojtur 
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Kisha e Shën Gjergjit, Bitia e Epërme, Zona e mbrojtur 
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Kisha e Shën Nikollës, Gotovushë, Zona e mbrojtur 
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Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë, Gotovushë, Zona e mbrojtur 
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1.2.3.2 Trashëgimia natyrore 
 
Rëndësia dhe kompleksiteti i florës në pjesën veriore të maleve të Sharrit dhe degëve 

të tij rrjedhin nga disa faktorë të rëndësishëm: kushtet historike të lidhur nga njëra anë me 
dukuritë glaciale në viset e larta malore, ndërsa në anën tjetër karakteri refugial i masivit, në 
epokën e akullt, duke marr parasysh pozitën jugore të Sharrit dhe ndikimeve të klimës 
mesdhetare– sub-mesdhetare: karakteri i klimës së sotme, e cila është në përgjithësi e butë 
– e karakterit kontinental, por thelbësisht e ndryshuar në aspektin e klimës së modifikuar 
mesdhetare (kryesisht regjimi i reshjeve, që nuk paraqiten në periudhën e verës) si dhe 
ndikimit të modifikuar të masivit të lartë malor me pozitë në juglindje të gadishullit Ballkanik: 
lartësi të mëdha mbidetare dhe relief kompleks; shtresa te ndryshme gjeologjike (gur 
gëlqeror, seprnetinë).  Veçanërisht duhet veçuar ndikimin sub-mesdhetar dhe mesdhetar 
(ndikimi klimatik, historik, foto-gjeografik), i cili është i shprehur me një grupe të florës 
mesdhetare dhe sub-mesdhetare të Sharrit, me specifika të vegjetacionit dhe karakterit të 
kushteve ekologjike.  

Duke pasur parasysh pozitën jugore të masivit të Sharrit, dhe me të edhe ndikimin e 
klimës sub-mesdhetare (rrëzë luginës së lumit Drin dhe nëpër grykën e Kaçanikut), si dh 
lartësinë e madhe mbidetare të Sharrit, është i shprehur në të një numër i madh i rripave të 
lartë të vegjetacionit; ky fenomen, i cili gjithnjë e më shumë manifestohet duke shkuar në 
Ekuador, në malet e Sharrit më së miri reflektohet në prani shumë interesante, komplekse 
dhe e rëndësishme e vegjetacionit endemik dhe reliktin e pishave ballkanike të rrobullit 
(Pinus heldreichii) dhe molikës (Pinus peuce), që formojnë një brez të veçantë të lartë dhe 
ndërtojnë një kufi të epërm primar malor; kompleksiteti i këtij vegjetacioni është i shkaktuar 
nga diversiteti i substratës gjeologjike: pyjet e rrobullit dhe molikës në silikat, gurë gëlqeror 
dhe seperntinë. 

Vegjetacioni pyjor i pjesës veriore të maleve të Sharrit dhe degëve të tij është shumë 
i zhvilluar, kompleks dhe i rëndësishëm, i manifestuar me disa breze të larta të vegjetacionit, 
para së gjithash të ndikuara nga klima dhe karakteri klimatik: brezi kserotermfil i ulët i pyjeve 
të bungut (Quercus pubescens, Quercus conferta, Quercus cerris, Carpinus orlentalis), brezi 
kalimtar termomezofil i bungut (Quercus petrea) dhe shkoza e bardhë (Carpinus betulis), 
brezi mesofil i ahut (pylli i pastër i ahut apo ahishte - Fagus moesiaca, dhe pylli i ahut i 
përzier me pisha Ables alba, në zonat e larta malore), brezi më i lartë frigofil i rrobullit 
(Opinus heldreichii) dhe molikës (Pinus peuce), që krijojnë kufirin e epërm malor. Në disa 
pjesë të këtij masivi, zona kalimtare në mes të brezit të fundit malor dhe vegjetacionit 
barishtor alpin e përbënë vegjetacioni barishtor alpin i pishave (Pinus mugo). 

Mbi kufirin e epërm malor, dhe zonës kalimtare të pishave malore, fillon brezi 
kompleks, i ndryshëm dhe shume i rëndësishëm (ose më mirë të themi zona) e bashkësisë 
së barishtoreve të alpin/malore të larta, të tipit (të modifikuar) të livadhe alpine. Megjithatë, 
nën ndikimin e njeriut ky vegjetacion është shndërruar në kullota malore. Në malet e Sharrit 
dhe degët e tij zëne hapësirë më madhe, janë të përbërjes komplekse në vartësi të 
substrateve gjeologjie, kushteve orografike dhe veprimtarisë së njeriut (kryesisht shkalla e 
kullotjes), në kuadër të vegjetacionit të kullotave dhe vegjetacionit të shkurreve dhe 
kaçubave alpine. 

I tërë mali i Sharrit, së bashku me degët e tij, meriton të trajtohet në formë të veçantë 
“mbrojtëse”. Kjo vlen si për vegjetacionin në përgjithësi, ashtu edhe ne ekosistemete e 
veçanta (fitocenozat) dhe llojet individuale të bimëve dhe kafshëve. Natyrisht, mbrojta e 
maleve të Sharrit dhe botës së gjallë bimore dhe shtazore nënkupton raportin aktiv, mënyrën 
ekologjike të qasjes dhe krijimtarisë, që nënkupton që duhet më së pari të mendohet jo 
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vetëm për mbrojtjen e asaj që ekziston (e asaj me vlerë që ka mbetur), por në mënyrë të 
barabartë edhe në ripërtëritjen dhe përmirësimin e vendit dhe vegjetacionit të saj. 

Malet e Sharrit janë në atë masë të degraduara dhe në mënyrë jo të mirë të 
ndryshuara, që vihet në pyetje jo vetëm mbrojtja e tij por edhe restaurimi dhe përmirësimi i 
tij. Kjo nënkupton që në malet e Sharrit duhet të realizohen punime të mëdha në restaurimin 
dhe përmirësimin, në mënyrë që bota e gjallë e tij (para së gjithash vegjetacioni) të 
rigjenerohet dhe përmirësohet. Mbrojtja deri më sot, vlen vetëm për ato vlera që ishin, për 
arsye të ndryshme, deri më tani të mirëmbajtura. Kështu më me rëndësi është që malet e 
Sharrit të shpallen park nacional me serë rezervash rreptësisht të mbrojtura, dhe pikërisht 
me këto mbetje natyrore të rëndësishme, që kishin me qenë kopsht i rëndësishëm (për 
hapësirat e tjera të Sharrit) i llojeve të rrezikuara, të rralla dhe relikte – endemike.  

Prandaj ne mendojmë se duhet mbrojtur së pari ato komplekse të vegjetacionit në të 
cilat rolin edifaktorial luajnë pikërisht rrobulli dhe molika. Në anën tjetër, duke mbrojtur pyjet e 
rrobullit dhe molikës mbrojmë një gamë të tërë të llojeve interesante dhe të rëndësishme të 
bimëve dhe fushave dhe jo vetëm rrobullin dhe molikën (sigurisht, një numër të tërë të 
specieve të shtazëve). Përveç rrobullit dhe molikës, me ligj janë të mbrojtura edhe specie të 
shumtë të bimëve ndër të cilat me rëndësi të venat në kuadër të komunës së Shtërpcës janë: 
 Gentiana lutea (lincura) 
 Pinus mughus (pisha krivelj) 
 Të gjitha speciet e lisave 

 

Bota shtazore e luginës së Sirinikut dhe anëve të saj periferike dhe majave, 
karakterizohet me numër të madh të llojeve dhe numër të vogël të ekzemplarëve të specieve 
të caktuara. Në këtë rajon ekzistojnë kushte të favorshme natyrore për jetën e specieve të 
shumta të kafshëve, por është gjithnjë ndikimi më i madh i njerëzve, me kohë, shumë 
negativisht ka ndikuar në zvogëlimin e popullatës së specieve të caktuara. Sipas rezultateve 
të hulumtimeve të deritanishme në zonën e maleve të Sharrit jetojnë dreri, dhia e egër, derri i 
egër, ariu, kaprolli, rrëqebulli, pastaj ujku, macja e egër, dhelpra, kunadhja gushëbardhë, 
kunadhja e artë, lepuri, ketri, baldosa, vidra, gjer etj. Ornitofauma e maleve të Sharrit, është 
gjithashtu mjaft e pasur. Në këto zona jeton gjeli i egër, sorra galica, parosi i dëborës, 
lauresha e brigjeve, pipiti i ujit, trishtili i zi, krahdylli, mëllënja qafore, qukapiku i zi, shqiponja 
e artë (e maleve), huta, skifter i drurëve dhe shumë specie tjera. Ndërsa prej specieve të 
kafshëve rëndësi të veçantë kanë të gjithakafshët që janë në numër të vogël si rrëqebulli (në 
pyjet rrethShtërpcës dhe Prevallës),  dreri malor ( nga Piribregu), gjeli i egër (në Orman dhe 
livadhet e Cerevi), ariu etj 

Shumica e specieve të kafshëve janë me ligj të mbrojtura qoftë në tërësi (ndalimi i 
vrasjeve dhe kapja), qoftë pjesërisht (me leje periodike për gjuetinë e numrit të caktuar të 
specieve të veçanta të kafshëve). Duke pasur parasysh botën shtazore për mbajtjen 
ekuilibrit ekologjikë në kuadër të luginës së Sirinukut dhe rrëzë maleve të tij në periudhën e 
planifikuar të gjitha speciet e mbrojtura do të kontrollohen nga organizatat përgjegjëse 
(shoqata e gjuetarëve) dhe individët. Për më tepër, duke pasur parasysh rëndësinë e 
specieve të kafshëve, e posaçërisht të atyre të rralla për rritjen e vlerës së përgjithshme 
turistike të luginës së Sirinikut dhe maleve të Sharrit, Oshlakut, Koxhës Ballkanit në njëzet 
vitet e ardhshme në mënyrë të planifikuar dhe do të rritet numri i specieve të veçanta. 
Aktivitetet për të rritur numrin e popullsinë e specieve të veçanta të kafshëve janë të 
nevojshme sepse në zonat e maleve të Sharrit deri vonë, për shembull, nuk ka pas më 
shumë së 135 drerë, 467dhi të egra, 32 arinj, 10 rrëqebull, 119 derre të egra. Nëse dihet që 
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komuna e Shtërpcës gjenden në më pak së një të katërtën e shpateve veriore dhe degëve të 
maleve të Sharrit në kuadër të Kosovës, është e qartë se në këto rajonështë një numër 
shumë i vogël (i rrallë) i specieve të vlefshme.  Me mbrojtjen e planifikuar dhe mbarështimin 
e llojeve të caktuara do të ndërpritet procesi i zhdukjes së pakthyeshme të specieve të 
caktuara siç është ka ndodhur së voni me drerin e egër për të cilin B.S. Naumov  (1965) 
thotë së “ekzistojnë indikacione që në territorin e Kosovës dhe dreri i egër është autokton”. 

Mbrojtja e florës dhe e faunës do të realizohet në mënyrë të planifikuar në bazë të 
programeve konkrete të mbrojtjes dhe mbarështimit të specieve të caktuara, të prodhuara 
nga institucionet e specializuara shkencore dhe profesionale. Realizimi dhe përcjellja 
(kontrolli) e realizimit të këtyre programeve do të jetë nën kompetencat e institucioneve 
përgjegjëse të republikës si dhe kompanisë publike “Parku Nacional – Malet e Sharrit” me 
seli në Shtërpcë. 

Plani i mbrojtës së mjedisit në këtë plan hapësinor është projektuar në bazë të 
studimeve të mëposhtme kërkimore dhe programeve: 
 Justifikimi i shpalljes së pjesës së Maleve të Sharrit në Kosovë si Park Kombëtar, 

Instituti Rajonal për Mbrojtjen e Natyrës, Prishtinë,1982. 
 Komuna e Shtërpcës – lugina e Sirinikut karakteristika e mjedisit, Botim i veçantë, 

libri 37 / dhe Instituti Gjeografik ‚‚Jovan Cvijić‚‚ SANU, Beograd, viti 1990. 
 Komuna e Shtërpcës – lugina e Sirinikut, Zhvillimi socio – ekonomik, organizimi dhe 

shfrytëzimi i hapësirës, Botim i vecantë, libri 37 / dhe Instituti Gjeografik ‚‚Jovan 
Cvijić‚‚ SANU, Beograd, viti 1991.  

 Programi i zhvillimi të turizmit të komunës së Shtërpcës, Instituti për arkitekturë dhe 
urbanizëm, Beograd, viti 1991.  
Studimet e cekura dhe programi janë pjesë e bazës së dokumentacioneve që janë 

pjesë përbërëse e këtij Plani zhvillimor për komunën e Shtërpcës. Përveç kësaj, 
janëshfrytëzuar dhe hartuar deri më tani dokumentet relevante në lidhje me komunën e 
Shtërpcës:   

 Zgjidhja e menaxhimit të ujit Ibër-Lepenc, 
 Baza e ujit në Kosovë, 
 Menaxhimi i pyjeve në kuadër të komunës së Shtërpcës. 

 
Së fundi, si baza juridike – ligjore për projektimin e planit për mbrojtjen e mjedisit në 

këtë Plan hapësinor janë përdorur në mënyrë të veçantë: 

 Ligji për Parkun Nacional të Maleve të Sharrit (1986) dhe 
 Ligji për mbrojtjen e pjesëve të larta të maleve të Sharrit, Oshljakut, Koxhës Ballkanit 

dhe Sharrit, si dhe për mbrojtjen e rezervateve natyrore. 
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Zoodiverziteti në komunën e Shtërpcës 
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1.2.3.3 Parku nacional dhe rezervatet natyrore 
 

a) Kur është fjala për pjesën e larta të maleve të cekura me ligj është shpallur “Parku 
Nacional i Maleve të Sharrit”. Me këtë ligj (1986) janë përcaktuar kufijtë e Parkut Nacional si 
në vijim: kufiri i Parkut Nacional në pjesën jugore dhe juglindore përputhen me kufijtë 
administrativ në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, dhe kalon 
nëpër majat më të larta të maleve të Sharrit, duke filluar nga maja e Lubotenit (2.496 m), mbi 
Kullën (2.314 m), Livadicën (2.491 m), Jezercit (2.604 m) deri në kufi me komunën e 
Prizrenit. Nga këtu kufiri i Parkut Nacional është në kufi në mes të komunës së Prizrenit dhe 
Republikës së Maqedonisë dhe rrëzë kodrës së maleve të Sharrit mbi Bistrën (2.640 m), 
Maja e zezë (2.491 m), Kobilica (2.526 m) deri Kara Nikole (2.106 m). Kufiri vazhdon tutje në 
drejtim juglindor dhe shtrihet te kufiri në mes republikave dhe pastaj kufiri i Parkut Nacional 
kthehet në veriperëndim deri te lartësia 1.626 m. Kjo kuotë lakon në lindje mbi fshatin 
Manastirica dhe arrin në lartësinë 1.071 m nga ku tutje shkon te lartësia 1.310 m. Kufiri i 
Parkut pastaj lakon në veriperëndim deri te lartësia 1.4365 (Javorovica), dhe prej aty në 
lindje deri te lartësia 1.765 m (Mlake) dhe nga aty vazhdon në veriperëndim deri te lartësia 
1.271 m, duke u shtrirë mbi Fshatin e Epërm (Gornje Selo), ku kufiri i Parkut në vazhdim 
përbëhet nga rruga Prizren – Brezovicë deri të kështjella e Mbretit në lartësi prej 1.120 m. 

Nga kjo kuotë kuturi shtrihetnë perëndim mbi fshatin e Virgjëreshës së Shenjtë me 
izohipsë prej 1.212 m deri te lartësia 1.130 m nga ku në perëndim mbi kuotën 931 arrin në 
kuotën 1.507 m. Nga kjo kuotë lakon në verilindje deri te kuota 1.656 m duke përshirë Golem 
Bor nga ana perëndimore dhe arrin në veri në kuotën 1.509 m, e nga aty shtrihet në 
verilindjen dhe arrin në kuotën 1.598 m (Granizon) dhe vazhdon tutje në veri deri te lartësia 
1.931 m dhe deri te lartësia 1.710 m, ku nga aty në veriperëndim deri te lartësia 1.456 m ( 
Rusenica), pastaj, kufiri shtrihet deri te lartësia 841 m, duke përshirë manastirin e Teodorit të 
shenjtë, kufiri pastaj lakon në lindje në lartësi 1.498 m mbi fshatin Delovcë, dhe lëshohet në 
lindje te guri Bolovan, duke përfshirë Carevën dhe Bukoshën në lidhje deri në lartësi prej 
1.654m nga kjo lartësi kufiri shtrihet në drejtim të juglindjesku, përsëri hyn në komunën e 
Shtërpcës dhe arrin në lartësi 1.441 m mbi fshatin Bitia e Epërme, Popovci dhe Bitia e 
Poshtme. Nga këtu kufiri lakon në jug dhe arrin në lartësi 1.276 m (Çuka), dhe pastaj kufiri 
lëshohet mbi Orliç deri në lartësi 1.150 m, pastaj në këndin e drejt ngritën në lartësi prej 
1.516 m (Borça e Vogël), dhe pastaj lakon në perëndim deri në lartësi 1.440 m (Livadhet 
Botërore), dhe pastaj lëshohet në jug ku prenë lumin Lepenc dhe ngritet në kokën e Begut 
deri te izohipsa 1.600 m. Nga aty kufiri lakon në lindje mbi fshatin në Sefcë dhe arrin 
lartësinë prej 1.312 m, nga aty tutje shkon në verilindje dhe arrin lartësinë duke prerë rrugën 
Brezovic – Prizren 1.232 m (Burli), lakon në juglindje deri te lartësia 1.453 m, ku vazhdon 
tutje në veriperëndim deri te lartësia 1.485 m, dhe tutje në drejtim të njëjtë deri te lartësia 
1.541m, dhe tutje vazhdon në lindje deri te Maja e Zezë (Crni Vrh) (1.562 m) dhe lartësi 
1.712m, duke përfshirë Tupanin, Baçillen dhe lakon në jugperëndim deri te pika fillestare e 
përshkrimi të kufirit Luboteni ku edhe përfundon. 

Me kufij, pra, në kuadër të komunës së Shtërpcës janë përshirë sipërfaqet mbi 
vendbanimin Berevca, Vërbeshtica, Sevca, jazhinca, Brezovica, Shtërpca, Gotovusha, 
Drajkoci, Firaja dhe Brodi. Asnjë nga vendbanimet e përmendura nuk është i përfshirë me 
kufirin e Parkut Nacional. Kufiri i përmendur i Parkut Nacional “Malet e Sharrit” është 
përcaktuar në vitin 1986. Propozimi i tij është tërësisht në përputhje me rezultatet e 
hulumtimit deri tek të cilat është arritur në kuadër të projektit shkencor për luginën e Sirinikut 
(komuna e Shtërpcës) gjatë viteve 1989 – 1991, dhe në kuadër të projektit shkencor për 
Luginën e Mesme (pjesa e komunës së Prizrenit), Opolës (më parë në kuadër të komunës 
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së Dragashit) dhe Gorës (më parë në kufirin e Dragashit), realizimi i të cilit është planifikuar 
në periudhën e viteve 1991 – 1993. Me projektet e përmendura më pare, janë përfshirë 
pjesët e maleve të Sharrit. Në bazë të rezultateve të hulumtimeve të deritanishme mund të 
përfundohet që me Ligjin për parkun nacional Malet e Sharrit nga viti 1986 nuk janë përfshirë 
objektet mjaft të rëndësishme natyrore dhe lokalitetet në kuadër të komunës së Dragashit 
(sot Gora dhe Opola), të cilët do të propozohen për ruajte në bazë të rezultateve të 
përmendura në hulumtim. Në projektin shkencor të përmendur për luginën e Sirinikut, është 
konstatuar se: 

 në territorin e komunës së Shtërpcës ka, përveç zonave të mbrojtura, edhe disa 
lokalitete dhe objekte natyrore që do të ishte e dobishme të mbrohen me ligj;  

 në kuadër të kufirit të Parkut Nacional Malet e Sharrit në luginën e Sirinikut (komuna 
e Shtërpcës) është e domosdoshme të vërtetohen më detajisht duke pasur parasysh 
që ky kufi (1986) është përcaktuar në hartë me raportin 1:100.000 (eventualisht 
1:50.000) që nënkupton në hartë më pak detaje; 

 që kufiri është përcaktuar përafërsisht (prej lartësisë në lartësi apo sipas izohipsës 
etj) pa marr parasysh gjendjen reale në hapësirë; 

 që në brendi të kufijve parkut Nacional nuk ishte përfshirë lokaliteti Qershia e 
Rexhës, i cili paraprakisht ka qenë i trajtuar me planin urbanistik gjeneral si pjesë e 
rajonit të ndërtuar urban. 

 

Në bazë të konstatimeve paraprake rreth këtij Plani Hapësinor të komunë së 
Shtërpcësmiratohet, me ligj, kufiri i parkut nacional Malet e Sharrit si i përkohshëm 
duke potencuar nevojën që kufiri të determinohet në bazë të rezultateve të 
programeve shkencore të cekura si Malet e Sharrit të vitit 1993. 

Duke pasur parasysh se me këtë Plani Hapësinor komuna e Shtërpcës, po ashtu, 
përkohësisht aprovon kufijtë e zonën së mbrojtur rreth Parkut Nacional Malet e Sharrit dhe 
atë: nga kufiri i parkut Nacional në lartësi prej 1.442 m në malin Zhar në juglindje e deri të 
lartësia 1.238, në malin e njëjtë, dhe pastaj tutje në lindje të fshatit Çuturin dhe vendbanimit 
Berevca dhe Shtërpca në lartësi 1.037m, pastaj lartësi 1.149 m dhe deri në lartësi 1.228 
(Koka) dhe lartësi 1.531 m (Kososhinjë) ku bashkohet me kufirin e Parkut Nacional Malet e 
Sharrit (paraqitja e hartës është në raport prej 1:25.000). kur është fjala për ndarjen e 
zonave me shkallë të ndryshme të mbrojtjes së Parkut Nacional Malet e Sharrit, me këtë 
Plan Hapësinor të komunës së Shtërpcës ka ndër-kritere dhe atë: 

Zona e parë e mbrojtur është zona e fenomeneve themelore natyrore me kufizime të 
mëdha për përdorim dhe me shkallë më të lartë të mbrojtjes. Kjo zonë përfshinë hapësirën e 
mjediseve burimore me interes të veçantë për zonën e Parkut Nacional Malet e Sharrit. 
Brenda kësaj zone janë rezervatet strikte natyrore të cilat deri tash ishin të mbrojtur me ligj 
(Popovo prase, livadhet e Carevës – Gini vode, liqeni i Jazhincës, liqeni i Livadicës, 
rezervatet e pyjeve të shtëpia e Stojkut), si dhe rezervatet të cilët me këtë Plan propozohen 
për mbrojtje (malet e bungut nën Oshlak, mali i ahut te Prevalla, malet e rrobullit mbi Gini 
vodën, mali i Molikës mbi Gini vodën, Ostrovicë). 
 Zona e dyte e mbrojtur është zonë mbrojtëse e drejtuar për pushim aktiv dhe 

rekreacion të banorëve (pikat për piknikë, shtigjet malore shëtitëse), si dhe për 
zhvillimin e aktiviteteve dimërore sportive me inkurajim të zhvillimit të aktiviteteve 
turistike. Konkretisht në kuadër të zonës së dytë mbrojtëse në Parkun Nacional Malet 
e Sharrit në këtë plan hapësinor të komunës së Shtërpcës miratojmë që hapësira të 
shfrytëzohet për aktivitete dhe veprime në vazhdim: 

- Rregullimi i shtigjeve shëtitëse me pika të shënuara për pushimin e turistëve; 
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- Pushimoret e rregulluara; 
- Shtigjet skijimore të rregulluara për turist 
- Sistemi i rregulluar për transportin e turistëve (veçanërisht të skitarëve) nga pjesët e 

ulëta në ato më të larta të maleve të Sharrit, Oshlakut dhe maleve tjera 
- Lëvizja e organizuar dhe e kontrolluar e kullotjes së kafshëve, para së gjithash nga 

vendbanimet që janë në zonën kadastrale në kuadër të parkut Nacional, pastaj nga 
vendbanimet tjera në përputhje me planin dheprogramin e shfrytëzimit dhe mbrojtjes 
së zonave për kullotje në këtë zonë 

- Pyllëzimi i organizuar dhe i kontrolluar me shfrytëzimin e masës drunore në 
përputhje, me planet dhe programet për mbrojtje të miratuar më parë, si dhe 
shfrytëzimi i pyjeve 

- Shfrytëzimi i organizuar dhe i kontrolluar i specieve pyjore dhe bimore të kullotave me 
interes për ushqimin dhe mjekimin e njerëzve, do të definohet nga planet e caktuara 
dhe programeve për përdorim dhe mbrojte të këtyre bimëve, në pakon me ligjin për 
mbrojtjen e tyre 

- Mbarështimi i organizuar dhe i kontrolluar i kafshëve të veçanta në përputhje me ligjin 
për mbrojtjen e tyre dhe me programe dhe plane përkatëse 

- Në kuadër të kësaj zonë është i ndaluar ndërtimi i objekteve banesore dhe objekteve 
tjera për banim të përkohshëm apo përhershëm, ose për banim të turistëve gjatë 
qëndrimit të tyre në Parkun Nacional, si dhe i objekteve tjera për zhvillimin e 
veprimtarive afariste, përveç sistemit për transportin e turistëve nga vendet e ulët në 
të larta 

- Zona e tretë mbrojtëse, apo zona për përdorim të përzier të shkallës së tretë 
mbrojtëse përfshinë hapësirat tjera të Parkut Nacional të Maleve të Sharrit, e kjo 
nënkupton hapësirat të cilat në kuadër të komunës së Shtërpcës karakterizohen me 
sipërfaqe malore dhe bimore (kryesisht për këmbësorë). 

 

Në këtë zonë shfrytëzimi, rregullimi dhe mbrojtja janë të ngjashme me shfrytëzimin, 
rregullimin dhe mbrojtjen e hapësirës në kuadër të zonës tjetër, pasi që në zonën e tretë 
është lejuar si në vijim: 

- Shfrytëzimi i organizuar dhe i kontrolluar i tokës bujqësore në përputhje me nevojat e 
banorëve të cilët kanë parcela në këtë zonë të mbrojtur në përputhje me planet dhe 
programet mbrojtëse dhe për shfrytëzimin e tokës në kuadër të Parkut Nacional 

- Pyllëzimi i organizuar dhe i kontrolluar me shfrytëzimin e masës drunore në përputhje 
me programet për mbrojtje në këtë zonë, si dhe si dhe në përputhje me nevojat e 
arsyeshme të banorëve të komunës së Shtërpcës me masën drunore, si lëndë e parë 
për përpunim dhe ngrohje 

- Gjuetia e organizuar dhe e kontrolluar për specie të veçanta shtazore dhe atë në 
hapësirat ku nuk është e paraparë lëvizja e turistëve.  

- Shfrytëzimi i planifikuar i lokacioneve të  veçanta dhe i zonave për ndërtimin e 
objekteve për nevojat e zhvillimit të turizmit (hotele, apartamente, shtëpi për vikend 
me qira për turistët, restorante, objekte sportive dhe objekte tjera përcjellëse duke 
përfshirë rrugët e asfaltuara, trafostacionet dhe të ngjashme) 
Në zonën e tretë mbrojtëse miratojmë zhvillimin intensiv të turizmit dhe rekreacionit 

në lokacionet: Qershia e Rexhës dhe Shtëpia e Stojkut deri në vitin 2010, si dhe livadhi i 
Palenskës pas asaj. Për lokalitetet dhe zonat e përmendura përcaktohen me (këtë Plan 
hapësinor) nevojat për hartimin e planave detaje urbanistike duke respektuar Ligjin për 
Parkun Nacional, Ligji për mbrojtjen e natyrës dhe Planin hapësinor të komunës së 
Shtërpcës. 

Përfundimisht, në zonën mbrojtëse rreth Parkut Nacional shfrytëzimi, rregullimi dhe 
mbrojtja e hapësirës në periudhën e planifikuar do të jetë në përputhje me vendimet dhe 
programet e planit që lanë të bëjnë me sipërfaqen totale të Parkut Nacional Malet e Sharrit 
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në lidhje me të gjitha nevojat e banorëve për zhvillim, duke marr parasysh së në zonën 
mbrojtëse gjenden vendbanimet Shtërpca, Berevca, Brezovica, Vërbeshtiva, Jazhinca dhe 
Sevca, si dhe pjesët e vendbanimeve te Gotovushes, Drajkocit, Firajës dhe Brodit.  

Për vendbanimet e përmendura në kuadër të zonës së mbrojtur rreth Parkut Nacional 
Malet e Sharrit, miratohet nevoja për drejtim të planifikuar të zhvillimi të tyre dhe atë në bazë 
të: 
 Planit gjeneral urbanistik për tërësinëhapësinore të Shtërpcës – Berevcës – 

Brezovicës – Jazhincë  
 Rregullimi urbanistik i bazës së vendbanimit Sevcë 
 Rregullimi urbanistik i bazës së vendbanimit Vërbeshticë. 

 
Këto drejtime të planeve janë në drejtim me rekomandimet nga dokumenti rreth 

“Justifikimi publik i shpalljes së pjesës së maleve të Sharrit në Kosovë në Park Nacional” nga 
viti 1982, me të cilin theksohet nevojat që “Planet zhvillimore të Parkut Nacional të ardhshëm 
Malet e Sharrit, në drejtim të vendbanimet brenda kufijve të parkut, duhet të marrin parasysh 
nevojat e zhvillimit të këtyre vendbanimeve, në veçanti nevojën për zgjerimin e tyre, 
rregullimin dhe kompletimin me pajisje të përshtatshme urbane” 

Kur është fjala për veprimtaritë ekonomikë, në të njëjtin dokument ceket se në kuadër 
të parkut nacional. Si dhe në zonën mbrojtëse rreth parkut, mund edhe tutje të zhvillohen (në 
përputhje me nevojat e banorëve) bujqësia, pylltaria, ekonomia e vogël dhe turizmi, dhe 
industria, por “kapacitetet industriale, me rregullore nuk duhet të vendosen në kufijtë e 
Parkut Nacional. Përjashtime bëjnë disa kapacitete më të vogla industriale në kuadër të 
ekonomive të vogla që nuk ndotin ambientin, dhe që me pranin e tyre nuk do të ndikojnë në 
arritjen e qëllimeve themelore të Parkut Nacional Malet e Sharrit”. 

Me këtë Plan hapësinor komuna e Shtërpcës nuk planifikon ndërtimin e asnjë objekti 
industrial brenda kufijve të Parkut Nacional. Planifikon vetëm mbajtjen e kapaciteteve më të 
vogla industrial në vendbanimin e Shtërpcës dhe ndërtimin e objekteve të reje por të 
industrisë e cila nuk emeton ndotjen e ujit, ajrit dhe forma tjera të ndotjes. Gjithashtu, në 
pjesën e Parkut Nacional planifikon të ndërtoj qendrën e re skijimore që është e rëndësisë së 
madhe jo vetëm për zhvillimin ekonomik të komunës por edhe të rajonit (detalisht është 
përshkuar në pjesën e planifikimit të këtij dokumenti). 

Kur është fjala për rrugën regjionale Doganoviq – Shtërpcë – Prevallë – Prizren 
miratohet edhe me këtë Plan ekzistimi i saj dhe modernizimi në periudhën e planifikuar deri 
në vitin 2022.  

Së fundmi, si përfundim, theksohet që ky Plan hapësinor i komunës së Shtërpcës i cili 
në periudhën e planifikuar do të punoj për nevojat e konstituimit, organizmit dhe funksionimit 
të Parkut Nacional Malet e Sharrit. Në këtë aspekt me Planin hapësinor të komunës së 
Shtërpcës në mënyrë të planifikuar definohet mbrojtja, rregullimi dhe shfrytëzimi i hapësirës 
vetëm në pjesën lindore të Parkut Naiconal, ndërsa në një apo dy vitet e ardhshme, “do të 
jetë e nevojshme të hartohet plani zhvillimor i Planit hapësinor për tërë territorin e ardhshëm 
të Parkut Nacional”. Në kuadër të hartimit të Planit hapësinor të komunës së Shtërpcës, si 
dhe Programit për zhvillimin e turizmit në këtë komunë, pastaj edhe hartimi i Planit gjeneral 
urbanistik Shtërpcë – Berevcë – Brezovicë – Jazhincë dhe i planeve detalje për lokacionet 
turistike Qershia e Rexhes dhe Shtëpia e Stojkut, subjektet e shfrytëzimit të hapësirës dhe 
veprimtarive natyrore në sipërfaqene  Parkut Nacional dhe zonat e tij mbrojtje duhet të 
angazhohen me qëllim të harmonizimit të qëllimeve dhe interesave për shfrytëzimin 
ardhshëm, rregullimin dhe mbrojtjen e hapësirën së Parkut Nacional. 
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Përveç Parkut Nacional me ligj janë të mbrojtura edhe pjesët e komunës së 
Shtërpcës dhe atë në nivelin strikt të rezervateve natyrore: 
 Popovo prase në Oshlak 
 Livadhet e Carevës – Gini mode, nën Jezercin në Sharr dhe atë nga Prevala deri te 

liqeni i Jazhincës 
 Pylli Pinus peuce – Rododendron ferrugineum te Shtëpia e Stojkut 
 Pylli Pinus peuce – Acer ledreichii te Shtëpia e Stojkut 
 Liqeni i Jazhincës 
 Liqeni i Livadicës 

Karakteristikat themelore të këtyre rezervave natyrore strikte do i përmendim në vijim të 
tekstit.  

Pjesa lindore e Oshlakut – kompleksi Popovo prase mbi Prevallën 

Në shpatet jugore dhe juglindore (lindore) të Popove prase (pjesa e fundit lindore e 
Oshlakut gjenden mirë të ruajtura dhe të mjaftë të shtrira malet/pyjet e rrobullit (Pinus – 
heldelchii), me përbërje të ndryshme. Në shpatat e ekspozuara në jug janë bashkësitë  
përbërëse Seslerio – Pinetum heldrelchii M. Janket dhe R. Bog., ndërsa në shpatet e 
ekspozuara në lindje, pakë të lagështa dhe me hije, përbërjet e bashkësisë Luzulo maximae 
– Pinetum heldrelchii  M. Jank. Prandaj, është e qartë se bëhet fjalë për kompleks pyjor mjaft 
ekologjik dhe fitocenologjik (vegjetativ) interesante. 

Vendi i zjarreve ekzistues i malit të rrobullit (shpatat në lindje) tregojnë procesin e 
vazhdimësisë për të ripërtërirë pyjet e rrobullit, kështu që edhe ky vend zjarri është vend me 
interes të veçantë shkencor dhe praktik (në lidhje me procesin natyrorë të ripërtëritjes së 
komplekseve pyjore të shkatërruara nga zjarri, ku ky është një shembull interesant i zjarreve 
në pyjet e rrobullit). 

Diverziteti vegjetativ – florës së këtij kompleksi shihet nga përbërja florisitke e një 
mali të rrobullit të bashkësisë Seslerio – Pinetum heldreishi dhe menjëherë mbi Prevallën, në 
naze të këtyre regjistrimeve fitocenologjike: 

Oshlak (maleve të Sharrit) 

Lartësia mbidetare 1.700 m 

Ekspozimi jugor 

Baza gjeologjike e gurit gëlqeror. 

Pjerrtësia e terrenit 30%. 

Pylli i robullit (Seslerio – Pinetum heldreishii), i dendur, përbërë 80%, gjatësia e lisit 
deri 20 m, trashësia mesatare 40 cm – në katin e parë; në katin e dytë përbërja është 60%, 
lartësia 10 m. Trashësia mesatare 20 cm. 

 Kati i I i lisave 

- Pinus heldrelshii 4.4 

 Kati i II i lisave 

- Pinus heldreishii 3.3 

 Kati i III i shkurreve (lartësia deri 3 m, përbërja rreth 40%) 
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- Pinus heldreishii 2.2 

- Juniperus intermedia 1.1 

 Kati i IV i bimëve tokësore (mbulesa 90% - e shumë bujshmee pajisur me florë mjaft 
të pasur) me rreth katër-dhjetë specie. 

Duke pasur parasysh afërsinë e rrugës automobilistike (që kalon nëpër Prevallë, 
duke shkuar për Prizren), të gjitha pyjet e rrobullit mund lehtë të vizitohet (ekskursione në 
këmbë, ekskursione profesionale, turist), në mënyrë që ky rezervat të ketë një vlerë jo të 
vogël turistike dhe edukative. Shumica e pyjeve të rrobullit në Kosovë (dhe poashtu të 
molikës), është vështirë të arrihen, kështu që qasja e lehtë tek pyjet e rrobullit në lokacionin 
Popovo prase paraqet një kualitet dhe lehtësi të madhe.  
 
Kompleksi i pyjeve në malet e Sharrit në lindje të Prevallës, nga vendi Gini vode dhe livadhet 
e Carevës, dhe deri te vargmali kryesor i maleve të Sharrit (duke përfshirë liqenin e Jezercit) 
 

Ky territor për nga bashkësitë e ndryshme pyjore paraqet, nga aspekti ekologjik, 
vegjetative dhe fitocenologjik, një nga pjesët më interesante dhe më të rëndësishme të 
Maleve të Sharrit. Në të njëjtën kohë është një nga rezervatet më interesante në këto male. 

Duhet theksuar që kjo është pjesa e vetme e maleve të Sharrit (në kuptim të 
ngushtë), pa degët e tij, ku vegjetacioni fillestar të malit, edhe pse në brezin e ngushtë, është 
ruajtur deri tek kufiri natyral i pyllit. Po ashtu, pjesë unike në të cilën është shprehur një 
numër i madh i bashkësive. Përveç kompleksit të pyjeve të ahut, që gjithashtu janë prezent 
dhe mjaft mirë të zhvilluar në tërë malet e Sharrit për nga interesat eveçanta të pyjeve të 
përziera të pishave. Askund më në malet e Sharrit dhe në degët e tij nuk ka aq shumë pyje 
të përzier të pishave, në përbërjen e të cilave marrin pjese tri specie alpine/malore të tyre 
Pinus: Pinus helderichii, P. Peuce i P. Silvestris. Është fat që në këtë pjesë përveç silikatit 
paraqitet edhe guri gëlqeror, që ka mundësuar të formohen përbërjet e rrobullit të llojit kacifil 
(Pinetum heldreichii calcicolum M. J  a  n  k)., të përfaqësuara më bashkësi Seslerio – 
Pinetum heldreichii M. J a  n  k.  E  t  R.  B  o  g. Në fakt kjo lëvizje fillo me një masiv 
gëlqeror, diku në nivelin e rrugës nga Prevalla në Brezovicë, dhe atë në masivin, sidomos në 
shpatet e eksponuara në jug, është zhvilluar vegjetacioni i rrobullit i llojit kacifil (bashkësitë e 
përmendura). Në gurët gëlqeror, në lartësitë më të mëdha mbidetare, vazhdon silikati; kufiri i 
gurit gëlqeror është i rrethuar me masën e shkëmbinjve të silikatit. Përroi që rrjedh në drejtim 
të këtij masivi humbet duke u zhytur në kalimet nga silikati në terrenin e gurëve gëlqeror (nga 
aty “gine vode”) 

Prezenca e ujit sipërfaqësor, menjëherë nën kokën e gurit gëlqeror, ka shkaktuar 
krijimin pak a shumë të terrenit moçalik, mbi të cilin është zhvilluar pylli i rrobullit i bashkësisë 
Ajugo – Pinetum peucis M. J  a  n  k  e  t  R. Bog. (që në fakt edhe është bashkësia 
ekstreme hidrofile e pyjeve të rrobullit). Vet ky variant i pyjeve më të lagështa të rrobullit i tipit 
Ajugo – Pinetum peucis geumetnosum coccinei, meriton vëmendje më të veçantë. Por jo 
vetëm kaq, këtu në bazë të ekspozimit jugor dhe terreni i hapur, është i përfaqësuar rrobulli 
(Pinus heldreichii), dhe atë me numër të madh, mirë të zhvilluar dhe lisa të gjatë, pa marrë 
parasysh sipërfaqen e lagësht të silikatit. Kjo ka rëndësi të veçantë ekologjike në lidhje me të 
kuptuarit e ekologjisë dhe biologjisë të kësaj specie sonë shumë interesante të pishës së 
lartë endemike ballkanike të rrobullit, të moshës terciare.  

Megjithatë, duke pasur parasysh terrenin e hapur dhe tokën moçalike, këtu është 
prezentë edhe pisha e bardh (Opinus silvestris), e cili së bashku me rrobullin dhe molikën 
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ndërtojnë bashkësi mjaft interesante të pyjeve të përziera (tipa Pino – Pinetum peucis 
mixtum M.  J  a  n  k.). 

Këto pyje të përziera hidrofile molika – rrobulli – pisha e bardh zënë relativisht 
sipërfaqe të vogël. Për dallim të tyre, bashkësia tipike Ajugo – Pinetum piucis shtrihet deri në 
pjesën e epërme të kufirit malor, në drejtim të liqenit të Jazhincës. 

Kështu, përveç brezit të ngushtë, pak a shumë kompakt të pyjeve me pisha (kryesisht 
rrobullit dhe molikës, dhe pjesërisht pishës së bardhë), me bashkësi të ndryshme dhe nën-
bashkësi në gurët gëlqeror dhe silikatit, nga koka gëlqerore në afërsi të rrugës dhe deri te 
kufiri i epërm i pyllit, në këtë rezervat kompleks duke përfshirë edhe kompleksin e pyjeve të 
ahut (në pjesët më të ulët, nën pyjet e rrobullit dhe molikës: dhe ato janë përbërjet e 
bashkësisë Fagetum montanum silicicolum në disa vende mund të mbetjeve të bashkësisë 
Abieto – Fagetum). 

 
Dy komplekse më të vogla të pyjeve të rrobullit tek shtëpia e Stojkut 
 

Kompleksi më i vogël i pyjeve të rrobullit tek shtëpia e Stojkut, në shpatet veriore të 
maleve të Sharrit, përball Brezovës, paraqet në fakt bashkësinë Rhododendro – Pinetum 
peucis M.  J  a  n  k,  e  t   R.  B  o  g. Për shumë çka, kjo bashkësi është me karakter të 
madh, sidomos pasi që bëhet fjalë për kombinim fitocenologjik të dy llojeve relikte dhe 
endemike: Pinus peuce i Rhododendron ferruginea. Lloji i fundit është për nga interesi 
iveçantë, për shkak të vargmaleve të kësaj specie në Evropë dhe në praninë mjaftë të rrallë 
të tij, si dhe vet llojet e Rhododendron ferruginea, në gadishullin Ballkanik 

Liqeni i Jazhincës 

Liqeni i Jazhincës gjendet në 2.128 metra të lartësisë spsolute dhe atë në rrethin e 
burimi të lumit të Thatë (Suva reka). Në nivelin më të lartë të ujit thellësia e liqenit është 11 
metra, gjatësia rreth 150 metra dhe gjerësia rreth 87 metra. Vija e rregullt është e gjatë 500 
metra, sipërfaqja deri 10.620 m². Vëllimi i liqenit është rreth 45.100 m³, ndërsa temperatura e 
ujit gjatë verës është rreth 1⁰ C. Tejdukshmëria e liqenit është e plotë. 

Liqeni i Livadicës 
 

Ky është edhe një objekt hidrologjik, gjeomorfologjik dhe glacial i formuar në pirgun 
pas shkrirjes së akullnajës,. I gjatë është 220 metra, i gjerë 125 metra. Gjatësia e bregut 
është 683 metra, ndërsa thellësia më e madhe është 6,7 metra. Sipërfaqja e liqenit është 
20.580 m², dhe vëllimi 74.715 m³. Uji është i kthjellët, i pastër dhe mengjyrë gjelbër – kaltër. 
Në kohën e nivelit më të madh të liqenit uji rrjedh mbi sipërfaqe. Liqeni gjendet në 2.173 
metra të lartësisë apsolute dhe i përket burimit të lumit të Kalugjerës. Prvec vlerave natyrore 
të cekura dhe me ligj të mbrojtura në malet e Sharrit ekzistojnë edhe disa tjera, po ashtu, 
lokacione të vlefshme mbrojtja e të cilave propozohet edhe me këtë plan. Kështu, në zonën 
më të gjerë të rezervateve natyrore “Popovo prase: dhe “Gini vode – livadhet e Carevës” 
gjenden, gjithashtu, pyje mjaft të vlefshme, të cilat kur të mbrohen, me të tjerat të 
përmendura do të paraqisnin kompleksin e përgjithshëm natyror në pjesënjugperëndimore të 
komunës së Shtërpcës. Duke cekur regjistrimet fitocenologjike të disa përbërjeve të 
rëndësishme të pyjeve: 
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Pylli i ahut (Fegetum montanum silicicolum), te Prevalla 

Lartësia mbidetare 1.500 m. 

Sipërfaqja gjeologjike nga silikati 

Ekspozimi veriperëndimor  

Pjerrtësia e terrenit 15 shkallë 

Pyll i dendur i ahut 

 Kati i I, lisat (përbërja 90%, lartësia e lisit nga 25 deri 30 m, trashësia mesatare 40 
deri 50 cm) 

- Fagus moesiaca 3.3 

 Kati II, lisat (lartësia 10 deri 15 m, trashësia mesatare e lisit 10 deri 20 cm). 

- Fagus moesiaca 2.2 

 Kati i III, bimët sipërfaqësore (mbulimi i terrenit 50%) me 26 specie. 

Pylli i rrobullit (ky variant me Lonicera hxlosteum dhe Carum grecum) vargu gëlqeror – mbi 
luginën e lokacionit Gini vode. 

Lartësia mbidetare 1.700 m. 

Sipërfaqja gjeologjike nga silikati 

Ekspozimi juglindor  

Pjerrtësia e terrenit 45 shkallë. 

Relativisht mjaft i dendur pyll i rrobullit 

 Kati i I, lisat (përbërja 80%, lartësia e lisit 20 m, trashësia mesatare e lisit 35 cm). 

- Pinus heldrelshii 4.4 

 Kati i II, shkurret (përbërja 40%, lartësia deri 3m). 

- Pinus heldreichii 2.2 

- Juniperus intermedia 1.1 

 Kati III sprat, bimët sipërfaqësore (mbulimi i terrenit 60%) me 22 specie. 
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Pylli i molikës (Ajugo – Pinetum pucis), në vargun mbi lokacionin Gini modem mbi pyllin 
emëparshëm të rrobullit 

Lartësia mbidetare 1.800 m. 

Sipërfaqja gjeologjike nga silikati 

Ekspozimi veriperëndimor 

Pjerrtësia e terrenit 25 shkallë. 

Pyll i dendur i molikës  

 Kati i I, lisat (përbërja 90%, lartësia deri 20 m, trashësia 30 cm.) 

 Kati i II, kaçubet (përbërja rreth 30%, lartësia deri 2 m) 

- Juniperus intermedia + 

- Pinus peuce + 

 Kati i III, bimët sipërfaqësore (përbërja 70%) me 19 specie. 

Përveçzonës së Prevallës, edhe Ostrovica ka nevojë për vëmendje, zona e sipërme malore 
mbi pyjet e ahut deri te majat më të larta 

Masivi i Ostrovicës është veçanërisht interesant sepse bëhet fjalë për sipërfaqe 
gjeologjike nga serpentina. Për këtë duhet theksuar që sipërfaqja gjeologjike nga terpentina 
shtrihet deri në majat më të larta duke i ndërtuar, kështu që është ofruar edhe mundësia që 
në viset e larta malore të zhvillohet vegjetacioni në serpentnë. Me fjalë tjera, në serpentinë 
është i zhvilluar vegjetacioni i pyjeve të rrobullit (Pinetum heldreichii serpentini colum M.  J a 
n k.) që i përkasin bashkësisë Ptilotricho – Bruckenthallo – Pinetum heldreichii M. J a n k. 
Pyjet e rrobullit në serpentinë janë fenomen i rëndësisë së veçantë, pyjet e rrobullit në 
serpentinë në Ostrovicë janë rast i veçantë i vegjetacionit jo vetëm në komunën e Shtërpcës 
por edhe në tërë gadishullin Ballkanik. Prandaj, është e qartë se këtu bëhet fjalë për ndarjen 
e rezervateve të mbrojtura rreptësisht. Mirëpo, këtu nuk është fjala vetëm për pyjet e 
rrobullit. Në serpentinën e Ostrovicës, në pjesët më të larta të saj deri te majat e larta gjendet 
vegjetacione i viseve malore të larta të pishës krivula (Pinus mugo), e cila i përket Ptilotricho 
– Bruckenthallo – Pinetum mughi M. J a n k, et R. B o g (ose bashkësia e grupit Pinetum 
mughi serpentinicolum M. J a n k.). Sipas hulumtimeve të deritanishme do të ishte e 
nevojshme të mbrohen këto bashkësi të pishave, që nga aspekti shkencor dhe praktik janë 
shumë të rëndësishme. Domethënë, edhe pisha krivula në bashkësinë e serpentinës janë 
raritet në gadishullin Ballkanik. Që të arrihet efekti i plotë, këtu do të duhet të mbrohet i tërë 
kompleksi i bashkësisë terpentine të rrobullit, bashkësitë terpentine të krivulave, si dhe 
sipërfaqet e kullotave në mes tyre. Në këtë mënyrë, do të kishim nën mbrojtje një kompleks 
serpentinë të tërë të vegjetacioni me shumë pak lloje të bashkësive malore dhe të viseve të 
larta malore (kullotat dhe krivulat), me përbërje të ndryshme dhe të rëndësishme të 
fitocenolozës. Me mbrojtjen e këtij vegjetacioni kompleks do të mbronin një sërë lloje 
terpentine dhe të rëndësishme tjera, që është shumë me rëndësi. Përveç rezervateve të 
propozuar më parë, propozohet që me ligj të mbrohet druri i dushkut Quercus robur në afërsi 
të vendbanimit Izhancë.  
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Për tërë sipërfaqen e luginës së Sirinukt është karakteristikë që si përgjatë Lepencit , 
ashtu edhe gjatë degës së Lepencit në luginë shfaqet verri (Alnus glutinosa) dhe shelgu 
(Salix spp.). lisi i bungut nuk është i hasur. Është një surprizë e madhe që në rrjedhën e 
poshtme të lumit të Izhancës në lartës prej 710 metra gjendet lisi i bungut (Quercus robur). 
Ai gjendet në anën e majtë, i ngritur një metër përmbi ose në nivelin e ulët të ujit. 
Karakteristikat e vendeve ku ndodhet lisi i mbetur i bungut janë shumë më larg prej atyre që 
mund të quhen normale për paraqitjen e këtij lloji. Bregu dhe shtrati i lumit është shkëmbor, 
plot me guralecë me mungesë të materialit të imët. Në bregun e lumit mbështeten anët 
shkëmbore të pjerrëta të luginës së lumit. Aluviale të rrafshëta nuk ka. Është e dukshme 
lidhja e drejtpërdrejtë e sistemit të rrënjëve të bungut me bazë gëlqerore. Lisi i bungut është 
pothuajse i lidhur drejtpërdrejt në hapësirë me bashkësinë e shkozës së zezë dhe bungut, 
që rritet në anën jugperëndimore të Shtumanin (974 m), vargu i të cilit e përbënë pjese e 
pellgut ujëmbledhës në anën e majtë të pellgut të lumit të Izhancës. Nuk është e njohur që 
deri më sot është vërtetuar pjesëmarrja e lisit të bungut në këtë sipërfaqe të mjedisit termofil. 
Lisi është i vjetër, i mbështjellur me zgavrën e djegur, me diametër rreth 80 cm, sporulatës.  

Ne mendojmë se kjo mbetje tregon prezencën e pyjeve të dushkut në luginën e 
Sirinikut, ku së pari si vlerë shkencore dhe tregues për karakterin e vegjetacionit të 
dikurshëm. Prandaj ne jemi të lirë që t’u propozojmë organeve të komunës se Shtërpcës që 
me bashkëpunim me menaxhmentit të pyjeve të organizojmë mbrojtjen e këtij druri.  

Së fundmi, në hulumtimet shkencore të luginës së Sirinikut , u gjet së në luginën 
lindore të Oshlakut gjendet lokaliteti me hapje të shpellave që mendohet se janë hyrjet për 
në shpellë, vlera e së cilës do të përcaktohet pas disa detaleve speleologjike, hidrologjike 
dhe hulumtimeve tjera të ngjashme. Dhe ky objekt natyrorë është e rëndësishme të mbrohet 
më parë deri te tretmani i plotë dhe detaj shkencor i tij. 
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Harta e vegjetacionit të komunës së Shtërpcës 
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Trashëgimia natyrore e komunës së Shtërpcës 
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1.2.4 FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA 

 
Në fatkeqësitë natyrore përfshihen: vërshimet, pirgjet e borës, bora e madhe, erërat e 

forta, breshëri, akulli, thatësira, dukuritë masive të sëmundjeve infektive të njerëzit, kafshët 
dhe bimët dhe fatkeqësitë tjera të shkaktuara nga natyra. 

  Me fatkeqësi tjera nënkuptohen aksidentet rrugore, ajrore dhe të transportit 
hekurudhor, zjarret, fatkeqësitë në miniera, rrënime i digave dhe fatkeqësitë tjera ekologjike 
dhe industriale të shkaktuara nga veprimtaria dhe sjellja e njeriut, gjendjet e 
jashtëzakonshme, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemeve energjetike për furnizim 
me energji elektrike, teknologjisë së telekomunikimit dhe informacionit, aktet terroristike dhe 
mënyrat tjera të kërcënimit masiv. Territori i komunës së Shtërpcës vazhdimisht ballafaqohet 
me fatkeqësi natyrore dhe artificiale, kështu që Drejtoria për shërbime publike dhe 
emergjencëpërgjegjëse për menaxhimin e këtyre situatave emergjente si: 

• Zjarret , 
• Vërshimet, 
• Tërmetet, 
• Fatkeqësitë tjera natyrore. 

 Një nga fatkeqësitë më sfiduese natyrore në tërmet.  
 

1.2.4.1 Tërmetet 
 

Nga aspekti sizmologjik, territori i komunës së Shtërpcës paraqet tërë aktivitetin 
sizmik, ku është e mundur shfaqja e tërmeteve katastrofike. Vet zona me gjasë nuk është e 
kërcënuar nga paraqitja e tërmeteve më të forta autoktone, por është e ekspozuar efekteve 
të forta sizmike të tërmeteve, vatra e të cilëve gjenden në largësi të mëdha apo të vogla. Të 
dhënat mbi tërmetet, të cilat janë sot në dispozicion, tregojnë se shfaqja e tërmeteve 
katastrofike është regjistruar qysh në vitin 1457, kur në rrethin e Prizrenit ka ndodhur tërmeti 
prej 9⁰ MS. Në kohën e re është evidentuar tërmeti që ka ndodhur në gusht të vitit 1921 në 
zonën në mes të Ferizajt dhe Vitisë, dhe i cili në komunën e Shtërpcës është regjistruar me 
intensitet prej 8⁰ MS. Dy lokacionet e cekura kanë ndikimin më të rëndësishme në 
karakteristikat sizmike etërmetit të komunës, sepse paraqesin dy burime sizmike më të 
afërta dhe më të forta. Shfaqja e tërmeteve autoktone të regjistruara në territorin e komunës 
së Shtërpcës në zonën e Ostrovicës, Shtërpcës dhe në juglindje të Brodit, por megjithatë, 
magnitudat e tyre (3-4) tregojnë që janë shumë larg nga për nga rëndësia e definimit të 
zonës së burime sizmik, jashtë rretheve të komunës. Ekzistenca e tërmeteve lokale, qoftë 
edhe të dobëta, duhet të tregoj në rrezikun nga veprimet e tyre.  
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Harta sizmike e komunës së Shtërpcës 
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1.2.4.2 Pirgjet e borës 
 

Bora është një dukuri e rregullt dimërore në komunën e Shtërpcës. Numri i ditëve me 
reshje bore, gjatësia dhe trashësia e shtresës së borës rritet me rritjen e lartësisë mbidetare. 
Numri mesatar vjetor i ditëve me borë shkon për periudhën e viteve 1931-1960 prej 40 në 
luginën e Lepencit deri në 100 ditë në pjesët më të larta të maleve të Sharrit. Në Shtërpcë 
numri i ditëve të regjistruara me reshje bore, për periudhën e viteve 1960-1984 është 
mesatarisht 39, ndërsa në Jazhincë për periudhën e viteve 1959-1985 është 42 ditë. Me 
shtresën e borës, me të cilën nënkuptohet shtresa e borës me trashësi më së paku 1 cm, 
disa pjesë janë të mbuluara prej 60 deri në 210 ditë. Shtresa e borës, përshkak të 
temperaturave të ulëta të ajrit, përherë ka qëndrueshmëri më të gjatë në krahasim me ditët e 
reshjeve të borës, d.m.th, ditët kur bie borë. Sipas matjeve konkrete për periudhën e viteve 
1960-1984 kohëzgjatja mesatare e shtresës së borës në Shtërpcë është 66,5 ditë, në 
Jazhincë 71,2 ditë. Prandaj, kohëzgjatja e shtresës së borës e shtrirë nga Shtërpca – 
Jazhincë rritet në 100 për 5 ditë. Në pjesët më të larta të maleve të Sharrit nën shtresën e 
borës janë pjesët prej 180 deri 210 ditë, që nënkupton 6 deri në 7 muaj. Përndryshe, 
trashësia mesatare maksimale e shtresës së borës në lartësi mbi 1.700 m, është duke filluar 
nga 150 deri 200 cm, derisa në rajonet më të ulët është 70 cm. 

1.2.4.3 Erërat e forta 
 

Në komunën e Shtërpcës më të shpeshtat janë erërat lindore dhe perëndimore, dhe 
është e qartë që në drejtimin e erërave në mënyrë dominonte ndikojnë format e reliefit, që 
nënkupton drejtimi i luginës së Lepencit dhe malet përreth. Erëratperëndimore, në mesin e 
stinës së dimrit sjell reshje të shumta bore. Ai në muajt e verës, në orët e pasdites, 
zëvendësohet me erërat juglindore, të cilat depërtojnë në komunën e Shtërpcës nga gryka e 
Kaçanikut dhe mbi degëzimet mëtë ulëta të maleve të Sharrit, në lindje të Lubotenit. 
Megjithatë, në terrenet skijimore të Brezovicës gjatë dimrit, dominojnë erërat nga kuadrati 
verior. Ato fryjnë nga mali i Jezercit, janë të forta, të ftohta dhe sjellin stuhi dëbore dhe borë 
të imët. Por, ato ndjehen vetëm në pjesët e larta, mbi 1.200 m lartësi mbidetare, derisa nën 
të lajmërohen si erëra të dobëta. Kur analizojmë shpeshtësinë e erërave dhe qetësinë nëpër 
sitnit e vitit, qetësia më e madhe është gjatë vjeshtës dhe dimrit, deri sa frekuencat më të 
mëdha të reshjeve kanë pranvera dhe vera. 
 

1.2.4.4 Breshëri  
 

Breshëri në komunën e Shtërpcës shpesh mund të me supozohet si i rrezikshëm për 
ekonominë duke pasur parasysh në  vitet e kaluara ka pasur stuhi të breshrit. 

 
 
 

1.2.4.5 Akulli 
 

 Në territorin e komunë së Shtërpcës bora e akullt prekë vetëm viset e larta malore 
gjatë stinës së dimrit dhe nuk paraqet ndonjë rrezik për ekonominë dhe bujqësinë.        
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1.2.4.6 Thatësira 
Thatësira mund të konsiderohen rrezik për kulturat bujqësore gjatë stinës së verës, 

kryesisht gjatë muaji korrik dhe gusht kur temperaturat janë të larta dhe reshjet janë të rralla. 
 

1.2.4.7 Vërshimet  
 
 Vërshimet janë fatkeqësi natyrore që kërkojnë vëmendje të veçantë. Vërshimet 
konsiderohen dukuri që shfaqen në zonat e caktuara që janë të rrezikshmepër jetën e 
njerëzve dhe shkaktojnë dëme të dukshme. Vërshimet nuk mund të parandalohen, por, 
dëmet e tyre mund të amortizohen dhe menaxhohen. Uji i cili grumbullohet nga reshjet ose 
nga shkrirja e borës duhet të gjejë rrugën e lëvizjes së tij. 

Shfaqja e ujërave të mëdha është vështirë të determinohet. Vërshimet e mëdha në 
pellgun e Lepencit janë vërejtur në vitin 1897, 1925, 1933, 1941, 1946, 1953, 1965, 1979 i 
1981. Efekt veçanërisht shkatërrues kanë pasur shfaqjet e vërshimeve që janë paraqitur ne 
vitin 1897, 1953 i 1979. Ato flukse të ujit i kanë ngjarë me ujërat e mijëra-vjet  më pare. 
Fluksi i ujit në vitin 1953 dhe 1979 ka shkaktuar vërshime katastrofike në luginat e degëve të 
lumit të Lepencit. Atëherë valët përmbysëse të flukseve rrebeshe të ujit kanë shkatërruar 
sfondin e pasur të kafshëve të egra dhe peshkun fisnik të Sharrit, kanë mbuluar dhe marr  
me vete pjesët e zonave të trafikut dhe shtëpitë. Lumenjtë kanë rrokullisur gurët e mëdhenj, 
kanësjellë dhe larguar materialin e papërpunuar, kanë rrafshuar pjesët e bregut dhe kanë 
ndryshuar regjimin biologjik dhe ujor. 

1.2.4.8 Erozioni 
 

Territori i komunës së Shtërpcës me intensitete të ndryshme të erozionit është 
përfshirë 246,30 km² ose 99,47 %, deri sa akumulimi është i theksuar në ,32 km² ose 0,43 % 
të sipërfaqes. Në bazë të koeficientit të erozionit (0,29), kjo sipërfaqe i përket kategorisë së 
IV të erozionit. Me kategori të më të forta të erozionit (I-III) janë prekur 26,33 km² ose 10,63 
% të territorit të Shtërpcës. Totali i prodhimit vjetor të sedimenteve në komunën e Shtërpcës 
është 102.874,35 m³. Prodhimi specifik i sedimenteve, përkatësisht sasia e sedimenteve që 
prodhohen në 1 km² për tërë sipërfaqen e komunës është 417,68 m³/km²/vit. Nëse masa e 
përmendur e sedimenteve, e cila cdo vit prodhon dhe në etapa nis procese të ndryshme të 
erozionit, shëndrrohet në shtresa më të trasha se 20 cm, atëherë në komunën e Shtërpcës 
në vit lëvizin dhe zhvendosen 51,44 hektarduke pezulluar shumicën e pjesës kualitative të 
dheut. Faktorët të cilët ndikojnë në erozionet ujor të sipërfaqeve ose të linjës janë: përbërja 
gjeologjike, reliefi, klima dhe mënyra e shfrytëzimit të tokës. 
 
Shkalla e erozionit 

 
 Territori i komunës së Shtërpcës karakterizohet me sipërfaqe erozive sipas 
kategorive në vijim: sipërfaqe që i janë ekspozuar erozionit shumë të dobët përfshinë rreth 
2.379,82 ha, ose rreth 5% të territorit, zonat e ekspozuar erozionit të dobët përfshijnë rreth 
19.971,54 ha, ose rreth 41% të territorit, erozioni mesatar ndikon në sipërfaqe prej 13.294,83 
ha, ose 27 % të territorit të komunës, sipërfaqësore me erozion të fortë mbulojnë 11.631,96 
ha ose 24 % dhe erozioni shumë i fortë shtrihet në sipërfaqe prej 1.399,4 ha ose 3 %. 
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Erozioni në komunën e Shtërpcës 
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Grafik br. 4.  Shkalla e erozionit në komunën e Shtërpcës 

 
 

1.1.1. DEMOGRAFIA DHE ZHVILLIMI SOCIAL 
 
 

Duke u nisur nga komponentiirrjedhave demografike, grupi punues për demografinë 
dhe çështjet sociale ka analizuar gjendjen e tanishme dhe atë të mundshme në të ardhmen. 
Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 1981 – 1989 ekzistojnë të dhënat e sakta për numrin e 
banorëve të komunës së Shtërpcës. Gjithashtu, gjatë profilit dhe analizës së gjendjes janë 
shfrytëzuar edhe burimet tjera siq janë IMG, OSCE, UNHCR si dhe parashikimet 
profesionale, ku grupi punues ka supozuar dhe ka marr të dhënat më relevante të paraqitura 
në tabela. Nga numri i përgjithshëm i banorëve 36,7 % e përbëjnë të rinjtë të moshës 0-19, 
derisa banorët mbi  60 vjet zë një pjesë të vogël, rreth 11,5 % të banorëve të përgjithshëm.  

 

 
 

 

 

Tabela nr. 17. Struktura e popullsisë sipas moshës 
 
 
 
 
 

Erozioni shumë 
i dobët

2379,82 ha
5 %

Erozioni i dobët 
19971,54 ha

41 %

Erozioni 
mesatar 

13294,83 ha
27 %

Erozioni i fortë 
11631,96 ha

24 %

Erozioni shumë 
i fortë

1399,4 ha
3 %

Shkalla e erozionit

             Mosha   Përqindja   
Mosha                     (  0-19 vjet)  36,7 % 
Mosha                     ( 20-39  vjet ) 30,9 % 
Mosha                     ( 39-59  vjet ) 20,9 % 
Mosha                     (mbi 60  vjet )  11,5 % 
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  0-19 20-39 40-59 60 e më shumë 
     
1989.     
     
Totali  4.982 3.715 2.520 1.384 
     
% 39,5 29,5 20,0 11,0 
     
2011.     
     
Totali  5.100 4.300 2.900 1.600 
     
% 36,7 30,9 20,9 11,5 

Tabela nr. 18. Struktura e moshës së banorëve të komunës së Shtërpcës 

 0-19 20-39 40-59 
60 e më 
shumë   

  totali % totali % totali % totali % Totali  % 
           
1989.           
           
Meshkuj  2.643 53,1 2.014 54,2 1.237 49,1 672 48,5 6.568 52,1 
           
Femra  2.337 46,9 1.701 11,0 1.283 50,9 712 51,5 6.033 47,9 
           
2011.           
           
Meshkuj  2.700 52,9 2.300 53,5 1.400 48,3 700 43,7 7.100 51,1 
           
Femra  2.400 47,1 2.000 46,5 1.500 51,7 900 56,3 6.800 48,9 

Tabela nr. 19. Struktura sipas moshës – gjinisë së banorëve të komunës së Shtërpcë 

  1989. 2011. 
  Totali % Totali  % 
     
Fëmijët deri 7 vjet 1.779 14,1 1.700 12,2 
     
Fëmijët prej 7 deri 14 vjet 1.995 15,8 2.100 15,1 
     
Rinia (15-27 vjet) 2.884 22,9 3.100 22,3 
     
  6.658 52,8 6.900 49,6 

Tabela nr. 20. Dallimet në madhësinë e kontingjenteve themelor të banorëve të ri dhe rinis 
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  1989. 2011. 
  Totali % Totali % 
     
Meshkuj 4.092 32,5 4.600 33,1 
     
Femra 3.548 28,2 4.100 29,5 
     
  7.640 60,7 8.700 62,6 

Tabela nr. 21. Dallimet në madhësinë 

 e kontingjentit të kontingjentit të 

 moshës së punës 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
Tabela nr. 22. Regjistrimi i numrit të     Tabela nr. 23. Regjistrimi i numrit të familjeve  
                      banorëve në vendbanime                                                    ne vendbanime 

 

Nr. 
vendbanimeve 

Emërtimi i 
vendbanimit 

Nr. i 
banorëve 

1 Berevca  810 
2 Brezovica  620 
3 Brod      1.850 
4 Viça 320 
5 Vërbeshtica 820 
6 Bitia e E. 540 
7 Gotovusha 950 
8 Bitia e P 830 
9 Drajkoci 270 

10 Izhanca 200 
11 Jazhinca 700 
12 Kashtanjeva 400 
13 Sevca 1.400 
14 Sushica 180 
15 Firaja 1.240 
16 Shtërpca 2.770 

Totali  13.900 

Vendbanimi  1989. 1995. 2011. 
Berevca 166 170 190 
Brezovica 81 110 140 
Brod 182 300 310 
Viça 60 60 50 
Vërbeshtica 175 140 140 
Bitia e E. 92 100 90 
Gotovusha 200 160 160 
Bitia e P 126 140 140 
Drajkoci 44 40 50 
Izhanca 27 30 30 
Jazhinca 140 140 150 
Kashtanjeva 50 70 70 
Sevca 249 230 240 
Sushica 33 30 30 
Firaja 124 200 210 
Shtërpca 515 580 700 
 Totali  2.264 2.500 2.700 
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Berevce

Brezovica

Brod

Vica

Vrbestica

G.Bitinja

Gotovusa

D.Bitinja

Drajkovce

Izance

Jazince

Kostanjevo

Sevce

Susice

Firaja

Strpe

810

620

1850

320

820

540

950

830

270

200

700

400

1400

180

1240

2770

Broj stanovnika

 
 Grafiku nr. 5. Numri i banorëve                      Grafiku nr. 6. Numri i familjeve në   

në vendbanime     vendbanime 
 
 
 
 
 

Ber…

Bre…

Brod

Viča

Vrb…

G. …

Got…

D.Bi…

Dra…

Ižan…

Jaži…

Koš…

Sevce

Suši…

Firaja

Štr…
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81

182

60

175

92

200

126

44

27

140
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33

124

515

170

110

300
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140

100

160

140

40

30

140

70

230

30

200

580

190

140

310

50

140

90

160

140

50

30

140

70

240

30
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700

2011. 1995. 1989.
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Tabela nr. 24. Bilanci i migrimit në komunën e Shtërpcës 
 

 
Grafiku nr. 7. Bilanci i migrimit në komunën e Shtërpcës 

-1000 -500 0 500 1000 1500

Berevce 
Brezovica

Vrbeštica          
Gotovuša            
Jažince                

Sevce                    
Štrpce                

Brod                    
Ižance                 
Koštanjevo         
Firaja                  

Viča                     
G. Bitinja                
D. Bitinja              
Drajkovce             
Sušicće                 
OPŠTINA             

migracioni saldo
prirodni priraštaj
porast/ smanjenje

Numrat apsolut në 100 banor mesatarisht 
  

 
rritje/ 

zvogëlim 
Rritja 

natyrore 
Migracioni 
dhe saldo   

rritje/ 
zvogëlim 

Rritja 
natyrore 

Migracioni 
dhe saldo 

  Berevca  -65 38 -103   -9,6 5,6 -15,3 
  Brezovica 72 15 57   24,7 5,2 19,6 
  Vrbeshtica           -115 57 -172   -16,6 8,2 -24,8 
  Gotovusha             -15 33 -48   -1,9 4,2 -6,1 
  Jazhinca                 -42 13 -55   -7,4 2,3 -9,7 
  Sevca                     49 71 -22   4,9 7,1 -2,2 
  Shtërpca                 247 75 172   14,8 4,5 10,3 
  Brod                     244 354 -110   20,7 30,1 -9,3 
  Izhance                  -12 79 -91   -6,9 45,7 -52,7 
  Kashtanjeva          -19 87 -106   -5,4 24,8 -30,2 
  Firaja                   130 163 -33   16,4 20,6 -4,2 
  Viça                      -70 46 -116   -21,8 14,3 -36,1 
  Bitinja e E.             6 60 -54   1,3 13,1 -11,8 
  Bitinja e P.              93 80 13   16,2 14 2,3 
  Drajkoci             40 23 17   24,8 14,2 10,5 
  Sushica               -57 46 -103   -28,3 22,9 -51,2 
  KOMUNA              486 1.240 -754   4,8 12,5 -7,8 
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Kategorizimi i vendbanimeve sipas numrit të banorëve ne Shtërpcë 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

93 
 

1.2.4.9 NDIKIKIMI IKOMPONENTËS NATYRALE DHE MIGRIMIT NË LËVIZJEN E 
POPULLSISË 

 
 Proceset në zhvillimin e banorëve të komunës së Shtërpcës janë rezultat i 
ndryshimeve në lëvizjet natyror dhe të migrimit të popullsisë. Rritja e realizuar e popullsisë 
gjatë tridhjetë viteve të ardhshme është rezultat i rritjes ekskluzivisht i pozitive natyrore, 
sepse ndikimi i komponentës së migrimit ka lëvizur në drejtim të zvogëlimit të numrit të 
banorëve.  
 Në mesin e disa vendbanimeve të veçanta të komunës së Shtërpcës, ekzistojnë 
dallimet e mëdha në lëvizjen natyrore dhe intensitetin e migrimit (Tabela nr. 24.). 
 Në periudhën e viteve 1961.-1971. Norma mesatare e rritjes së popullsisë në 
komunë arriti në 21,5‰, por dallimet në mes të vendbanimeve ishin të mëdha: vendbanimi 
Brod, Firaja, Izhanca i Kashtanjeva kanë pasur nivel të jashtëzakonshëm të rritjes natyrore, i 
cili ka lëvizur prej 26,5-37,4 ‰, pastaj Vërbeshtica 24,9 ‰ dhe Sevca 21,9 ‰, deri sa tek 
vendbanimet tjera ishte e prezenca e tendecës së theksuar të rënies së shtimit së popullsisë 
nga relativisht niveli i lartë në Berevcë, deri në vlerat mesatare në Drajkoc, Gotovushë, 
Jazhincë dhe Shtërpcë (od 16,6 – 9,4 ‰). Në vendbanimin Viça, Bitia e P. dhe e E. dhe në 
Sushicë rritja natyrore ishte e lartë dhe normat kanë lëvizur në mes 29 – 21,7 ‰. 
 Në periudhën e dhënë në komunë ishte e theksuar shfaqja e zhvendosjes se 
brendshme nga fshatrat e thella malore, ka pjesa e mesme e luginës. 
 Në periudhën e viteve 1971. – 1981. rritja natyrore në vendbanimet e Kashtanjevës 
34,1 ‰, Izhancës 31,9 ‰, Brodit 31,2 ‰, Firajes 28,2 ‰ ishte ende mjaft e lartë, ndërsa në 
vendbanimet tjera kishte vlera të larta dhe të mesme në Viçë 20,7 ‰, Biti e E. 15,9 ‰, Biti e 
P. 14,8 ‰, në përjashtim të Sushicës, ku rritja natyrore e popullsisë ishte në rritje. Trendi i 
zvogëlimit të numrit të popullsisë është vazhduar në vendbanimet Sevca 14,9 ‰, 
Vërbeshtica 12,6 ‰, Berevca 11,6 ‰, Gotovusha 11,0 ‰, Drajkoci 10,1 ‰, Shtërpca 8,3 ‰ i 
Jazhincae 14,9 ‰. Shtimi mesatar i popullsisë për popullsinë e përgjithshme të komunës në 
ktë periudhë është zvogëluar dukshëm dhe ka vlerë prej 16,6 ‰ (vite 1961 – 1971. prej 21,5 
‰), në rend të pare për shkak të rënies së natalitetit dhe shtimit natyror të popullsisë ne 
vendbanimet të caktuara. 
 Periudha e viteve 198 – 2011 shfaq polarizimin e filluar më herët të trendëve 
demografike: shtimi natyror në vendbanimet Sevcë, Vërbeshticë, Gotovusha, Shtërpcë, 
Berevcë dhe Jazhincë është ende në rënie të dukshme, derisa në vendbanimet Brod, Firajë, 
Izhancë, Kashtanjevë dhe Sushicë shtimi natyror është në rritje e sipër, edhe pse këtu është 
duke u shfaqur tendenca e rënies në krahasim me periudhat paraprake. Salldo e migrimit për 
tërë komunën në këtë periudhë është negativ, por me vlera dukshëm më të ulëta relative 
dhe absolute në krahasim me periudhën e mëparshme dhjetë vjeçare. Një dukuri mjaft e 
rëndësishme është që për herë të parë paraqiten vendbanimet me trendë pozitive të saldos 
së migrimit (Tabela nr. 24.). 
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Lëvizja e banorëve gjatë viteve të kaluara në komunën e Shtërpcës 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

95 
 

1.3 RASTET SOCIALE 
 

Në komunën e Shtërpcës, si dhe në tërë Kosovën, problemi i popullsisë dhe 
shtresimit social është mjaft i theksuar. Rreth 60% të banorëve jetojnë në varfëri, nga të cilët 
590 familje me rreth 2.165 anëtar që jetojnë në varfëri ekstreme që lufton për mbijetesë, 
është 15,9 % nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Kjo kategori e qytetarëve mbështetje për 
ndihmë gjenë në Qendrën për Punë Sociale dhe në organizatën e Kryqit të Kuq të 

Shtërpcës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela nr. 25. 
Përfituesit e ndihmës 

sociale sipas 
kategorive në 

komunën e Shtëprcës  

Numri i familjeve që shfrytëzojnë ndihmën sociale 

vendbanimi 
Kategoria 

I 
Kategoria 

II 

Totali i 
kategorive 

 I i II 
Berevca 14 13 27 
Bitia e 

Epërme 9 15 24 
Bitia e 

Poshtme 11 9 20 
Brezovica 43 19 62 

Brod 35 52 87 
Drajkoci 2 3 5 

Firaja 34 29 63 
Gotovusha 26 9 35 

Izhanca 5 5 10 
Jazhinca 16 3 19 

Kashtanjeva 9 11 20 
Sevca 47 36 83 

Shtëprca 38 25 63 
Sushica 5 4 9 

Vrbeshtica 39 15 54 
Viça 3 6 9 

Totali  336 254 590 
Nr. i 

anëtarëve të 
familjes 1.090 1.075 2.165 
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Grafiku nr. 8. Pamja e përfituesve të ndihmës sociale në komunën e Shtërpcës 
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 Rastet sociale në komunën e Shtërpcës 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

98 
 

1.3.1 STRUKTURA E PUNËKËRKUESVE NË KOMUNËN E SHTËRPCËS 

 
 Zyra komunale për punësim e Shtërpcës në evidencën e saj ka 3.113 punëkërkues. 
Sa i përket strukturës së punëkërkuesve sipas kualifikimit, 944 janë me arsim fillor (femra 
699, meshkuj 245), gjysmë të kualifikuar janë 91 (femra 63, meshkuj 28), të kualifikuar 10 
(femra 9, meshkuj 91), me arsim të mesëm 1.890 (femra 914, meshkuj 976), shkollë të lartë 
59 (femra 22, meshkuj 37), me arsimim të lartë 29 (femra 5, meshkuj 24).Siç mund të shihet 
nga harta e papunësisë – punëkërkuesit sipas vendbanimeve të cilët kanë më së shumti 
punëkërkues janë: Brodi, Sevca, Firaja etj. 
 

Mosha Totali Përqindja Femra Meshkuj 
nga 15-24  955 30.68% 487 468 
nga 25-39           1.273 40.90% 674 599 

ng 40-54  715 22.96% 441 274 
mbi  55+  170 5.46% 110 60 
totali  3.113 100 % 1.712 1.401 

Tabela nr. 25. Struktura e punëkërkuesve sipas moshës në komunën e Shtërpcës 

 

 Grafiku nr. 9. Struktura e punëkërkuesve në komunën e Shtërpcës 

Tabela nr. 26.  Punëkërkuesit në komunën e Shtërpcës 

 

 

Od 15-24 Od 25-39 Od 40-54 Izad  55+ Ukupno

955
1273

715
170

3113

STRUKTURA E PUNËKËRKUESVE

BR. TR. POSLA

Struktura nacionale Totali Meshkuj Femra 

1 Serb 2.789 1.216 1.573 
2 Shqiptar 313 180 133 
3 Shkali 6 4 2 
4 Rom 5 2 3 
 Totali 3.113 1.402 1.711 
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Punëkërkuesit me ndihmë sociale 
 

           Me ndihmë sociale janë dy kategori (I i II).  Në kategorinë e parë hyjnë personat e 
paaftë për punë, ndërsa në kategorinë e hynë punëkërkuesit të cilët nuk kanë fare të ardhura 
dhe kanë fëmijë nën 5 vjet. 
           Punëkërkuesit të cilët janë përfitues të ndihmës sociale të kategorisë së dytë janë të 
obliguar të marrin vërtetimin e papunësisë për çështjet e ndihmës sociale, të cilin e plotëson, 
vulos dhe e evidenton Zyra komunale për punësim. 
   

1.3.2 STREHIMI, SHTRIRJA E LOKACIONEVE 

 
 Shtërpca, mbulon sipërfaqe prej 247,36 kilometra katror. Gjendet në pjesën e epërme 
të pellgut të lumit Lepencë, e quajtur lugina e Sirinikut. Nga gjithsej 16 vendbanime 8 
gjendjen në pjesën lindore të pellgut të Lepencit, ndërsa 6 në anën e djathtë. Vendbanimet 
Jazhincë dhe Sevcë janë kryesisht të vendosur në pjesën e djathtë të pellgut të këtij lumi e 
më pak në anën e majtë. Shfrytëzimi i hapësirës për vendbanim të përhershëm të banorëve 
dhe për zhvillimin e veprimtarive sekondare dhe terciare (përveç, turizmit pjesërisht) 
realizohen brenda 16 vendbanimeve (duke përfshirë vendbanimin turistik Brezovica). 

 

1.3.2.1 Tipologjia e vendbanimeve të banuara sipas madhësisë 
 
 Trajtimi i vendbanimeve të banuara në planet zhvillimore komunale është i 
nevojshëm dhe kyçë, sepse e tërë veprimtaria dhe organizimi i jetës së shoqërisë së 
njerëzve kanë qenë dhe do të jenë të ndërlidhura me ta. Tipologjia e vendeve të banuara 
sipas madhësisë është një nga metodat më të rëndësishme për shfaqjen e karakteristikave 
të sistemit të popullsisë në hapësirat e caktuara siç është mënyra e kualitetit te jetës në 
vendet e banuara në këtë hapësirë, sepse, vendbanimi më i banuar nënkupton mënyrën e 
jetës më cilësore në shumë aspekte, ndërsa vendbanimi me më së paku banor nënkupton të 
kundërtën e të mëparshmes. Pikërisht për shkak të kësaj arsye, vendbanimet e banuara 
karakterizohen për nga madhësia e banorëve dhe në bazë të shumë analizave këto 
problematike përcaktojnë pikat strategjike për zhvillim të mëtutjeshëm të komunës por edhe 
më gjerë. 
 Vendbanimet e banuara, sipas madhësisë demografike dhe kushteve tjera në 
komunën e Shtërpcës mund t’i kategorizojmë në: 
 Vendbanime të vogla rurale të banuara,  
 Vendbanime mesatare rurale të banuara, 
 Vendbanime të mëdha rurale të banuara, 
 Vendbanimet e banuara me karakter urban 

Në bazë të të dhënave të fundit të grupeve punuese për përgatitjen e planit zhvillimor 
komunal (grupi për demografi dhe çështje sociale) në komunën e Shtërpcës për vitet 2010 – 
2011, kanë bërë kategorizimin e vende të banuara në këtë mënyrë: 

Në kategorinë e parë të vendbanimeve të banuara (vendbanime të vogla rurale të 
banuara) të madhësisë prej 0 – 500 banor e përbëjnë 5 vendbanime të banuara nga gjithsej 
16 sa edhe janë në territorin e komunës së Shtërpcës, dhe ato janë: Viça, Drajkoci, Izhanca, 
Kashtanjeva dhe Sushica. 
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Në kategorinë e dytë të vendbanimeve të banuara (vendbanime mesatare rurale të 
banuara)të madhësisë prej 501 - 1.000 banor e përbëjnë 7 vendbanime: Berevca, 
Brezovica, Vërbeshtica, Bitia e E., Gotovusha, Bitia e P. Dhe Jazhinca. 

Në kategorinë e tretë të vendbanimeve të banuara (vendbanime të mëdha rurale të 
banuara) të madhësisë prej 1.001-2.000 banor e përbëjnë 3 vendbanime: Brodi, Sevca i 
Firaja.  

Në kategorinë e katërt të vendbanimeve të banuara (Vendbanimet e banuara me 
karakter urban) me më shumë se 2001 banor, hynë Shtërpca. 

Në anën e majtë të pellgut të Lepencit në vitin 1961 kanë jetuar 4.502, ndërsa në 
anën e djathë 6.295 banor (në përgjithësi 10.797 banor) apo 41,7 % në krahasim me 58,3 
%. 

Në vitin 1999 në anën e majtë të pellgut të Lepencit kanë jetuar 4.186, ndërsa në 
anën e djathë 8.415 banor (në përgjithësi 12.601 banor) apo 33,2 %. Pra, në tridhjetë vitet e 
fundit numri i banorëve ngadalë është duke u zvogëluar në vendbanimet në anën e majtë të 
Lepencit, deri sa në anën e djathtë në mënyrë të vazhdueshme rritet – indeksi 93,0 % në 
raport me133,7 %. 
  Sipas lartësisë së zonave në komunën e Shtërpcës, 7 vendbanime gjenden në lartësi 
deri në 850 m, 6 na lartësi prej 850 – 1.000 m dhe 3 në lartësi 1.000 – 1.250 m. Nga viti 
1961 deri 1989 numri i banorëve në zonën e parë të lartësisë është rritur në të gjitha 
vendbanimet përveç në Viç (në përgjithësi nga 4.374 në 5.782). në zonën e II numri i 
banorëve po ashtu është rritur, përveç në vendbanimet Izhancë dhe Vërbeshtice (prej 4.317 
në 4.896). Në zonën e III të lartësisë numri i banorëve në përgjithësi është duke u zvogëluar 
(nga 1.106 në 1.923), por është duke u rritur në vendbanimin Sevca. 
  Konstatohet se me rritjen e lartësisë indeksi i ndryshimit të numrit të banorëve 
zvogëlohet (132,2 %, ka 113,4 % dhe  91,3 %). 
  Këto tendenca të ndryshimit të numrit të banorëve tregojnë se deri më tash intensiteti 
i shfrytëzimit të hapësirës në mënyrë të lehtë është duke u rritur në pjesët më të ulët të 
luginës së Sirinikut, ndërsa zvogëlohet në më të larta. 
  Megjithatë, me rritjen e numrit të banorëve në Shtërpcës dhe Brezovicës (nga 1.812 
në 2.613) tregon se kanë filluar të ndihen ndryshimet pozitive në zonën e II të brezit të lartë 
për shkak të numrit më të madh të shfrytëzimit të hapësirës për qëllime turistike. Ndryshimet 
e përmendura dhe tendencat e ndryshimeve tregojnë, pra, në intensitetin e procesit të shtimit 
të numrit të banorëve përgjatë rrugës kryesore Ferizaj – Prizren. Kjo është pasoj e 
ndryshimeve të caktuara në zhvillimin e veprimtarive sekondare dhe terciare në pjesët 
qendrore të komunës, në një anë, dhe mosekzistimi i kushteve të përshtatshme natyrore dhe 
shoqërore për zhvillim intensiv të prodhimtarisë bujqësore në pjesët e sipërme buzë luginës 
së Sirinikut. 
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Demografia e vendbanimit

Katastarska zona Građevinska zona

   Demografia e vendbanimeve  
Nr. Vendbanim

i  
Nr. i 

banorë
ve 

Zona në m2 Sipërfaqja mesatarë për kokë 
banori në m2 

Kadastrale  ndërtimore Për zonat 
kadastrale 

Për zonat 
ndërtimore 

1 Shtërpcë 2770 35301439,7277
0 

939364,590099 12744,20207 339,1207906 

2 Sevcë 1400 40963123,1512
0 

561732,394942 29259,37368 401,237425 

3 Jazhincë 700 15463348,6183
0 

351754,653849 22090,49803 502,5066484 

4 Vërbeshticë 820 41819678,2428
0 

894052,747294 50999,60761 1090,308228 

5 Brezovicë 620 2724587,95980 0,000000 4394,496709 0 
6 Berevcë 810 11844196,0702

0 
232987,962727 14622,46428 287,6394602 

7 Biti e P. 830 6520517,36059 235878,966762 7856,045013 284,1915262 
8 Biti e E. 540 9341849,54929 440076,733276 17299,72139 814,9569135 
9 Sushicë 180 10725611,7279

0 
61517,886391 59586,73182 341,7660355 

10 Gotovushë 950 16117616,6043
0 

290283,106696 16965,91222 305,5611649 

11 Drajkoc  
(Firaja) 

1540 10940410,0488
0 

631100,670288 7104,162369 409,8056301 

12 Viçë 320 7147175,20088 152849,391558 22334,92250 477,6543486 
13 Brod 1850 16641942,0143

0 
581789,881083 8995,644332 314,4810168 

14 Izhancë 200 3770693,85510 150140,384621 18853,46928 750,7019231 
15 Kashtanjeva 400 18280689,4790

0 
182569,083355 45701,7237 456,4227084 

Tabela nr. 27. Të dhënat mbi demografinë dhe sipërfaqen në komunën e Shtërpcës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafiku nr. 10. Demografia e  
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Harta e vendbanimeve në komunën e Shtërpcës 
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Vendbanimet sipas lartësisë mbidetare në komunën e Shtërpcës 
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1.3.3 ARSIMIMI NË KOMUNËN E SHTËRPCËS 

Procesi i edukimit dhe arsimimit në komunë e Shtërpcës zhvillohet nga niveli 
parashkollor deri te niveli i mesëm në gjuhën serbe dhe shqipe. 
 Institucionet arsimore: 
 12  klasë parashkollore me 180 fëmijë; 
 6  shkolla të mesme me 1.865 nxënës; 
 2  shkolla të mesme me 695 nxënës; 

 
Në këto institucione, në të gjitha nivelet e arsimimit janë të punësuar 237 punëtor1. 

Në komunën e Shtërpcës ekziston një çerdhe ku janë të vendosur 55 fëmijë dhe 26 të 
punësuar, prej të  cilëve janë të punësuar 4 mësues, 4 infermiere dhe 18 punëtor tjerë 
administrative dhe teknik. 

 

1.3.3.1 Infrastruktura 
Infrastruktura ligjore dhe rregulloret respektohen dhe zbatohen në mënyrë strikte. 

Arsimimi nga niveli parashkollorë deri në klasën e nëntë është i obligueshëm dhe vijohet nga 
të gjithë nxënësit. 

 

1.3.3.2 Numri i lokacioneve dhe objekteve shkollore 
 

Në komunën e Shtërpcës ekzistojnë 8 shkolla amë dhe 10 paralele të ndara të 
arsimit fillor dhe të mesëm të obliguar në gjuhën serbe dhe shqipe, si dhe 1 çerdhe për 
fëmijë.  
 

1.3.3.3 Arsimi fillor 
 

Numri i shkollave Numri i 
nxënësve Proporcioni nxënës:shkollë 

A (6+10) paralele të ndara 1.865 103,61 

Tabela nr. 28. Numri i shkollave fillore, nxënësve dhe proporcioni nxënës – shkollë në 
arsimin e obligueshëm (parashkollor – klasa e nëntë),  2010/11 

 
 

Mësimdhënësit Stafi administrative Stafi ndihmës Totali i stafit 
mësimor 

Numri % Numri % Numri % Numri % 
140 86,95 6 3,73 15 9,32 161 100 

Tabela nr. 29. Stafi mësimor në arsimimin e obligueshëm sipas pozitës (klasat I-IX), 2008/9 
 

                                                            
1 Tw dhënat janë mar nga Drejtoria komunale pwr arsim, kultur, rini dhe sport, pwr vitin shkollor 2010-2011 
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1.3.3.4 Arsimi i mesëm 
 

Arsimi i mesëm përfshinë tri ose katër vite të shkollimit të nxënësve të moshës 15 deri 
18 vjet, të cilët vijojnë mësimin në dy shkollat e mesme me 695 nxënës. 
 
 
 
 
 

 
Tabela nr. 30. Numri i shkollave të mesme, i nxënësve dhe proporcioni nxënës – shkollë në 

arsimin e mesës  (klasat X-XIII), 2008/9 
 
 

Mësimdhënësit Stafi 
administrativ 

Stafi ndihmës Totali i stafit 
mësimor 

Numri % Numri % Numri % Numri % 

70 92,10 3 3,95 3 3,95 76 100 

Tabela nr. 31. Stafi mësimor në arsimin e mesëm sipas pozitës (klasat X-XIII) 2008/9 
 

1.3.3.5 Hapësirat shkollore në institucionet arsimore 
 

 Zgjerimi dhe përmirësimi i hapësirës shkollore me qëllim të arritjes së standardeve 
evropiane si dhe hulumtimi i standardeve ekzistuese është në proces. 

Sektori i arsimit në komunën e Shtërpcës përfshinë 18 objekte shkollore. Për shkak 
të vjetërsisë dhe moshës, 17 objekte kanë nevojë për rindërtim, renovim, rehabilitim, instalim 
të ngrohjes, energjisë elektrike, për rregullimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe të 
mirëmbajtjes. 

Sektori i infrastrukturës është përgjegjës për vlerësimin e nevojave për hapësira 
shkollore, planifikim, koordinimin, mbikëqyrje dhe realizim të objekteve për qëllim të 
përmirësimit të infrastrukturës shkollore. 

Institucionet arsimore shkollore kanë klasë mësimore me sipërfaqe të ndryshme, nga 
më të voglat 12 m² e deri në 45 m². Nga objektet ndihmëse, shkolla fillore “Staja Marković“ 
në Shtërpcë posedon edhe sallën e sporteve, i cila shfrytëzohet në të njëjtën kohë edhe nga 
shkolla e mesme ekonomike – tregtare „Jovan Cvijić“ në Shtërpcë, derisa shkolla fillore 
,,Šarski Odred“ në Sevcë, sallën e sporteve e shfrytëzon kryesisht për nevojat e veta. 

Numri i shkollave Numri i 
nxënësve 

Proporcioni 
nxënë/shkollë 

A (2+ 0 paralele të 
ndara) 698 349 
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Hapësirat shkollore dhe sportive në komunën e Shtërpcës 
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unën e Vitinasë 

Nr. Emërtimi i 
shkollës Fshati 

Numri i 
nxënës

ve 

Nr. i 
mësim
dhënës

ve 

Sipërfaqja 
e objektit 

në m² 

sipërfaqj
a 

m²/nx 

Nx. / 
mësimd

h. 

1 

Shkolla e 
mesme 

ekonomike–
tregtare„Jovan 

Cvijić“ 

Shtërpce 547 58 964,00 1,76 9,43 

Gjithsej 547 58 964,00 1,76 9,43 

2 
Shkolla e 
mesme 

"K.Manastirit“ 

Firaja 151 11 1.400,00 9,27 13,72 

Gjithsej 151 11 1.400,00 9,27 13,72 

3 Shkolla fillore 
„Šarski odred“ 

Sevcë 186 35 1.915,00 10,29 5,31 
Vërbeshti

cë 101  230,00 2,27  

Jazhincë 215  200,00 0,93  
Gjithsej 502  2.345,00 4,67  

4 Shkolla fillore 
„Staja Marković“ 

Shtërpcë 343  2.000,00 5,76  
Sushicë 15  91,00 6,06  
Popovc 105  200,00 1,90  
Gjithsej 463  2.291,00 4,95  

5 Shkolla fillore 
„Rajko Urošević 

Gotovush
ë 153  292,00 1,90  

Viçë 3  94,00 31,33  
Gjithsej 156  386,00 2,47  

6 
Shkolla 

fillore,,Osman 
Mani” 

Firajë 294 13 893,00 3,03 22,61 
Viçë 33 2 205,00 6,21 16,50 

Kashtanje
vë 50 11 200,00 4,00 4,54 

Gjithsej 377 26 2.117,00 5,61 14,50 

7 Shkolla fillore 
„Razim Cokli“ 

Brod 168 14 900,00 5,35 12,00 
Brod 149 12 700,00 4,69 12,41 

Izhancë 12 4 89,00 7,41 3,00 
Gjithsej 329 30 1.689,00 5,13 10,96 

8 Shkolla fillore 
„Anton Santori“ 

Biti e E. 38 8 380,00 10,00 4,75 
Biti e P. 0 0 205 m² 0 0 
Gjithsej 38 8 585 m² 15,39 4,75 

 
Tabela nr. 32. Raporti në mes të hapësirës shkollore dhe nxënësve në komunën e Shtërpcës 
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1.4 ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

1.4.1 TURIZMI 

 
 Komuna e Shtërpcës karakterizohet me kushte mjaft të vlefshëm natyrore për 
zhvillimin e turizmit. Malet e Sharrit me lartësi deri në 2.600 m dhe me shpata 
jashtëzakonisht të favorshme veriore për zhvillimin e turizmit dimëror dhe veror, është vlerë e 
cila deri më sot është shfrytëzuar shumë pak. Shpatat e buta të thepisura në dimër dhe 
shpati igjelbër të përshtatshme për rekreacion gjatë verës me vlerë turistike gjeomorfologjike 
(majat e larta të Sharrit, shpatat e thepisura, luginat me origjinë glaciale/akullnajore) dhe 
hidrologjike (burime të shumta dhe prroje që janë aktive gjatë verës) si dukuri hyn në 
lokacionet më të rëndësishme turistike në Kosovë. Nga pikëpamja e nevojave të komunës së 
Shtërpcës për zhvillim social – ekonomik sigurisht që në të ardhmen duhet të aktivizohet 
hapësira më e madhe për qëllime turistike. 
 Sot për nevojat e turizmit në komunën e Shtërpcës shfrytëzohen hapësirat e vogla: 
hotelet, restorantet, vendpushimet dhe objektet tjera përcjellëse turistike, duke përfshirë 
edhe dhjetëra kilometra të rrugës së asfaltuar nga Brezovica deri te hoteli “Molika” nuk zënë 
më shume së rreth 15 ha. Përveç këtyre, në mënyrë periodike për nevojat e rekreative në 
verë, e veçanërisht, dimrit shfrytëzohen shtigjet skijimore dhe ato për shëtitje jo më shumë 
se 10 – 15 ha. Në sipërfaqen e përgjithshme të komunës së Shtërpcës, pjesa e këtyre 
hapësirave, pra, është vetëm rreth 0,12 %. Këto zona të cekura, pra, në të ardhmen mund të 
zgjerohen edhe për 10 apo më shumë herë (sepse këso lloj terrene ka mjaft) dhe atë pa 
rrezik për pengimin e zhvillimit të veprimtarive tjera ekonomike – afariste duke përfshirë edhe 
pylltarinë dhe bujqësinë (blegtorinë).  
 Shtatë ashensor aktual mbi hotelin “Molika” nuk paraqesin “ngarkesë” në hapësirë 
për zhvillimin e pyjeve dhe kullotave; pjesërisht trasat e tyre kalon edhe nëpër shkëmbinjtë 
shterp, kanale dhe urina, të cilat janë plotësisht jo pjellore dhe në këtë mënyrë shfrytëzohen 
për qëllime të “prodhimit”. Analizat e deritanishme të kushteve gjeomorfologjike dhe 
biogjeografike për zhvillimin e turizmit në Sharr tregojnë për ekzistencës e kushteve të 
favorshme për zhvillimin e kësaj veprimtarie në jugperëndim të hotelit “Molika” deri te 
livadhet e Bistrës dhe Carevës, në një anë, dhe deri në verilindje dhe në lindje të hotelit në 
drejtim të Lubotenit, Shtërpcës dhe Gotovushës, në anën tjetër. Këtu para, së gjithash, 
mendojmë për potencialet natyrore për nevojat e turizmit dimëror. Mirëpo, përveç këtyre 
terreneve, për zhvillimin e turizmit janë të favorshme edhe pjesët e tjera të komunës, 
sidomos në pjesën e burimit të Lepencit (mbi Sevcën). Në skicën në aneks është paraqitur 
shpërndarja hapësinore e objekteve të planifikuara turistike të akomodimit, ashensori dhe 
pika që do të trajtohen si komplekse turistike me të gjitha kapacitetet e nevojshme për 
qëllime akomodimi, siç ishte cekur më parë, për qëndrimin e turistëve me mundësi më të 
mira ekonomike. Paraqitja e shpërndarjes së pikave kryesore turistike në malet e Sharrit 
(nga Shtërpca prej rreth 850 m dhe Brezovica në rreth 910 m deri te 2.580 kreshta e këtij 
mali) në lidhje me Shtërpcës, si qendër e komunës, dhe në rrugën regjionale Prizren – 
Prevall – Shtërpcë – Ferizaj, qartë tregoj në rëndësinë turistike të kompleksit “Treshnja” 
(Qershia) për zhvillimin e përgjithshëm të turizmit në komunën e Shtërpcës. Pozita qendrore 
e këtij kompleksi turistik në krahasim me komplekse tjera turistike “Brezovica” dhe “Shtëpia e 
Stojkut” si dhe “Livadhet e Carevës” dhe “Shtërpca” theksojnë rëndësinë e jashtëzakonshme 
për zhvillimin e më tutjeshëm të turizmit (veror dhe dimëror) në komunën e Shtërpcës dhe në 
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Kosovë. Lokacioni „Tršenja“ (Qershia), si dhe të gjitha lokacionet e planifikuara të ndërtohen 
dhe të organizohen si komplekse të qendrës turistike të lidhur njëri me tjetrin dhe të cilët me 
atraktivitetin e tyre mund të afrojnë (verës dhe dimrit) numrin më të madh të turistëve nga 
jashtë. 
 

1.4.2 BUJQËSIA 

 
Viset malore janë tradicionalisht, para së gjithash, shfrytëzuar për blegtori, dhe në 

mas më të vogël për prodhimin e kulturave bujqësore. Ky konstatim vlen edhe për komunën 
e Shtërpcës duke marr parasysh se territori i saj gjendet në lartësi prej 640 deri 2.597 m, dhe 
që në të ka kullota dhe livadhe si dhe sipërfaqe të pemishteve , pjellore dhe të punueshme. 

Në komunën e Shtërpcës për prodhime bujqësore (sipas të dhënave të drejtorisë së 
Gjeodezisë) shfrytëzohen gjithsej 13.649,7 ha. Pjesa e këtyre sipërfaqeve pjellore është 
rreth 56,9 %, në kuadër të komunës 55,2%. Nga këto sipërfaqe sektori publik shfrytëzon 
7.019,0 ha (51,4 %), ndërsa privat  6.633,7 ha (48,6 %). Sektori publik ka 7.012,4 ha 
sipërfaqes blegtorale (63,8 %), ndërsa privat 3.972,8 ha (36,2 %). Sipërfaqet tjera bujqësore 
janë mjaft të vogla të papërfillshme (6,5 ha ose 0,2 %), derisa në sektorin privat 2.667,5 ha 
të këtyre sipërfaqeve (99,8 %). 

 

Qëllime                 Totali  Privat     Publik 
  ha % ha % ha % 
  
Arat 2.463,20 9,94 2.460,70 32,58 2,50 0,01 
Kopshtet  0,80 0,00 0,80 0,01 0,00 0,00 
Pemishtet 203,20 0,82 199,20 2,64 4,00 0,02 
Vreshtat 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 
Livadhet 3.340,70 13,49 3.316,10 43,91 24,60 0,14 
Kullotat 7.644,50 30,87 656,60 8,69 6.987,90 40,60 
Pyjet 10.331,40 41,72 801,10 10,61 9.530,30 55,40 
  
Pjellore 23.984,10 96,85 7.434,80 98,44 16.549,30 96,20 
Jopjellore 778,00 3,15 117,60 1,56 660,40 3,80 
TOTALI 24.762,10 100,00 7.552,40 100,00 17.209,70 100,00 

Tabela nr. 33. Qëllimi i përdorimit të sipërfaqeve – në përgjithësi dhe sipas pronësisë në 
komunën e Shtërpcës 

Burim: Pasqyra e sipërfaqeve sipas kulturave, klasave dhe tokës pjellore, drejtoria e 
Gjeodezisë, Shtërpcës, 1998. 

Në bazë të këtyre informatave mund të thuhet se në komunën e Shtërpcës eksitojnë 
kushte të favorshme për zhvillimin e bujqësisë. Deri në masën e caktuar ky konkludim është 
logjik dhe atë kur është fjala për kushtet e zhvillimi të prodhimtarisë ekstensive bujqësore. 
Këtu mendojmë për prodhimin me pjesëmarrje, së pari, të familjeve bujqësore rurale të cilat 
merren me këtë veprimtari për qëllim të përmbushjes së nevojave të tyre, dhe eventualisht, 
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me qëllim të prodhimit të tepricave bujqësore të destinuara për tregun lokal. Për këtë mënyrë 
të prodhimeve bujqësore banorët kanë shfrytëzuar këto sipërfaqe: 

 
 Për prodhim blegtoral janë shfrytëzuar 10.985,2 ha (45,8 % nga totali i tokës pjellore, 

përkatësisht 44,4 % nga totali i sipërfaqes së komunës).  
 Për prodhimin e kulturave janë shfrytëzuar 2.464,0 ha (10,3 % nga totali i tokës 

pjellore, përkatësisht 10,0 % nga totali i sipërfaqes së komunës). 
 Për prodhimin e frutave/pemëtari (dhe vreshta) janë shfrytëzuar203,5 ha (0,8 % nga 

totali i tokës pjellore, përkatësisht diçka më pakë se 0,8 % nga totali i sipërfaqes së 
komunës). 
 

Ndryshimet në trajtimin e bujqësisë nga ana e shtetit në periudhën e pasluftës kanë 
çuar në një reduktim drastik të intensitetit dhe përfshirjes së hapësirës për tokat punuese 
bujqësore, kështu që sot mund të flitet për (këto) sipërfaqe vetëm për sipërfaqe në të cilat 
është e mundur të organizohet prodhimtaria bujqësore, dhe jo për sipërfaqe që në të vërtet 
shfrytëzohen për qëllime të tilla. 
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Kadastra i 
komunës Totali Privat Publik 

ha % ha % ha % 

 
Sevda 3.995,8 16,7 936,6 12,6 3.059,2 18,5 
Jazhinca 1.507,3 6,3 305,5 4,1 1.201,8 7,3 
Vërbeshtica 4.058,5 16,9 1.140,3 15,3 2.918,2 17,6 
Shtëroca 3.377,7 14,1 1.267,1 17,0 2.110,6 12,8 
Berevca I 1.157,2 4,8 499,0 6,7 658,2 4,0 
Berevca II 207,7 1,1 - - 270,7 1,6 
Sushica 1.054,5 4,4 407,5 5,5 647,0 3,9 
Bitia e E. 893,4 3,7 353,0 4,8 540,2 3,3 
Bitia e P. 624,7 2,6 260,0 3,5 364,7 2,2 
Gotovusha 1.571,9 6,6 491,1 6,6 1.080,6 6,5 
Drajkoci 1.086,8 4,3 290,1 3,9 733,7 4,4 
Viça 693,2 2,9 357,3 4,8 335,9 2,0 
Kashtanjeva 1.804,7 7,5 598,7 8,1 1.206,0 7,3 
Izhanca 364,4 1,5 171,8 2,3 192,6 1,2 
Brod 1.586,3 6,6 356,8 4,8 1.229,9 7,4 

 
TOTALI 23.984,1 100,0 7.434,8 100,0 16.549,3 100,0 

Tabela Nr. 34. Sipërfaqe pjellore dhe jo pjellore nëpër vendbanime në komunën e Shtërpcës 
– private, publike dhe totali 

Burim: Pasqyra e sipërfaqeve për kultura, klasa dhe tokë jo pjellore, drejtoria e Gjeodezisë, 
Shtërpcë 

Shfrytëzimi i 
hapësirës Totali Privat  Publik  

  ha % ha % ha % 
              

Bujqësia 2.464,0 10,3 2.461,5 33,1 2,5 0,0 

Pemëtaria dhe 
vreshtaria 203,5 0,8 199,5 2,7 4,0 0,0 
Blegtoria 10.985,2 45,8 3.972,7 53,4 7.012,5 42,4 
Pylltaria 10.331,4 43,1 801,1 10,8 9.530,3 57,6 
TOTALI 23.984,1 100,0 7.434,8 100,0 16.594,3 100,0 
              
Bujqësia 13.649,1 56,9 6.633,7 89,2 7.019,0 42,4 
Pylltaria 10.331,4 43,1 801,1 10,8 9.530,3 57,6 
TOTALI 23.984,1 100,0 7.434,8 100,0 16.549,3 100,0 

Tabela Nr. 35. Sipërfaqet pjellore sipas shfrytëzimit – totali dhe sipas pronësisë 
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Burimi: Pasqyra e sipërfaqeve për kultura, klasa dhe tokë jo pjellore, drejtoria e Gjeodezisë, 
Shtërpcë, 1988. 

Ndryshimet në trajtimin e bujqësisë në zhvillimin ekonomik të shoqërisë që kanë 
ndikuar në zvogëlimin e intensitetit dhe përfshirjen hapësinore të shfrytëzimit të sipërfaqeve 
për prodhimtari bujqësore, kryesisht kanë të bëjnë me: 

 Dekurajimin sistematik të zhvillimit të bujqësisë në përgjithësi në lidhje me aktivitetet 
tjera ekonomikë (kryesisht për të mirën e industrisë), 

 Bartjen e tepricave të pjesës së akumulimit nga bujqësia për aktivitete tjera, 
 Obligimin e fshatarëve për të ndryshuar përbërjen ravore të sfondit të kafshëve të 

tyre, 
 Lidhjet e bobota të sektorit publik dhe privat të prodhimtarisë bujqësore, 
 Ndalimin e posedimit të më shumë se 10 ha të sipërfaqeve bujqësore të një familje 

rurale, 
 Mbajtjen e pronësisë publike të 2/3 së sipërfaqeve blegtorale edhe pse sektori publik 

ka më pakë sfond të bagëtive sesa ai privat. 
Pasojat e trajtimi të këtillë të bujqësisë në zhvillimin e përgjithshëm socio – ekonomik 

dhe në komunën e Shtërpcës janë manifestuar, kryesisht, në kuptim negativ. Intensiteti i 
shfrytëzimit të hapësirave bujqësore në mënyrë të vazhdueshme është zvogëluar, prodhimi i 
masës bujqësore me kalimin e kohës ka qenë gjithnjë e më i vogël, ndërsa numri i deleve 
dhe kafshëve tjera është reduktuar në minimumin e nevojshëm për jetën e përditshme të 
familjeve rurale. 

Ndryshimet e cekura në komunën e Shtërpcës janë sidomos të “nxitura” edhe nga 
ana e strukturave qeverisëse të shoqërisë së gjerë socio – politike. Emigrimi i banorëve rural 
për shkak të arsyeve ekonomike, por edhe arsyeve teknike ka ndikuar (dhe ndikon) në rënie 
të vazhdueshme demografike të fshatit, dhe kjo tutje ka ndikuar edhe në zvogëlimin e 
intensitetit të shfrytëzimit të hapësirave bujqësore. Me kalimin e kohës, popullsia rurale është 
gjithnjë duke u orientuar në përdorimin e hapësirave për kultura bujqësore dhe pemëtari, e 
gjithnjë e më pakë në përdorimin e hapësirave për blegtori.  

 Sipas të dhënave në dispozicion në periudhën prej viteve 1964 deri 1988, sipërfaqet 
e arave/tokave të punuara janë zvogëluar nga 3.454 ne 2.457 ha, dhe në të njëjtën kohë 
sipërfaqet e pyjeve, kullotave dhelivadheve janë rritur nga 19.434 në 21.316 ha. Proceset e 
përmendura kanë quar që dendësia e deleve në kullota dhe në hapësira të livadheve të 
reduktohet në një dele në 1,6 ha, që konsiderohet të jenë shumë të pafavorshme për zhvillim 
ekzistues (të ardhshëm) të blegtorisë. Mesatarisht një familje rurale kishte (1998) vetëm 2-3 
dele.  

Shfrytëzimi i zonave blegtorale nga ana e sektorit publik është edhe më e vogël për 
shkak se Kooperative Bujqësor „Milan Zeča“, e cila organizon prodhimin blegtoral, kultivon 
vetëm 3.000 dele të vendosura në fermë nëRaki jashtë kufijve të bashkësisë.  Duhet 
theksuar që para 25-30 vjetëve kjo kooperativë ka organizuar kultivimin e 18.000 deleve dhe 
4.300 krerë të bagëtive tjera. 

Seçfarë rëndësie negative kanë ndryshimet në intensitetin e shfrytëzimit të 
hapësirave në komunën e Shtërpcës tregojnë të dhënat e drejtorisë së Gjeodezisë së pjesës 
në sipërfaqen e përgjithshme të hapësirave bujqësore; madje 10.985,2  ha ose 85,5 % të të 
gjithë sipërfaqeve bujqësore të livadheve dhe kullotave. Poashtu duhet të theksojmë se në 
periudhën e viteve prej 1964. deri 1988. Sipërfaqet e livadheve dhe kullotave janë rritur më 
shumë për 1.677 ha ose për 20,2 % në krahasim më gjendjen e vitit 1964. 
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Me kalimin e kohës, pra, popullsia bujqësore gjithnjë e më shumë është orientuar në 
sipërfaqe të kulturave bujqësore dhe të pemëtarisë, që në komunë ka 2.667,5  ha, që do të 
thotë 19,5 % e sipërfaqes së përgjithshme bujqësore ose (vetëm) 10% të sipërfaqes së 
përgjithshme të komunës. Përkatësisht, dendësia e popullsisë së komunës së Shtërpcës në 
krahasim me sipërfaqet e kulturave bujqësore dhe të pemëtarisë është rritur për rreth 460 
për 1 km2. Procesi i rritjes së dendësisë do të vazhdohet edhe tutje që tregon në nevojën për 
mbrojtjen e këtyre sipërfaqeve nga shfrytëzimiirracional. 

 
Kushtet për zhvillim ekonomik të bujqësisë dhe fshatrave në komunën e Shtërpcës, 

d.m.th., janë zvogëluar edhe atë më shpejt se që sektori publik ka mundur (apo ka dashur) të 
përcjell. Tepricat e fuqisë punëtore nga fshatrat është dashur të largohet  në qytetet përreth; 
largimi është realizuar në numër të vogël deri në Ferizaj dhe Prizren (për shkak të politikës 
së caktuar kombëtare dhe për shkak të zhvillimi të pamjaftueshëm industrial të qyteteve të 
përmendura), si dhe jashtë vendit. Shtrohet pyetja, a ishte e mundshme që këto proceset 
negative të specifikuara të ngadalësohen me intensifikimin e prodhimit bujqësor? Kjo ishte e 
mundur të arrihet vetëm në masë të vogël sepse tokat e kulturave bujqësore dhe të 
pemëtarisë në komunënShtërpcës kanë vlerë të vogël të bonitetit. Deri te ky përfundim, 
tërthorazi, vihet në bazë të të dhënave të sipërfaqeve të kulturave bujqësore dhe të 
pemishteve nëpër klasat kadastrale të caktuara. Kështu, në komunë tokat prej klasës së dytë 
deri tek e klasa e katërt kadastrale janë 317,2  ha,  ose  12,9 % të gjithë sipërfaqes së 
kulturave bujqësore, përkatësisht vetëm 1,3 % nga sipërfaqja e përgjithshme e komunës. Në 
kuadër të kësaj sipërfaqja e pemishteve (vreshtave) është 113,2 ha, ose 1,7 % të sipërfaqes 
total të komunës, mund t’i trajtojmë si sipërfaqe që mund të përdoren për ndonjë prodhim të 
intensifikuar të bujqësisë. Kështu, është e nevojshme që të mbajmë në mend se toka e 
klasës së dytë deri te klasa e katërt kadastrale në komunën e Shtërpcës sipas vlerës 
prodhuese i përkasin klasave më të dobët të tokës pjellore në pjesët e ulëta të rrafshit të 
Kosovës. Me hulumtimin e bonitetit të tokës në komunën e Shtërpcës janë fituar të dhënat 
për vlerësim relativë të përshtatshmërisë së kësaj zone për zhvillimin e intensifikuar të 
prodhimtarisë bujqësore. Sipas këtyre të dhënave, është e qartë që në komunën e 
Shtërpcës nuk ka hapësira të mëdha me tokë me kapacitet të madh të prodhimtarisë, sepse 
tokë të klasës së bonitetit I dhe II ka vetëm 462,3 ha (1,8 % nga sipërfaqja e përgjithshme e 
komunës), ndërsa tokë të klasës së boniteit III dhe IV ka 1.137,7 ha (4,6 % nga sipërfaqja e 
përgjithshme e komunës). Pra, në komunën e Shtërpcës ka 1.600,0 ha (6,4 % tokë 
produktive). 
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1.4.3 INDUSTRIA 

 
Gjendja e tanishme e industrisë në komunën e Shtërpcës është mjaft e pafavorshme. 

Si kompleksi më i rëndësishëm industrial ishte fabrike e pjesëve mekanike „Ivo Lola Ribar“ 
që ka prodhuar makina për përpunimin e metalit. Krahas kësaj në këtë fabrikë janë prodhuar 
edhe lidhëset për piano, si dhe trupat ndriçues. Pastaj, ekziston edhe “Pilana” e cila viteve të 
fundit punon si kompani e pavarur. Në fabrikën për përpunimin e drurit “Pilana” përpunohet 
druri dhe pjesët e mobileve. Deri vonë kanë ekzistuar kapacitetet për prodhimin e 
medikamenteve “Mediteks”, por, viteve të fundit nuk ka prodhim edhe pse ekzistojnë 
kapacitete njerëzor, hapësirë të përshtatshme por teknologji mjaft të vjetërsuar. 

Industrinë në bazë të sektorëve mund ta klasifikojmë në publike dhe private. Në 
sektorin privat veqojmë: N.P. „Aqua Breza“ në Brezovocë dhe N.P. “Luboteni” në Bitinë e 
Poshtme që merren me nxjerrjen dhe përpunimin e ujit mineral. 

Ndërmarrjet publike, sipas analizave, në kohët e fundit kane regjistruar një rënie të 
dukshme ekonomike, deri sa ato private, sidomos ato prodhuese ndikojnë në zhvillimin 
ekonomik. 

Në këtë zonë ekzistojnë kushtet edhe për zhvillimin më të madh se tanishëm të 
industrisë. Këtu industria do të mund të zhvillohet si veprimtari suplementare për aktivitete 
tjera ekonomike. 

 

1.4.4 TREGËTIA 

 

 Gjendja e rrjetit tregtar në komunën e Shtërpcës është ende në zhvillim, si në 
aspektin sasior ashtu edhe ne atë cilësor.          

Në bazë të të dhënave me të cilat disponon sektori për ekonominë, në komunën ka 
330 biznese të sektorit provat dhe 2 biznese të sektorit publik dhe ato janë: TRO „Mladost“ 
dhe  DP „Zadruga“. Dyqanet në përgjithësi janë të tipit të përzier, edhe pse ka të 
specializuara për: këpucë, tekstil, veshje dhe produkteve metalike. Në komunën e Shtërpcës 
ekziston një treg i rregulluar, derisa tregu i gjelbër dhe i bagëtisë nuk kanë lokacione të 
rregulluara, po spontanisht formohen në rrugë apo në afërsi të rrugëve. Me këto tregje 
menaxhon komuna e Shtërpcës e cila njëkohësisht mbledh edhe takse dhe te hyra tjera. 
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Shtrirja hapësinore e bizneseve në komunën e Shtërpcës 
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1.4.5 ZEJTARIA 

 
Zejtaria vazhdon që të jete fushë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të komunës 

së Shtërpcës. Ekzistenca e përvojës së konsiderueshme në industrinë artizanale (zejtarisë) 
së prodhimit, shërbimeve dhe të artit, ashtu edhe për industrinë e vendasve qe konsiderohen 
si përparësi për zhvillimin ekonomik. Ekzistenca e zejtarisë që merret me zejtarinë 
prodhuese në aspektin e përpunimin dhe prodhimit të produkteve për treg, dhe kryesisht në 
seri të vogla që nuk kanë karakteristika të industrisë prodhuese (instrumentet muzikore, 
veglat bujqësore dhe tjerat). Në komunën e Shtërpcës janë të njohur edhe zejtarët që 
merren me zejtarinë e shërbimit në fushën e mirëmbajtjes dhe rregullimit të produktit, 
pajisjeve, objekteve si dhe shërbime tjera. Janë të njohur zejtarët që merren me punët 
vendore, ose me përpunimin dhe rafinimin e objekteve veglave artistike si dhe formimi 
cilësisë së tyre që varet nga aftësitë personale të prodhuesit. Po ashtu ekzistojnë artizanët të 
angazhuar me përpunimin e punëve të dorës së produkteve të veçanta të cilat janë prodhuar 
nga zejtari vet ose me anëtarët e familjes.  
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Objektet ekonomike në komunën e Shtëprcës 
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1.4.6 ENERGJETIKA 

 
Problemi kryesor i gjendjes së tanishme me furnizim me energji elektrike në Shtërpcë 

si dhe në tërë territorin e Kosovës është mungesa e prodhimit të sasisë së nevojshme të 
energjisë elektrike. Arsye e kësaj është mungesa e kapaciteteve prodhuese, kapaciteteve të 
vjetruara (termocentrali Kosova A dhe Kosova B), pastaj rrjeti i amortizuar i distribucionit dhe 
humbjet e mëdha që janë në një mas të konsiderueshme dhe mungesa e mos pagesës së 
shërbimit nga ana e konsumatorëve. Prodhimi i energjisë elektrike është më i vogël në 
krahasim me nevojat, që nënkupton që është e nevojshme të ndërtohen kapacitete të reja 
prodhuese me të cilat do të përmirësohet furnizimi i konsumatorëve dhe shkëmbimi  i 
energjisë në regjion, si dhe mundësitë për zhvillimin e këtij sektori. 

Kapacitete e vjetruara janë ndotës së ambientit, dhe kapacitet e reja do të duhet të 
kishin komponentët për mbrojtjen e mjedisit. Ngritja e kapaciteteve të reja do të mundësonte 
furnizimi i mirë me energji elektrike. Tash planifikohet një termocentral i ri “Kosova e Re” prej 
2.000 MH, por edhe Shtërpca mund të prodhoj energji elektrike nga resurset natyre të 
mundshme më ndërtimin e pendës në Lepenc tek Brodi. Në të ardhmen planifikohet 
shfrytëzimi alternativ i energjisë (era, dielli, mbeturinat etj). 
 

1.4.7 INFRASTRUKTURA 

 

1.4.7.1 Transporti dhe infrastruktura e tij 
 
Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm për qytetarët, institucionet dhe 

për vet zhvillimin e komunës së Shtërpcës. Është faktor përmbajtjesor për zhvillim ekonomik, 
social dhe hapësinor por edhe pasoj e këtyre rrjedhave, luan rol të rëndësishëm në 
relacionet hapësinore në mes të hapësirave dhe destinacioneve të tyre. Transporti në 
Shtërpcës është kryesisht trafik rrugor. 

1.4.7.2 Transporti rrugor 
 

Analiza e gjendjes ekzistuese tregon një prapambetje të madhe të transportit të 
infrastrukturës në krahasim me treguesit e shumët që janë evident në Kosovë. Në bazë të 
kësaj, në periudhën e ardhshme është i rëndësishëm zhvillimi intensiv i sistemit të 
transportit, i cili do të duhet të paraqet një nga parakushtet themelore e zhvillimi të tërë 
komunës. Në territorin e komunës së Shtërpcës, rrjeti i rrugëve të kategorizuara, regjionale 
dhe rrugore që lidhin qendrën e vendbanimeve me rrugën regjionale, shtrihet në gjetësi 
totale prej 70 km. Nga këto, 54 km ose 77 % janë rrjet bashkëkohor. Komuna është pa rrugë 
magjistrale.    
 Rruga regjionale që kalon nëpër territorin e komunës  në drejtim të jugperëndimit – 
verilindjes është me një shtrirje bashkëkohore dhe lidh komunën e Prizrenit, në jugperëndim 
dhe me rrugën magjistrale Prishtinë – Ferizaj – Shkup, në lindje. Në territorin e komunës 
rruga regjionale është e gjatë 25 km, me gjerësi prej 6-7 m.  
 Rrugët lokale lidhin vendbanimet me rrugën regjionale, apo qendrën turistike me 
rrugën regjionale. Këto rrugë janë rrugë me ose pa shtresë bashkëkohore. Gjerësia e 
rrugëve lokale me shtresë bashkëkohore është 3-5 m.  
 Rrugët lokale, me shtresë bashkëkohore, janë si rrugët regjionale të asfaltuara. 
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 Në disa vitet e fundit janë ri-konstruktuara dhe asfaltuar një numër i rrugëve në brendi 
të vendbanime të komunës së Shtërpcës. Përmasat e këtyre rrugëve janë shumë të ngushta 
(gjerësia 3-4m). Rrugët tjera të paasfaltuara janë poashtu me përmasa të ngushta të 
rrethuara me objekte të ndërtuara që pamundësojnë zgjerimin e tyre. Përmasat e ngushta 
pengojnë ndarjen e trafikut për këmbësordhevetura, që sigurinë e këmbësoreve e redukton 
në minimum. Tereni malor në të cilin gjendet lokacioni ka shkaktuar që shumë rrugë janë të 
jenërënie të pjerrëta që në muajt e dimrit vështirësojnë mjaft qarkullimin normal të trafikut. 
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Infrastruktura rrugore në komunën e Shtërpcës 
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1.4.7.3 Transporti hekurudhor 
 

Vet fakti që në nivelin e Kosovës nga viti 1963 nuk është ndërtuar asnjë linjë 
hekurudhore, flet mjaft për gjendjen e transportit hekurudhor. 

Në territorin e komunës së Shtërpcës nuk ekziston transporti hekurudhor. Stacioni 
më i afër hekurudhor është në Kaçanikun e Vjetër rreth 20 km larg vendbanimit të Shtërpcës, 
linja hekurudhore Fushë Kosovë – Shkup. Mungesa e stacioneve hekurudhore dhe largësia 
e stacione ekzistuese, këtë komunë e vendos në një pozitë mjaft të pafavorshme të 
transportit, që reflektohet në transportin masiv të mallrave dhe produkteve. 

1.4.7.4 Transporti ajror 
 

Komuna e Shtërpcës nuk ka aeroport. Aeroporti më i afërt është aeroporti i Prishtinës 
– 61 km larg Shtërpcës. 

Në të ardhëm nuk parashikohet ndërtimi i aeroportit, e kështu kjo komunë do ti 
drejtohet aeroportit të Prishtinës dhe të Shkupit. 
 

1.4.8 TELEKOMUNIKACIONI 

 

1.4.8.1 Telefonia fikse 
 
            Në vendbanimin e Shtërpcës ekziston centralii PTT-sëme kapacitetit 1.500 numra. 
Nga kjo centralë është e shtrirë në linja kryesore magjistrale që shkon në drejtim të 
Brezovicës dhe qendrës skijimore në Sharr, por ekziston edhe linja kabllore e pavarur i 
ashtuquajtur Vendpushimet SUP në vikend zonë tek vendbanimi Qershia e Rexhes. Linja 
magjistrale e përmendur është më 150 linja deri të kutia e kabllove në afërsi të “Brnvarës”. 
Nga kjo pjesë e linjës së magjistralet ndahet rrjeti kabllor me 50 linja deri tek hotel “Narcis”, 
ndërsa për në drejtim të qendrës skijimore shtrihet kablloja me 100 linja deri të degëzimi 
tjetër në vikend zonë të Qershisë. Nga ky degëzim qendrës skijimore, përkatësisht hotelit 
“Molika” është kabllo e shtrirë prej 50 linjave, ndërsa në degëzimin e përmendur në zonën e 
Qershisë është lënë porti për lidhjen edhe 50 linjave tjera. Përveç këtyre rrjeteve kabllore 
ekzistojnë dy rrjete ajrore përmbi vendbanimin e Shtërpcës me 180 pale dhe drejt fshatit 
Berevcë me 40 palë. 

Telefonia fikse shtrihet në 11 vendbanime gjithsej 1.500 numra të telefonit. Vendet e 
banuara ku është i shtrirë rrjeti i telefonisë janë : Shtërpca, Sevca, Jazhinca Vërbeshtica, 
Brezovica, Bereci, Bitia e E., Bitia e P., Gotovusha, Drajkoci dhe Viça. 

1.4.8.2 Telefonia mobile 
 
Territori i komës së Shtërpcës është mjaft mirë i mbuluar me rrjetin e telefonisë 

mobile, gati të gjitha vendet e banuara kanë qasje në shërbime të telefonisë mobile, që 
ofrojnë dy operatorët e licencuar nga ana RAT-it. Të dy operatorëtshtrijnë antena të veçanta 
në lokacione të ndryshme të komunës. 

Në shërbim të telefonisë fikse, kompania kombëtare e telefonisë mobile GSM Vala 
900 shfrytëzon standardin evropian të teknologjisë GSM. Operatori mobil GSM Vala 900 ka 
rreth 20.000 konsumator. Vala ofron shërbime të telefonisë mobile, transferimin e të 
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dhënave, pranimin dhe dërgimin e telefaksit, mesazheve të shkurta tekstuale SMS si dhe 
shërbime tjera shtesë. Rrjeti i Vala 900 mbulon 98% të vendbanimeve të banuara, me 
përjashtime të vogla. 

Shërbime të telefonisë mobile ofron edhe operatori tjetër nacional i telefonisë mobile 
IPKO. 

 

1.4.8.3 Shërbimet e internetit 
 
Në komunën e Shtërpcës ekzistojnë më shumë kompani (ofrues të shërbimeve) që 

ofrojnë shërbime të internetit dhe që veprojnë në këtë zonë. Këto kompani bëjnë shtrirjen e 
rrjetit ajror. Komuna do të ketë përparësi zhvillimore dhe do të mund të jetë në funksion të 
zhvillimit bashkëkohorë vetëm nëse avancohet arsimimi dhe trajnimet profesional në fushën 
e teknologjisë informative. 
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Telekomunikacioni në komunën e Shtërpcës 
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 Rrjeta e internetit në komunën e Shtërpcës 
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1.5 INFRASTRUKTURA ENERGJETIKE 
 

Shtërpca me rrethinë furnizohet me linjë transmetuese prej 110 KW e cila fillon nga 
trafo-stacionin në Prishtinë dhe pastaj vjen deri tek trafo-stacionin në Ferizaj dhe vazhdon 
deri në Shtërpcë. Më saktë në vendbanimin e Shtërpcës, edhe pastaj kjo linjë prej 110 kw 
vazhdon në drejtim të Sharrit. Në hartën nr. 9 është paraqitur harta e Kosovës, skema 
gjeografike dhe skema monopolare prej 400/220/110 Kë në tërë Kosovën, dhe lidhjen e 
Kosovës me vendet fqinje me linjat 400/220 KË, poashtu është paraqitur rruga e linjës prej 
110 KË në regjionin e Shtërpcës.2 

 

 
Skema monopolare prej 400/220/110 Kë në hartën gjeografike të Kosovës 

 
Komuna e Shtërpcës ka transmetuesin e energjisë elektrike prej 35 Kw 3 x 185 mm² 

Al Th, në shtyllat e grilave nga Ferizaj. Rrjeti kryesor energjetik është Ts 35/10 KË 2 x 4 
                                                            
2Njësia eKEK-ut në komunën  Shtërpcës 
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MËA, i cili është i vendosur në afërsi të ndërtesës së komunës. Nga ky trafostacion 
shpërndahen 10 KW linja deri te TS 10/0,4 KWlokale në Shtërpcë, kryesisht me rrjet kabllor 
dhe STS më të largëta në fshatrat përreth ekskluzivisht me rrjetin ajror. Zona e ngushtë e 
Shtërpcës përmban 8 TS 10/0,4 KW nga të cilat 6 janë MËSTS, një është kullë dhe tjetra 
STS. Nga këto 8 TS tri janë industriale, njëështë për qëllime të furnizimit të shtëpisë së 
mallrave dhe të tjerat janë për konsum të përgjithshëm. 

Në rrethin ILP ekzistojnë dy TS 10/0,4 KW, me fuqi individuale me 400 KWA, dhe 
furnizohen drejtpërdrejtë me TS 35/10 të linjës kabllore, dhe poashtu me kabllo direkt nga kjo 
TS furnizohet edhe TS 10/0,4 KË 630 KËA „Pilana“. Në drejtim të qendrës sportive në 
Brezovicë shtrihet linja ajrore 35 KË në shtyllat e grilave që tash punon si rrjet 10 KË. 

Vendbanimi Brezovica furnizohet me dy largpërçues ajror 10 KË nga të cilët një në 
shtyllat drunore dhe vazhdon në drejtim të fshatit Sevcë, ndërsa i dyti në shtylla betoni mbi 
rënien kabllore IPO 13 – 3 x 120 AS furnizon TS 10/0,4 KË 2 x 1.000 KËA hotel „Narcisin“. 
Rrjeti ajror prej 30/10 KË në drejtim të Brodit dhe Firajës të seksionit 4 x 50 mm² Al Th në 
shtyllat drunore është në gjendje shumë të rëndë, si dhe të gjitha lidhjet paralele në drejtim 
të fshatrave nga ky rrjet kryesor. 

Po ashtu në gjendje të rëndë është edhe linja magjistrale prej vendbanimit Brezovica 
në drejtim të fshatit Sevcë, si të gjitha lidhjet e tij anësore. Në vet qendrën e Brezovicës në 
afërsi të hotelit “Breza” gjendet objekti i ndërtuar shpërndarës që paraqet degëzimin e 
energjetik prej 10 KË kabllove. Vikend vendbanimi Qershia e Rexhës furnizohet, gjithashtu, 
me largpërçuesin 10 KË në shtyllat drunore ën gjendje solide. Pas MW-TS “Elektro-
Kosova”ky rrjet vazhdon në drejtim të qendrës skijimore, por në shtylla në gjendje jo të mirë, 
ku disa prej tyre janë të rrënuar, kështu që ky rrjet është i shkyçur. Vet qendra skijimore tash 
ka një rrjet të besueshëm dhe të njëanshëm të furnizimit përmes rrjetit të përmendur në 
shtyllat e grilave, ndërsa hoteli “Molika” është i furnizuar dyfish përmes unazës lokale. Në 
tërë qendrën skijimore eksiton 5 TC 10/0,4 KW, prej të cilëve tri janë në pronësi të „Ineks 
Sharra“, njëra është e dedikuar për shkollën skijimore, dhe një kollë TC është për konsumin 
e gjerë për vikend zonë rreth “Shtëpisë së Stojkut”. Ekzistojnë TC 10/0,4 KW të kallajit te 
transmetuesi mbi qafën e Luanit që është largpërçuesi10 KW i çmontuar dhe se për shkak të 
nevojave të transmetuesit furnizohet me rrjetin sekondar përmes ski lifiti „Berevačke rupe“. 
Sa i përket fuqisë së angazhuar konsumatori dominues është “Ineks – Sharra” me 2.000 
KWA të fuqisë së instaluar në hotelin “Narcis” dhe me 3.030 KËA të fuqisë së instaluar në 
qendrën skijimore “Brezovica”. Konsumatori kryesor në qendrën skijimore është hotel 
“Molika” me fuqi të instaluar prej 2 x 1.000 KWA ndërsa konsumator tjerë të madh janë ski 
liftet (ashensorët)  

 Crvena karpa  me dy ulëse   165 /    75 KW 
 Dyert e luanit           -      200 / 136 KW 
 Piribreg                      -                                       165 /   75  KW 
 Karaula          me një ulëse                165 KË 
 Berevačke rupe            ski lift                         50 KË 
 Bačila                    -                   30 KË 
 Grčke livade           -                   30 KË 
 Molika            -                   30 KË 
 Qershia    tren   55 KË     50 KË 
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Pasqyra e trafo-stacioneve në komunën e Shtërpcësështë paraqitur në vijim të tekstit 

 TS    35 /  10  KW   „Shtërpca“  2 x  4  KWA 
 TS    10 / 0,4  KW: 

• TS   10 / 0,4  KWA   I.L.R. 
• TS  10 / 0,4  KWA   I.L.R. 
• TS   10 / 0,4  KW630  KËA „Pilana“ 
• STS   10 / 0,4  KW100 KËA Berevca 
• MBTS   10 / 0,4  KW 630  KËA Gradska 
• MBTS   10 / 0,4  KW630 KË „Shtëpia e mallrave“ 
• TS  10 / 0,4  KW   „Kulla“ 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Bitia e P. 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Bitia e E. 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Bitia e E. 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA „Repetitori“ 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA Palojca 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA Sushica 
• TS  10 / 0,4  KW160 KWA Kulla Gotovusha 
• STS  10 / 0,4  KW250 KWA Gotovusha 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Drajkoci 
• STS  10 / 0,4  KW   Viça 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA Mulaci 
• TS  10 / 0,4  KW160 KWA Firaja 
• TS  10 / 0,4  KW100 KWA Kulla Brod 
• TS  10 / 0,4  KW 2x1000 KWA hotel „Narcis“ 
• Shtrirja e instalimit të kabllove të energjisë elektrike 10 KË 
• TS  10 / 0,4  KW400 KwA Kulla Brezovica 
• TS  10 / 0,4  KW400 KWA „Shtëpia e pensionistëve “ 
• TS  10 / 0,4  KW100 KWA Qershia 1 
• TS  10 / 0,4  KW50 KWA Qershia 2 
• TS  10 / 0,4  KW100 KWA Qershia 3 
• TS  10 / 0,4  KW160 KWA Kulla 
• MBTS  10 / 0,4  KW400 KWA „El. Kosovo“ 
• TS  10 / 0,4  KW400 KWA „Shkolla skijimore“ 
• TS  10 / 0,4  KW400 KWA Kulla 
• TS  10 / 0,4  KW2x1000 KWA hotel „Molika“ 
• MBTS  10 / 0,4  KW400 KWA „Kapela e kuqe“ 
• TS  10 / 0,4  KW  nga kallaji jashtë përdorimit „transmetues“ 
• MBTS  10 / 0,4 630  KWA  Berevačke rupe 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA Jazhinca 1 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Mahala e Radanovës  
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Vërbeshtica 
• TS  10 / 0,4  KW250 KWA Jazhinca 2 
• STS  10 / 0,4  KW50 KWA transmetuesi 
• STS  10 / 0,4  KW100 KWA Sevca 1 
• TS  10 / 0,4  KW 100 KWA Sevca 2 „kulla“ 
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 Rrjeti energjetik i komunës së Shtërpcës 
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Në regjionin e Shtërpcës rreth 70% të linjave 10 EW janë të ndërseksionit të vogël të 
tërthortë (Al/Fe – 25 mm2  i 35 mm2 ) dhe kjo është një arsye e shpërbërjeve të madha të 
furnizimit në regjionin e Shtërpcës. Në fotografi në vazhdim janë të paraqitur ndër-seksionet 
e tërthorta të linjave ajrore elektrike të fuqisë mesatare deri 35/10 KË dhe vendndodhja e 
trafo-stacioneve prej 110/35 KË i 35/10 KË në vendbanimin Shtërpca me rrethinë. 
 

1.5.1 INFRASTUKTURA UJORE 
 

Sistemi i ujësjellësit në komunën e Shtërpcës 

 Në komunën e Shtërpcës 75 % e vendbanimit është i mbuluar më rrjetin publik të 
ujësjellësit, 18,75 % pjesërisht dhe 6,25 % ka rrjet të ujësjellësit publik por me probleme në 
furnizim. Në nivelin urban 95 % të banorëve janë të mbuluar me rrjetin e ujësjellësit. Në 
territorin e komunës së Shtërpcës nuk ekziston rrjeti kryesor i ujësjellësit, por secili 
vendbanim ka ujësjellësin e veçantë. Duhet theksuar që disa vendbanime edhe pse janë të 
kyçur në rrjetin e ujësjellësit, kanë probleme me furnizim me ujë. Në periudhën e verës janë 
të mundura reduktimet me furnizim me ujë për shkak të ujitjes së sipërfaqeve bujqësore. 
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Infrastruktura e furnizimit me ujë në komunën e Shtërpcës 
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1.5.1.1 Sistemi i kanalizimit në komunën e Shtërpcës 
 

 Në komunën e Shtërpcës 12,5 %e vendbanimit është i mbuluar më rrjetin publik të 
kanalizimit, 25 % është në procesin e ndërtimit, 6,25 % është pjesërisht i mbuluar dhe ž,25 
% nuk është i mbuluar me rrjetin e kanalizimit. Në territorin e komunës së Shtërpcës nuk 
ekziston rrjeti kryesor i kanalizimit.  
 

1.5.1.2 Regjimi i ujërave 
 

Nga këndvështrimi i përgjithshëm gjendja e rrjedhës se ujit dhe mbrojta nga vërshimet 
në komunë nuk është e favorshme. Në periudhën e kaluar nuk janë bërë punime 
domethënëse në rregullimin e rrjedhave të ujit, dhe kohë pas koha ka pasur vërshime të 
intensiteteve të ndryshme që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Lumenjtë dhe prrojet 
në komunën e Shtërpcës nuk janë të rregulluar, kështu që mund të pranojnë sasi të shumta 
të ujit, që pastaj dalin nga shtretërit e tyre natyror dhe artificial duke shkaktuar vërshime. 
Mbahen në mend vërshimet e vitit 1979 që kanë shkaktuar pasoja katastrofike në luginat e 
degëve dhe vet lumit të Lepencit. Atëherë valët përmbysëse të flukseve rrebeshe 
shkatërruan fondin e pasur me kafshë të egra të Sharrit dhe peshkun fisnik, duke vërshuar 
dhe duke marr pjesë të zonave të trafikut dhe shtëpitë. Lumenjtë kanë tërhequr gurë të 
mëdhenj, kanë marr dhe kanë sjellë materialet të ashpra, kanë shkatërruara pjesët e veçanta 
të bregut dhe kanë ndryshuar regjimin biologjik dhe të ujit. 

 

1.5.1.3 Gjendja e ndotjes së rrjedhave të ujit 
 

Duke vështruar në mënyrë komplekse problematikën e ndotjes së rrjedhave të ujit në 
komunën tonë, mund të supozohet se dëmet bazë në rrjedhat e ujit në zonën tonë janë nga 
erozioni, ose lumenjtë e dhunshëm, si dhe sasitë e ujërave të zeza të cilat pa kanalizim dhe 
pa pastrimin e përmbajtjes së kanaleve derdhen në rrjedhat e ujërave. 

Përveç ndotjes natyrore që shkaktohen nga erozioni i tokës duke sjellë sedimente në 
rrjedha të ujërave, ndotje të konsiderueshme shkaktojnë edhe popullsia rural e vendosur në 
të gjitha luginat e degëve në Sharr. Të gjitha ujërat e zeza të familjeve, rrallë përmes 
gropave septike, pa ndonjë pastrim derdhen në ujëra. Pa si që vendbanimet e mëdha janë të 
vendosur në degët më të bukura të degëve të Sharrit, ekziston mundësia që aktiviteti 
destruktiv i njeriut ndikon në mjedisin e rrjedhave të ujit. 

Analiza mikrobiologjike dhe fiziko – kimike e rrjedhave të ujërave në zonën e 
komunës se Shtërpcës që është realizuar në vitin 1978, ka treguar që karakteristikat e ujit i 
përkasin klasës së I-rë dhe kanë veti të ujit të pastër oligasaprob. 

Megjithatë, në kohët e sotme, si marrësit e ujërave të përdorura, shumë pak mund të 
mbajnë veçoritë e veta natyrore. Ata gjithnjë e më shumë maten me materie organike dhe 
joorganike që vijnë nga vendbanimet, materialit të depozituar dhe mbeturinave të shumta. 
Duhet theksuar së industria në komunën tonë nuk është e zhvilluar dhe se nuk ekzistojnë 
urra industrial që do të ndikonin në ndotjen e ujit. 

Sasitë e mëdha të ujërave të ndotur që drejtpërdrejtë derdhen në lumenj me 
përmbajtjen e tyre fizike dhe kimike në mënyrë të konsiderueshme ndikojnë në ndryshimin e 
cilësisë së ujit, dhe ashtu ndikojnë në bilancin natyral të lumit.  

Fal sasive të mëdha të ujërave që kanë marrësit e përmbajtjeve të kanaleve, ata 
mund t’i pranojnë pa ndonjë rrezik të madh. Sasitë e mëdha të ujërave nga marrësit duke 
kaluar me shpejtësi të madhe mbi gurët e shumtë në rrugë mjaft të shkurta të rrjedhës me 
vetëpastrim mbajnë dhe mirëmbajnë përmbajtjet e tyre themelore. 
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Sistemi i kanalizimit në komunën e Shtërpcës 
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1.5.2 VARREZAT 

 
Varrezat ekzistojë në çdo fshat, dhe në disa vendbanime ka edhe më shumë se një. 

Janë të parregulluara dhe pa infrastrukturë minimale komunale. Në bazë të analizave në 
terren, grupin të cilin e kanë përfaqësuar përfaqësuesit e komuniteteve detare ka identifikuar 
lokacione e varrezave në tërë territorin e komunës, ku është konstatuar se një pjesë e tyre i 
përmbush nevojat edhe për 10 vitet e ardhshme. Është e nevojshme të merren masat për 
infrastrukturë shtesë për mirëmbajtje, menaxhim dhe rregullim. Në të gjitha vendbanimet 
mungon hapësira për varrim dhe qëndrim, mungon rrethoja, si dhe shtigjet, gjelbërimi dhe 
veprimtaritë e tjera të nevojshme. Janë të planifikuar dhe vendet për varre që janë të 
paraqitura në hartën e infrastrukturës së varrezave. 
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Shërbimet sociale në komunën e Shtërpcës 
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1.5.3 MENAXHIMI I MBETURINAVE 

 
Menaxhimi i mbeturinave në komunë bëhet nga “NJKP’ (Novo Javno Komunalno 

Preduzeće/Kompania e Re Publike Komunale). Në bazë të të dhënave të fituara “NJKP” 80 
% të vendbanimeve janë të mbuluar me shërbime komunale. Nga 16 vendbanime në 
komunën e Shtërpcës, vetëm 3 fshatra nuk janë të mbuluar me shërbime komunale 
(Sushica, Izhanca dhe  Kashtanjeva), për shkak të terrenit të pakalueshëm. Pajisjet 
komunale janë të shpërndar në mënyrë të barabartë në 13 fshatra. Për grumbullimin e  
mbeturinave janë në dispozicion kontejnerët 1,1 m³, të cilët janë të shpërndarë pranë  
institucioneve publike dhe shportat të cilat i posedon gati çdo shtëpi. Në vendbanimet të cilat 
nuk janë të mbuluar me shërbime komunale, deponimi i mbeturinave bëhet ne deponi të 
egra. 

 Komuna jonë nuk posedon deponi në të cilat do të mund të deponoj mbeturinat, por 
mbeturinat i transporton në Gërlicë dhe Gjilan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

136 
 

Menaxhimi i mbeturinave në komunën e Shtërpcës 
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1.6 POZITA, RËNDËSIA DHE PYTJET SPECIFIKE PËR KOMUNËN E 
SHTËRPCËS NË KONTEKSTIN E PHK (PLANIT HAPËSINOR TË 
KOSOVËS) 

 

„Plani Hapësinor i Kosovës  2011.– 2022. +“ 
Institucionet kosovare kanë eksperiencë në fushën e planifikimit hapësinor. 

Eksperienca e mirë është fituar gjatë hartimit të planit hapësinor të Kosovës  për 1970 – 
1980. shekulli XX nga ana e Institutit për urbanizëm dhe projektim në Prishtinë si dhe nga 
OECD nga Parisi. Dhe në këtë dokument komuna e Shtërpcës ka qenë e trajtuar, por në atë 
kohë së bashku me Ferizajn. 

 
Me ligjin për planifikim hapësinor të vitit 2003 dhe amendamentin e tij në 2008, është 

krijuar një kornizë ligjore për planifikim hapësinor. Plani hapësinor i Kosovës 2010 – 2020 +”, 
të cilin e ka përgatitur Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor (PMPH), Instituti për 
planifikim hapësinor, është plani i parë hapësinor i cili mbulon tërë territorin e Kosovës dhe i 
cili është i hartuar në bazë të kornizës së lartpërmendur. Dhe në kohën kur ne jemi duke e 
hartuar PZHK/PRU për komunën e Shtërpcës (2011), Plani hapësinor i Kosovës është 
miratuar nga Parlamenti i Kosovës në muajin qershor të vitit 2011. 

Në kuadër të procesit të hartimit të Planit hapësinor të Kosovës, si rezultat i dhjetëra 
takimeve dhe proceseve pjesëmarrëse, është hartuar vizioni për të ardhmen e Kosovës. Ky 
draft i Planit hapësinor të Kosovës është bazuar në këtë vizion i cili në të ardhmen dëshiron 
që “Kosova të jetë shtet i pavarur dhe i integruar në bashkësinë Evropiane me zhvillim të 
qëndrueshëm socio – ekonomik, me infrastrukturë dhe teknologji bashkëkohore, me 
mundësi të arsimimit për të gjithë, me fuqi punëtore të kualifikuar, vendi i cili e respekton 
mjedisin, trashëgimin natyror dhe kulturor për tërë territorin e vet dhe vendet fqinje, me 
shoqëri të hapur e cila promovon diverzitetin dhe shkëmbimin e ideve, duke i respektuar të 
drejtat e të gjithëve” 

Është normale që qëllimi është që të realizohet vizioni në tërë territorin e Kosovës. 
Në këtë kontekst edhe komuna e Shtërpcës gjatë hartimit të planit  zhvillimor komunal 
analizon  pozitën, rëndësinë dhe çështjet specifike të cilat duhet trajtuar. 

Pjesa qendrore e draftit të planit hapësinor të Kosovës është Strategjia e zhvillimi 
hapësinor. Kjo strategji e prezantuar, bazohet në tri parime kryesore: 

 
 Zhvillimi i rrjetit të fuqishëm urban për zhvillim ekonomik. Shumica e zonave urbane 

është rregulluar dhe është krijuar rrjeti i infrastrukturës në mes të vendbanimeve të 
vogla dhe të mëdha. Qytetarëve iu është ofruar kujdesi shëndetësor dhe arsimimi. 
Është mbështetur bujqësia dhe industria në zonat rurale. Industria e rëndë është 
rehabilituar, është mbështetur tregtia dhe turizmi. 

 Zhvillimi dhe mbrojta e resurseve natyrore. Mbrojtja dhe përdorimi i mjedisit të 
trashëgimisë kulturore dhe natyrore, cilësia e tokës bujqësore, burimet minerale dhe 
zhvillimi i kontrolluar i vendeve të depopulluara/zhvendosura. 

 Zhvillimi i lidhjeve strategjike. Integrimi në rrjetin regjional dhe evropian (TENT-T), 
përmirësimi i nevojave për transport në Kosovë si dhe furnizimi i qëndrueshëm me 
energji elektrike dhe ujë të familjeve dhe industrive. 
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  Parimet të cilat do të shfrytëzohen për të krijuar kornizën e planit hapësinor të 
komunës së Shtërpcës, do të jenë në atë mas sa i takon dhe sa është edhe vet kapaciteti i 
komunës së Shtërpcës. 
 
  Strategjia dhe objektivat për zhvillimin e dëshiruar hapësinor publik, mjedisor dhe 
social janë të ndara në katër grupe: 
 Porta e Kosovës – Zona e kaltër: regjioni rreth Prishtinës. Përqendriminëadministratë, 

arsim, kujdesin shëndetësor, shërbime dhe tregti, industri të lehtë, industri bujqësore 
dhe turizëm. 

 Pasuria e Kosovës – Zona e gjelbër: regjioni rreth Mitrovicës. Përqendrimi në industri, 
shërbime, tregti dhe industri bujqësore. 

 Urat e Kosovës – Zona e verdh: regjioni rreth Gjilanit, Ferizajt dhe Gjakovës, ku merr 
pjesë edhe komuna e Shtërpcës. Përqendrimi në shërbime dhe tregti, industri të 
lehtë, industri bujqësore dhe turizëm.   

 Parqet e Kosovës – Zona e portokalltë: regjioni rreth Pejës dhe Prizrenit. Përqendrimi 
në turizmin kulturor, shërbime dhe tregti, industri të lehtë dhe bujqësore. 

 

Strategjia e planifikimit hapësinor, dokument i miratuar 
 

Kjo strategji ka për qëllim ndarjen e barabartë të shërbimeve publike dhe zhvillimin 
ekonomik në të gjitha pjesët e Kosovës, megjithatë e vërteta është në shumë aspekte të 
padiskutueshme të qendrës. Një nga pjesët më të rëndësishme të strategjisë është zhvillimi i 
Trekëndëshit të Zhvillimit Ekonomik (TZHK) në zonën në mes te Prishtinës dhe Aeroportit 
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Ndërkombëtar. Gjendja e favorshme e transportit dhe e kushteve të veçanta ekonomike në 
këtë zonë do të tërheq investime dhe do të shndërroj TZHK-në në shtyllën kurrizore të 
zhvillimit ekonomik. 

Si përparësi e komunës së Shtërpcës në këtë drejtim është se gjendet shumë afër 
autostradës së planifikuar Prishtinë – Shkup dhe do të ketë qasje më të mirë në TZHK në të 
ardhmen. 

Në dokumentin e strategjisë hapësinore të Kosovës, komuna e Gjilanit dhe 
Ferizajtjanë të shënuara si zona të verdha dhe të definuara si “Urat e Kosovës”. Po ashtu në 
këtë zonë janë të përfshira edhe komuna e Vitisë Novobërdës, Kaçanikut, Kamenicës dhe 
Shtërpcës. Kjo zonë karakterizohet me tokë bujqësore cilësore e pasur me burime të ujit 
mineral, tregtisë dhe traditës së turizmit. Lidhjet kufitare me Maqedoninë dhe Serbinë, 
gjithashtu sigurojnë kushte të mira për investime në këtë regjion. 
 

 

Strategjia e zhvillimit hapësinor për regjionin e Gjilanit dhe Ferizajt, ky hyn edhe komuna e 
Shtërpcës, “Urat e Kosovës”, dokument i miratuar 

 

Ky dokument parasheh rolin e rëndësishëm për regjionin si lidhje në mes të Kosovës 
dhe vendeve fqinje. Mund të theksohet lidhja me kalimin kufitar me IRJ të Maqedonisë, lidhja 
brenda qyteteve dhe fshatrave janë ku janë zhvilluar aktivitete ekonomike të cilat do të 
vazhdojnë të modernizohen dhe forcohen, tërheqin investime dhe rrisin investime nga 
vendet e jashtme, dhe në vazhdim e sipër është sigurimi i hapësirës së duhur të planifikimit 
hapësinor për sektorin privat duke krijuar regjionin konkurrent për tregun e brendshëm dhe të 
jashtëm, duke përmirësuar kualitetin e jetës për të gjithë qytetarët, duke përmbushur në të 
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njëjtën kohë kriteret për zhvillim të qëndrueshëm. Bizneset mikro dhe të vogla, dhe disa të 
mesme kontribuojnë në zhvillimin e ekonomik, planifikohet rritja e mundësive dhe mbështetje 
e veçantë për këtë zhvillim në mënyrë që në të ardhmen të kemi biznese të mëdha, si dhe 
duhet të theksohet rëndësia e maleve të Sharrit dhe Ski qendrës për zhvillimin e komunës së 
Shtërpcës së regjionit. 

 

1.6.1 Qëllimet kryesore për regjionin të cilës i përket komuna e Shtërpcës: 

 

 Zhvillimi i rrjetit atraktiv të qyteteve të planifikuara, për menaxhimin e shërbimeve publike 
për qytetarët, për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, punësimin dhe barazi 
sociale. 

 Mbështetja e LER për ERK – shfrytëzimi i përparësive konkurruese, 
 Zhvillimi i lidhjeve efikase brenda tërësive urbane dhe lidhjeve me zona tjera ndër-

urbane dhe regjione, parmes zhvillimi të rrjetit të infrastrukturës (rrugore, hekurudhore, 
TI). 

 Zhvillimi i shërbimeve tregtare, agro–industriale dhe turistike për intensifikimi i politikave 
për rinovimin e mbrojtës së mjedisit. 

Plani hapësinor i Kosovës vendos kufirin e regjionit të cilët kryqëzohen me Serbinë 
dhe Maqedoninë, si zonë me interes të veçantë për tërë Kosovës. Plani hapësinor i Kosovës 
vendos kufijtë e regjionit të cilët kryqëzohen me Serbinë dhe Maqedoninë, si zonë me interes 
të veçantë për tërë Kosovës. 
Plani hapësinor i Kosovës, po 
ashtu evidenton problemet e 
ndryshme kyçe dhe propozon 
që të ndërmerren veprime për 
zgjidhjen e tyre. Zhvillimi 
ekonomik i barabartë i vendit 
është parë si një nga 
problemetkyçe dhe një nga 
qëllimet e identifikuara është 
qasja e qytetareve në 
infrastrukturë. Ndër propozimet 
për zhvillim të infrastrukturës 
është ndërtimi i linjës 
hekurudhore që lidh Ferizajn 
me Bujanocin përmes komunës 
së Gjilanit dhe vet komuna e 
Shtërpcës nuk është larg këtij 
zhvillimi. Kjo zonë është 
karakteristike për nga toka bujqësore cilësore, burime të pasura të ujit mineral, me tregti dhe 
traditë të turizmit, blerat që e bëjnë regjion të rëndësishëm, por edhe pyjet specifike për 
trajtim në planin zhvillimor komunal të Shtërpcës, Parkun Nacional dhe QendrënSkijimore në 
Brezovicë si dhe kapaciteteve të reja të mundshme. Në regjion janë trajtuar edhe 
Monumentet kulturore me status të mbrojtur të cilat duhet t’i kemi parasysh gjatë hartimit të 
këtij plani komunal të Shtërpcës.  
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Në regjionin e verdh janë të identifikuara sidomos zonat e mbrojtura të cilat duhet t’i 
kemi parasysh gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Shtërpcës. 
 

 

Grupi ku zonat kanë një zonë neutrale prej 100 m' nga parametri i oborreve të tyre 

janë: 

 Kisha e Shën Nikollës, Shtërpcë; 
 Kisha e Teodorit të Shenjtë, Biti e Poshtme, Shtërpcë; 
 Kisha e Shën Nikollës, Gotovushë, Shtërpcë; 
 Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë, Gotovushë, Shtërpcë; 
 Kisha e Shën Gjergjit, Biti e Epërme, Shtërpcë. 

 
Si një nga përparësitë e zonës vërehet që është edhe:  

 
 Prania e resurseve natyrore, rekreative, shëndetësore, të ujërave termale, mundësitë 

për zhvillimin e turizmit malor, rekreativ dhe shëndetësor. 
 

1.7 QËSHTJET KYÇE NË KONTEKSTIN MË TË GJERË HAPËSINOR TË 
CILAT PËRFSHIJNË UDHËZIMET PËR PLANIFIKIM DHE DETYRAT 
TË CILAT RRJEDIN NGA DOKUMENTET DHE PLANET HAPËSINORE 
PËR REGJIONIN E GJERË DHE TË CILAT I PËRKASIN KOMUNËS 
SË SHTËRPCËS 

 
Udhëzimet që janë përmbledhur në këtë kapitull sqarojnë një numër të çështjeve që 

dalin nga Plani Hapësinor i Kosovës në lidhje me atë që çdo komunë, në këtë rast komuna 
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e Shtërpcës, duhet t’i ketë parasysh gjatë hartimit të planit zhvillimor dhe urban të komunës 
të cilët në të njëjtën kohën si material do të lehtësojnë komunikimin në mes të dy niveleve të 
bashkëpunimit.  

1.7.1 BANIMI 

 

Subjektet lokale për planifikim duhet të:  

 Planifikojnë kërkesat për banim për të gjithë, prej shtresës më të ulët, të atyre me nevoja 
për strehim apo banim të përshtatshëm dhepër ata me nevoja të veçanta; 

 Ofrojnë mundësi të shumta dhe zgjidhje për banim, më komunikim të mirë sipas 
madhësisë, llojit të vendit të banimit dhe kërkesës për krijimin e komuniteteve të përziera; 

 Krijojnë hapësira banesore të mjaftueshme me prioritet për ri-shfrytëzim të tokës brenda 
zonave urbane duke shfrytëzuar shtypit e thata dhe duke i adaptuar banesat ekzistuese; 

 Të krijojnë dhe sigurojnë transportin publik për punë, arsimim dhe institucione 
shëndetësore tregti, argëtim dhe shërbime lokale; 

 Shfrytëzojnë tokën në mënyrë efikase përmes politikave dhe standardeve të planifikimit; 
 Vlerësojnë nevojat e njerëzve për transport publik, të cilët janë si kërkesa për krijimin 

brenda vendeve të banuara të zonës urbane dhe lidhjeve me qendra tjera; 
 Reduktojnë varësin nga automjetet, duke mundësuar qarkullim të këmbësorëve dhe 

biçiklistëve, me vendosjen e lidhjeve të transportit publik me vendin e banimit, punës, 
shërbimeve lokale dhe mundësive lokale, si dhe me planifikim të destinacionit të 
kombinuar; 

 Inkurajuar projektimin në zhvillimet e reja të banimit me qëllim të krijimit të mjediseve 
atraktive, me kualitet të lartë të cilat njerëzit do t’i zgjedhin për të jetuar. 

 
 

1.7.2 LOKACIONET STRATEGJIKE DHE BAZAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK 

 

1.7.2.1 Pyetjet dhe arsyet për udhëzime 
 
Duke u bazuar në çështjen se Kosova nuk ka zhvillim të barabartë në territorin e vet, 

në mungesë të planifikimi për shfrytëzim racional të hapësirës, vendbanimet e mëdha të 
banuara – qytetet vazhdojnë me trendin e rritjes së tyre, me rritje e rrjedhave joformale, 
çmime të larta dhe investimet ne infrastrukturën fizike dhe shërbime për ndërveprim 
sinergjik, trend i migrimit në drejtim të qendrave të mëdha është duke u vazhduar ndërsa 
mungesa e hapësirave për banim me qasje të favorshme dhe kushte është prezentë, qytetet 
vazhdojnë me zhvillimin e tyre në kushtet ekonomisë së tregut sipas kritereve për mbijetesë 
dhe jo promovim të zhvillimit komplementar. Për shkak të funksionit të saj si qendër 
administrative dhe universitare, Prishtina bashkon veprimtaritë kryesore ekonomike dhe 
sociale të cilat i ofrojnë pozitë të përshtatshme në tregun regjional, por në kontekstin kosovar 
implikon zhvillimin jo të barabartë socio – ekonomik dhe hapësinore të pjesëve të tjera të 
Kosovës, me depopullim në zona rurale dhe qendra të vogla urbane, tensione sociale dhe 
ndarje të Kosovës në pjesët e zhvilluara dhe ato të pazhvilluar, në mungesë të zhvillimit të 
strategjisë zhvillimore dhe zbatim të ligjit në fuqi, kemi humbje të resurseve natyrore të 
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pakthyeshme, deri sa arritja e vlerave të karakterit të pasur degradohet dhe sjell deri të 
kufijtë kritik të funksionimit dhe shfrytëzimi të tyre. 

Vazhdimi i trendit të rrjedhave të pazhvilluara rrit shpenzimet e transportit të 
udhëtareve dhe të mallrave dhe si pasoj ka qasje të vështirësuar në infrastrukturë me 
implikime negative në zhvillimin e ekonomik të vendit. Ngushtimi i rrugëve kryesore pengon 
qarkullimin normal brenda dhe jashtëKosovës, derisa ngadalësimi i shërbimeve në vendet e 
banuara në mënyrë indirekti nxit migrimin, që është një situatë e pafavorshme për investime 
të mundshme. Strategjia e propozuar për zhvillim hapësinor të Kosovës bazohen të zhvillim 
e rrjetit të fort të qyteteve me zhvillim ekonomik, përmes resurseve njerizove – ngritjen e 
bazës së dijes, shfrytëzimin racional dhe të planifikuar të resurseve natyrore dhe kulturore, 
qasjes së lehtë në infrastrukturë fizike (rrugore, hekurudhore, ajrore, TI), për sigurimin dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës (banimit dhe shërbimeve), barazi sociale me përpjekje si 
qytetet e konkurrencës në regjion dhe gjithë kjo të mbështetur nga kapacitet e organizuara 
(menaxhimi, qeverisja e mire, përkrahja politike, përkrahja sociale, rrjetet strategjike). 

1.7.2.2 Udhëzimet në nivel komunal 

Ky udhëzues për komuna duhet të ndihmoj komunave në përmbushjen e detyrave të 
planifikimit hapësinor sidomos në: 
 Hartimin e planeve zhvillimore dhe urbane, 
 Hartimin e planeve strategjike regjionale të zhvillimit – planifikimi i përbashkët për zhvillim 

për disa komuna (dhe/ose menaxhimi) i regjionit urban metropolitan (Prishtina me 
komuna përreth). 
 

Planet zhvillimore komuna me strategjitë e tyre duhet të:            

 Inspirojnë – rrisin vetëdijen dhe mobilizojnë popullatën, grupet e interesit, politikanët në 
krijimin e planifikimi të ardhshëm për komuna. 

 Jenë të formuluar për zhvillimin kohor të caktuar dhe të bazuar në çështjetprioritare dhe 
në gjendjen e tanishme në komuna. 

 Përmbajnë vizione për zhvillimin e komunave – në përputhje me strategjinë për 
planifikim hapësinor në mënyrë të qartë dhe specifike të formuluar për mirëmbajtjen e 
karakteristikave lokale, problemeve dhe mundësive për zhvillim. 

 Objektivat duhet të jenë zgjidhjet për problemet dhe nevojate banorëve me përcaktimin 
e vendndodhjes së zonës. Nëse janë qëllimet e lidhura (p.sh, ulja e papunësisë dhe 
investimet ekonomike) duhet të vërtetohen prioritetet dhe qëllimet, 

 Qëllimet duhet të jenë të përcaktuara para se të përcaktohet strategjia. 
 
Planet zhvillimore komunale duhet të promovojnë zhvillimin ekonomik dhe social 

sipas kornizës kushtetuese për menaxhimin lokal të decentralizuar: 
 

 Duke siguruar që strategjitë të jenë të planifikuara për zhvillim ekonomik lokal, 
 Duke theksuar rolin të cilin duhet ta luanë qeveritë lokale për ZHELpër trajtimin e 

çështjeve të rritjes ekonomike, zhvillimi të bazuar në resurse lokale, papunësi, krijimin e 
vendeve të reja, shpërndarjen e resurseve dhe mundësive ekonomike në të mirë të 
qytetarëve (reduktimi i varfërisë), koordinimin në mes të kërkesave të tregut dhe 
edukimit të specializuar, arsimit të lartë dhe trajnim profesional, 
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 Duke theksuar qëllimet për zhvillim ekonomik dhe konkurrencë. Planet zhvillimore 
shërbejnë si mjet për mbështetje për ZHEL, duke siguruar që çështjet me prioritet dhe të 
jenë të trajtuar përmes iniciativave për ZHEL 

 Duku u këshilluar me strategjinë për ZHEL, sektorët ekonomik për promovim (p.sh. të 
turizmit, agro-industrisë, industrisë së përpunimit, industrisë së shërbimeve etj.). 

 Duke siguruar aktivitetet për realizimin e qëllimeve të ZHEL-së, 
 Duke përcaktuar zonat brenda territorit të komunës ose zonave të përbashkëta në mes 

të komunës duke theksuar planifikimin e integruar. 
 

1.7.3 KOMNCEPTI I QYTETEVE – GJENERATORËVE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK 

 
Subjektet lokale komunale për planifikim duhet të marrin në konsideratë qëllimet e 

ekzistencës së PHK-së për qytete si nyje për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL) si koncept i cili 
siguron zhvillim ekonomik të Kosovës. 

Qytetet duhet të jenë realizator të qëllimeve të pacaktuara përmes: 

Qendrat urbane, për aktivitete shërbyese, shërbyes tregtare, kulturore, argëtuese 
dhe rekreative që duhet të jenë zona të gjalla përmes shprehjes së zonës identitetit urban ku 
së bashku me parimin e zhvillimeve të kombinuara do të jenë të përmbajtjes së kombinuar 
dhe banimit, si dhe objekteve tjera mbështetëse të jetesës; operacioneve shkencore në 
qytetet me aktivitete kulturore, argëtuese dhe rekreative. 

Zonat ekonomike urbane, zona me koncentrim të veprimtarive ekonomike afariste 
në afërsi të qyteteve si grupime të aktiviteteve industriale, shërbyese, veprimtari shërbyese 
– tregtare të institucioneve hulumtuese zhvillimore, grupimet e të cilave promovojnë 
konkurrencës dhe bashkëpunimin në të njëjtën kohë (TZHEL dhe grupimet e tjera nëpër 
komuna); 

Zona me potencial turistik; 

Afarizmi/ekonomitë rurale 

Zona me veprimtari të industrisë së rëndë metalurgjike të përpunimit; 

Ekonomia e transportit 

Ekonomia e turizmit. 

Në bazë të gjendjes së tanishme të ekonomisë turistike në Kosovë mund të nxirren 
përfundime që duhet që në kohën sa më të shkurtë të ofrojnë zgjidhje për çështjet në vijim: 

 Mungesa e definimit, vizionit, qëllimeve, strategjisë menaxhuese dhe detyrave në 
turizëm, 

 Mungesa e avancimit të ofertës ekzistuese turistike, 
 Mungesa e propagandës turistike, 
 Mungesa e vendosjes së qartë në tregun turistik si destinacion të reja turistike me imazh 

të ri në përputhje me zhvillimin aktual dhe të ardhshëm të tregut turistik,  
 Mungesa e realizimit të investimeve të rëndësishëm në sektorin privat dhe publik të 

turizmit, 
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 Mungesa e formulimit të sistemit të ri të menaxhimit të turizmit si garancion për zhvillim 
afatgjatë dhe të qëndrueshëm të turizmit, 

 Problemet me energji elektrike, ujë, kanalizim të ujërave të zeza dhe mbeturina, 
degradimin e natyrës dhe qendrave urbane përshkak të ndërtimit të egër, 

 Interesim i vogël i investitorëve për shkak të vonesave në lidhje me pronën e tokës. 
 

1.7.3.1 Udhëzimet për nivel lokal 
 

Planet zhvillimore komunale duhet që: 
 
 Turizmin ta konsiderojnë si sektor kyç ekonomik të ZHEL-së duke promovuar vlerat dhe 

identitetin qytetit për qëllime marketingu, me qëllim të krijimit të hyrave nga ky lloj i 
industrisë shërbyese që kontribuon njëkohësisht në krijimin e vendeve të reja të punës, 

 Zhvillimi i turizmit të jetë në përputhje me parimet për zhvillim të qëndrueshëm, 
 Parashikohen hapat e veprimeve për stimulim të sektorit të turizmit, nga pikëpamja e 

investimeve kapitale në infrastrukturën fizike dhe marketingut të vendbanimit përmes 
vlerave natyrore dhe kulturore, 

 Kanë qasje të integruar të planifikimit, menaxhimit të investimeve të përbashkëta në mes 
të komunave për resurset e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, 

 Promovojnë dhe lidhin partneritet mes akterëve të turizmit publik dhe privat me qëllim të 
sigurimi të zhvillimi të caktuar të infrastrukturës së turizmit i cili respekton kulturën dhe 
ekonominë lokale, 

 Japin përparësi rikonstruktimit të hoteleve ekzistuese në sektorin publik deri te niveli 
ndërkombëtar, 

 Sigurojnë që qëndrueshmëria e trashëgimisë dhe funksionet e saj trajtohen në mënyrë të 
drejtë, duke iu shmangur transformimit të këtyre objekteve në vendet të cilët nga vizitat 
kanë ndikim të limituar ekonom në mjedisin e tyre, 

 Fillon hartimi i studimit të llojeve selektive të turizmit (gjuetia, turizmi rural, eko-turizmi, 
turizmi kulturor, turizmi i kongresit, turizmi rekreativ etj). 
 
(Specifike për komunën e Shtërpcës janë resurset skijimore dhe zona më e gjerë 
me potencial turistik e cila do të trajtohet në mënyrë specifike sipas udhëzimeve 
edhe nga niveli qendror) 

 

1.7.4 ZONAT ME VLERA TË LARTA BUJQËSORE 

 
Pyetjet dhe arsyet për udhëzime 

 
 Humbja e tokës cilësore bujqësore – mbrojtja eresurseve natyror dhe si potencial për 

zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, 
 Zhvillimi i bujqësisë – sigurimi i ushqimit për banorët e vendim, zvogëlimi i 

shpenzimeve për importin e të mirave ushqimore dhe mundësinë për eksport të 
produkteve bujqësore, 

 Zhvillimi i zonave rurale – si proces në të cilin popullsia rurale bashkon resurset e 
veta dhe përmirëson kushtet e jetesës dhe punës, zhvillon aftësitë e veta, siguron 
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vende të reja të punës, përmirëson edukimin dhe shëndetin, infrastrukturën dhe 
shërbimet. 

 Zgjidh kontestet: tokat bujqësore – me ndërtim të pakontrolluar dhe të paplanifikuar, 
minierat sipërfaqësore, degradimi i mjedisit etj, 

 Ndërveprimi sinergjik me mjedisin e pastër, trashëgimi kulturore dhe natyrore dhe 
turizëm. 

 
Udhëzimet  

 
Me plane hapësinore, zhvillimore dhe urbane të sigurohet mbrojta e tokës bujqësore 

cilësore (I-IV) dhe atyre në skemën e kontrolluar të ujitjes: 
 
 Për zhvillimin e mëtutjeshëm të shfrytëzohen hapësirat e papërpunuara, të klasës më 

të ulët (V-VIII) të tokës bujqësore dhe vetëm në rastet e veçanta dhe specifike 
kërkohet shfrytëzimi i tokës bujqësore cilësore.  

 Formimi i një grupi në nivelin qendror dhe lokal për menaxhimin e tokës bujqësore 
nga ana e institucioneve relevante; 

 Parandalimi i ndërtimit në tokën bujqësore dhe në skemat për ujitje; 
 Monitorimi i gjendjes në terren dhe zbatimi i ligjeve nga inspektorët bujqësor, të 

ndërtimtarisë, transportit dhe mjedisit të të dy niveleve; 
 Revitalizimi i sipërfaqeve ekzistuese të planifikuara për miniera sipërfaqësore dhe 

pas nxjerrjes së ligjit të shndërrohet në tokë bujqësore; 
 Rehabilitimi i sipërfaqeve në tokën bujqësore që më herët janë përdorur si deponi 

qofshin ato ilegale, komunale apo deponi të hirit industrial; 
 Rehabilitimi i sipërfaqeve në tokën bujqësore që janë degraduar si shkak i 

vërshimeve, erozionit, ujitjes dhe rrëshqitjes së dheut; 
 Përcaktimi i zonave bujqësore dhe pejsazheve nën mbrojtje; 
 Me privatizim dhe renovim të shfrytëzohen objektet, komplekset industriale 

ekzistuese me infrastrukturë përcjellëse, që të mos zhduken sipërfaqet e reja të tokës 
bujqësore për ndërtimin e objekteve ku edhe investimet do të jenë më të pakta; 

 Rehabilitimi i sistemeve ekzistuese të ujitjes dhe projekteve për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja për ujitje të kontrolluar; 

 Zbatimi i konsolidimit të tokës bujqësore dhe krijimi i kadastrit të ri të tokës bujqësore; 
 Identifikimi i zonës me tokë të përshtatshme për veprimtari profitabile bujqësore në të 

mirë të zhvillimit rural; 
 Hulumtimi dhe prezantimi i planeve për lokalitete të rëndësisë së veçantë në sektorin 

e bujqësisë për komuna; 
 Përcaktimi i zonave dhe përcaktimi strikt i tokës bujqësore sipas veprimtarisë 

profitabile për dy regjionet kryesore, rrafshin e Dukagjinit dhe të Kosovës: Rrafshi i 
Dukagjinit (Peja, Istogu, Klina, Deçani, Gjakova, Rahoveci, Malisheva, Prizreni, 
Theranda dhe Dragashi); Rrafshi i Kosovës (Mitrovica, Leposaviçi, Zveçani, Obiliqi, 
Fushë Kosova, Gllogovci, Lipjani, Shtimja, Novobërda, Kamenica, Gjilani, Vitia, 
Kaçaniku, Shtërpca dhe Ferizaj); 

 
Planet zhvillimore komunale dhe strategjitë tjera duhet të sigurojnë që zonat rurale 

kanë qasje në punësim, akomodim të mjaftueshëm, edukimi, shëndetësia, shërbime dhe 
transport. 
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1.7.5 RUAJTA DHE ZHVILLIMI I TRASHIGIMISË – MBROJTJA E VLERAVE 
EKZISTUESE 

 
Pyetjet dhe arsyet për udhëzime 

 
Në Kosovë, trashëgimia kulturore është një prej elementeve më të rëndësishme dhe 

përmbajtjesore të mjedisit. Ajo paraqet të vërtetën e identitetit të shoqërisë dhe vendit. 
Konsiderohet si potencial për zhvillim dhe integrim të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqërore 
në vend, regjion dhe më gjerë. Si dhe çdo shoqëri, edhe Kosova ka nevoja për balancim në 
mes të shoqërisë së re dhe të vjetrës. Humbja e së vjetrës është vlerë e pakthyer në dëm të 
identitetit të vendit dhe njerëzimit. Në të përfshihet krijimtaria që nga kohët e lashta deri në 
ditët e sotme. Këto thesare të trashëguara me karakteristika artistike, estetike, vlera historike 
dhe tradicionale të pronave ilustrohen me diverzitet të pasur të trashëgimisë: arkitektonike, 
arkeologjike, lëvizës, arkivor dhe shpirtëror.  

Në Kosovë, sistemi i kujdesit ndaj trashëgimisë kulture nuk është në përputhje me 
kërkesat bashkëkohore. Kjo situatë është pasoj e politikës moniste qeverisëse në periudhën 
e kaluar më shumë se 50 vite. Vlerësimi i trashëgimisë kulture nuk është bërë në bazë 
kritereve objektive që mundësojnë shfrytëzimin dhe mbrojtjen e qëndrueshme. Gjatë luftës 
së viteve 1998/99, janë shkaktuar dëme të rëndë në monumente të vlerave kulturore – 
historike. Në nivel vendor dhe ndërkombëtar janë realizuar aktivitete në përmirësimin e 
gjendjes, mirëposituata nuk është konsoliduar në nivel adekuat, kështu që kemi çështje 
(probleme) të trashëguara si në vijim: 

 Mijëra monumente të tëra të vlerave kulturore – historikë janë të kërcënuara, të 
dëmtuara dhe të shkatërruara në masë të madhe; 

 Sistemi, mekanizmat, procedurat dhe kapacitet e kufizuara duke përfshirë 
legjislacionin administrativ, menaxheriale, të inventarëve, aspekteve, 
dokumentacionit, studimeve, specializimeve, planifikimeve, buxhetore etj. në 
përputhje me kërkesat bashkëkohore; 

 Institucionet me kompetenca, infrastrukturë, përvojë specialistike, metodologji dhe 
potenciale si dhe mjete të limituara buxhetore; 

 Mungesë e informatave adekuate dheintegrimi në planet për edukim, arsimim, 
publikim, ekspozimin, media, turizëm etj; 

 Mungesë e planeve edukative në të gjitha nivelet shkollore, universitare dhe 
pasuniversitare; 

 Mungesë e planeve sistematike dhe fondeve për mirëmbajtjen e objekteve kulturore – 
historike dhe mospërfshirjen e tyre në programe rurale dhe urbane të revitalizimit. 

Udhëzimet  

S 

Subjektet lokale për planifikim dhe menaxhim të mjedisit natyror, kulturor dhe historik 
duhet që: 

 Promovimi i menaxhimit pozitiv të natyrës, mjedisit të ndërtuar dhe historik, për të 
mbrojtur nga ngjarjet që shkaktojnë dëme; 
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 Miratimi i një qasje të integruar që mbron zonat e caktuara duke përmbushur nevojat 
sociale dhe ekonomike të komuniteteve lokale; 

 Mbron të gjitha aspektet e pejsazhit, duke përfshirë pamjet dhe vendet e veçanta; 
 Mbrojnë dhe avancojnë, ku është e mundshme, karakteristikat dhe llojllojshmërinë e 

pejsazheve dhe përsëri duke vlerësuar destinimet e pejsazheve lokale; 
 Integrojnë qasjen e bazuar në lokacionin për planifikim zhvillimor me kujdes më të madh 

për biodiverzitetin dhe çështjeve tjera hapësinore; 
 Kërkohet që të kthehen skenat dhe përparësitë e dëmtuara dhe të humbura nëse është e 

mundshme; 
 Planet zhvillimore duhet t’i japin përparësi mbrojtjes dhe zhvillimit të lokacioneve të 

trashëgimive kulturore të nivelit nacional dhe ndërkombëtar. Zhvillimi, i cili mund të ndikoj 
në ato lokacione mund të mundësoj vetëm nëse nuk ka alternative tjera të zgjidhjes. Disa 
skena të cilat mund të kontribuojnë në bukuri, llojllojshmëri dhe karakteristika të regjionit 
duhet të trajtohen sipas interesit nacional si dhe avancimi dhe mbrojtja e  
pejsazhit/skenës të karakterit lokal duhet të konsiderohen si të rëndësishme (Shtërpca 
është komunë e pasur me vlera natyrore, kulturore, historike dhe seriozisht do t’i 
marr parasysh këto udhëzime) 

 

 

 

 

 

 
Komun

Nr.   Vendbani S=ha Nr. i 
shtë

Nr. i K S D O U R m s v u ur r Kr 
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1.7.6 ZONAT ENERGJETIKE DHE MINIERAT 

 
Pyetjet dhe arsyet për udhëzime 

 
Subjektet lokale për planifikim duhet të marrin udhëzime në lidhje me zonat 

energjetike dhe të minierave pa si që ekziston nevoja për: 

 Përcaktimi i saktë i zonave të këtyre hapësirave; 
 Vlerësimin e kapaciteteve ekzistuese; 
 Radio-analizimin e shfrytëzimit të tyre dhe respektimin e kritereve për mjedis; 
 Koordinimi i planifikuar me sektorët e tjerë; 
 Minimizimi i kontesteve sektoriale dhe gjetja e zgjidhjes për to 

Udhëzimet  

 
Përcaktimi i zonave për eksploatimin e minierave duhet të bazohet në udhëzimet 

politike (PMPH, MZHE dhe KPMM). Nëse përcaktimi i zonës për eksploatim të minierave 
është në kontekst me ndonjë sektor, të drejtën për realizim duhet të fitoj ai prioriteti i të cilit 
sipas studimit do të jetë ekonomikisht më i arsyeshëm. 

Në koordinim me autoritetet qendrore dhe lokale duhet: 
 

 Të bëjnë përcaktimin e planifikuar të masave të kontrollit për minierat në eksplantim 
dhe të iniciojnë hulumtime për çështje prioritare; 

 Realizojnë hartimin e planeve për vende të reja të banuara në rast të zhvendosjes së 
vendbanimeve nga miniera ose në afërsi të zonave energjetike; 

 Bazohen në një plan veprimi për eksploatimin në faza dhe masa përcjellëse; 
 Marrin parasysh planin e veprimit nga raportet e sektorëve për kohën e eksploatimit;  
 Marrin parasysh përfshirjen e planeve për ri-kultivimin e territorit të minierës së 

eksplatuara; 
 Bazohen në planë për përmirësimin e kushteve mjedisore. 

a  mi pive banorëve R R R P P P 

20 

 
Shtërpc
a 

1 1 Berevca 
(vendosur 
para 100 
vjetve) 

2 50 350 X         X   X       X O 

2 2 Gotovush
a  

(vendosur 
para 100 
vjetve) 

4 30 250 X         X   X       X O 

3 3 Shtërpca 

 (vendosur 
para 100 
vjetve) 

2.3 30 250 X         X   X   X     O 
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1.7.7 GJENDJA MOMENTALE DHE TRAJTIMI I MBETURINAVE – ZONAT E 
MBETURINAVE INDUSTRIALE 

 
Pyetjet dhe arsyet për udhëzime 

 
 Nevoja për planifikim të koordinuar që të mundësohen shërbime efikase; 
 Ekzistenca e deponive ilegale dhe mungesa e deponive të veçanta për mbeturat e 

rrezikshme; 
 Sigurimi i kornizës së qartë për investime. 

 
Udhëzimet 

 
 Planifikimi për deponi kushtëzohet me mundësitë e zgjerimit të tyre; 
 Komunat duhet të propozojnë lokacione për ndërtime eventuale të deponive të 

veçantë për mbeturinat e rrezikshme; 
 Lokacioni i propozuar për ndërtimin e deponisë duhet të jetë në një vend të sigurt ku 

nuk rrezikon shëndetin e banorëve më të afërt; 
 Nuk duhet të propozohet që lokacioni të jetë në zonën ku ekzistojnë pasuritë 

nëntokësore, në tokën bujqësore të kategorisëI – IV, në afërsi të lumenjve dhe 
liqeneve ose në afërsi të rripave rrugor; 

 Mbyllja e deponive ilegale; 
 Hartimi i planeve për lagje të reja në rast të zhvendosjen së vendbanimeve të banuar 

për shkak të ndërtimit të deponisë. 
 

1.8 ANALIZA E CILA TREGON FUQITË, DOBËSITË, MUDNËSITË DHE 
RREZIQET 

 

Fusha tematike: INFRASTRUKTURA 
Infrastruktura e transportit dhe trafikut 

FUQITË DOBËSITË 

• Infrastruktura e re rrugore në segmente 
të veçanta të komunës (Gotovusha, Brodi, 
FIraja, Sevca, Brezovica) 
• Shfrytëzimi i trasës hekurudhore 
ekzistuese si dhe afërsi e rrjetit kryesor 
hekurudhor. 
 

• Cilësia e pjesës më të madhe të 
infrastrukturës rrugore nuk përmbush kushtet 
e parapara. 
• Mungesa e infrastrukturës përcjellëse ky 
hun: trotuaret, ndriçimi, shënjëzimi etj. 
• Mungesa e hekurudhës. 

MUNDËSITË RREZIQET 
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• Shfrytëzimi i fondeve për plotësim, 
rregullim dhe modernizim. 
• Plotësimi, kompletimi dhe modernizimi i 
rrugëve regjionale, me të gjitha përmbajtjes 
përcjellës (linja rregullative). 
• Rrugët alternative dhe lidhja funksionale 
e të gjitha vendbanimeve. 
 

• Nëse nuk kemi infrastrukturëmirë të 
organizuar mund të vij deri të aksidentet/ 
• Organizimi i dobët i infrastrukturës mund 
të shkaktoj pakënaqësi dhe lloje të ndryshme 
të kryengritjeve sociale. 

Infrastruktura Energjetike 
FUQITË DOBËSITË 

• Mbulesa e komunës me rrjetin 
energjetik (10KË)   

• Cilësia e kufizuar e rrjetit (rrjeti i vjetër)  
• Mbulesa e vogël me rrjet kabllor 
nëntokësor. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Modernizimi i rrjetit distributiv dhe 
transmetues duke siguruar integrimin e tyre 
në rrjeti regjional; 
• Ndërtimi i rrjetit energjetik nëntokësor. 
• Kalimi nga rrjeti distributiv prej 10kwnë 
rrjetin distributiv prej 20kw. 
 

• Çrregullimet sociale; 
• Demet dha shkatërrimet ekonomike; 
• Aksidentet dhe humbja e jetëve të 
njerëzve; 
• Ngecje në zhvillim. 

Furnizimi me ujë 

FUQITË DOBËSITË 

• Pjesa më e madhe e komunës është e 
mbuluar me infrastrukturë të ujësjellësit. 

• Një pjesë e komunës nuk është e 
mbuluar me infrastrukturë të ujësjellësit, dhe 
në një pjesë është rrjeti i vjetër i ujësjellësit 
që nuk është adekuat (nga gypat e asbestit). 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Planifikimi i furnizimit me ujë përmes 
infrastrukturës efikase për tërë komunën. 
• Forcimi dhe rregullimi i ujëmbledhësve. 
• Zëvendësimi i gypave të a çimentos së 
asbestit. 

• Çrregullimet sociale; 
• Sëmundjet ngjitëse dhe të rrezikshme; 
• Ndotja e ujit të pijes.  

Infrastruktura e kanalizimit dhe menaxhimi i mbeturinave 

FUQITË DOBËSITË 
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• Vendbanimi Shtërpce është i mbuluar 
me rrjetin e kanalizimit. 

• Pjesa e madhe e komunës nuk është e 
mbuluar me infrastrukturën e kanalizimit dhe 
trajtim jo adekuat të ujërave të zeza. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Planifikimi i kolektorit kryesor të 
kanalizimit në nivel komuna; 
• Trajtimi i përkohshëm i ujërave të zeza 
të gropave septike; 
• Ndërtimi i kanalizimeve atmosferike për 
gjatë rrugëve, me derdhe në lumenj dhe 
përroje më të afërta. 

• Mundësit e infektimit nga mostrajtimi dhe 
rrjedha e pakontrolluar e ujërave të zeza. 
 

Infrastruktura e telekomunikacionit 

FUQITË DOBËSITË 

• Pjesa e madhe e komunës është e 
mbuluar me rrjetin e telefonisë dhe të 
internetit, si dhe me televizion kabllor; 
• Ofrimi i shërbimeve nga më shumë 
operator. 

• Një pjesë e komunës nuk është e 
mbuluar me rrjetin  e telefonisë dhe internetit, 
si dhe me televizion kabllor; 
• Nuk është i mbuluar tërë territori me 
kabllo optike 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Mbulesa e tërë territorit të komunës me 
rrjet të telefonisë, tv kabllor dhe internet; 
• Forcimi i rrjeteve sipas standardeve 
evropiane; 
• Vendosja e centraleve periferike; 
• Përmirësimi i cilësisë së jetesës 
përmes qasjes në shërbime të 
telekomunikacionit. 

• Pakënaqësi e përgjithshme për shkak të 
cilësisë së dobët të telekomunikimit; 
• Kërcënimet e qytetarëve për 
keqpërdorim. 
• Çmimet e papërballueshme për qytetarët 

Fusha tematike: INFRASTRIKTURA 
Konkluzionet: Fuqitë dhe dobësitë 

 
Në analizën e gjendjes për përparësi dhe dobësi, ne si grup punues mendojmë që duhet 
të  tërheqim vëmendje për mbrojtjen dhe forcimin e fuqive të cilat i kemi (të cekura lart) 
dhe të merremi me dobësitë që do t’i shndërrojmë  në fuqi. 
 

Fusha tematike: INFRASTRIKTURA 
Konkluzionet: Mundësit dhe rreziqet 

Me analizën e mundësive dhe rreziqeve në fushën tematike të infrastrukturës, ky grup 
punues do të shfrytëzoj si orientim veprimtaritë e cekura të mundësit dhe në të ardhëm, të 
dobishme si pjesë e procesit të planifikuar, por njëjtë kështu është e rëndësishme të 
merremi me rreziqet e mundshme që të hulumtojmë rreziqet dhe që në procesin e 
planifikimit të reagojmë me kohë. 
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Fusha tematike: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Ajri  
FUQITË DOBËSITË 

• Zonat e mëdha të pyllëzuara të 
komunës; 
• Ekzistenca si e ujërave sipërfaqësor 
ashtu edhe nëntokësor; 
• Kushtet e favorshme klimatike; 
• Industria e pazhvilluar; 
• Mjedisi rural 
• Mungesa e qarkullimit të transportit 
(rrugor, ajror, ujor). 

• Industria ekzistuese nuk ka pastrues të 
lagësht as të thatë të ajrit; 
• Infrastruktura nuk është në nivel të 
kënaqshëm; 
• Mungesa e pikave matëse për përcjelljen 
e cilësisë së ajrit; 
• Në transport shfrytëzohen veturat me 
vjetërsi mesatare deri në 20 vjet, që nuk kanë 
të instaluar katalizator dhe për nisje 
shfrytëzojnë karburant të lëngshëm që me 
djegie emetojnë materie të dëmshme në 
atmosferë; 
• Mungesa e ngrohjes qendrore, por është 
individuale kur është vështir të kontrollohen 
produktet gjatë djegies që shkojnë në 
atmosferë. 
• Pamundësia e qasjes në pyje ku është 
vështirë të realizohet kontrolli dhe mbrojtja e 
të njëjtave nga djegia. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Rritja e sipërfaqeve me pyje (pyllëzimi); 
• Kushtet e mira klimatike të 
shfrytëzohen për oferta turistike (banjat 
ajrore); 
• Ndërtimi i mullinjve të erës për energji; 
• Edukimi i banorëve. 

• Shkatërrimi i biodiversitetit; 
• Paraqitja e erozionit; 
• Zvogëlimi i sipërfaqeve pyjore; 
• Shfaqja e zjarreve në pyje; 
• Ndikimi i klimës lokale dhe globale në 
shëndetin e popullsisë; 
• Objektet ndërtimore (fasadat)  

Uji 

FUQITË DOBËSITË 
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• Sasi të konsiderueshme të ujërave 
nëntokësor dhe sipërfaqësor; 
• Numër i madh i lumenjve, prrojeve dhe 
liqeneve; 
• Burimet e lumenjve janë në lartësi të 
mëdha mbidetare ku me rrjedhën e tyre e 
zotërojnë lartasin e madhe mbidetare; 
• Reshjet e rregullta si shiu ashtu edhe 
bora, kështu edhe niveli i ujit konstant. 

• Dëmtimi dhe shkatërrimi fizik i disa 
burimeve ujore; 
• Shfrytëzimi ilegal dhe joracional i disa 
burimeve; 
• Kualiteti joadekuat i disa burimeve të ujit 
të pijes; 
• Mungesë e objekteve për trajtimin e 
ujërave të zeza (ndotja e ujërave 
sipërfaqësor dhe nëntokësor). Asnjë rrjet i 
kanalizimit nuk trajtohet. 
• Mungesa e autoriteteve për menaxhimin 
e shfrytëzimit të ujit. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Zhvillimi i projekteve në funksion të 
sigurimit të pandërprerë të sistemit të 
ujërave nëntokësor dhe sipërfaqësor; 
• Paraqitja me harta të burimeve ujore, 
lumenjve dhe të gjithë resurseve ujore dhe 
ndërtimi i projekteve kryesore për mbrojtje 
dhe zhvillim; 
• Zhvillimi i projekteve për analizimin e 
kualitetit të ujë, ndotësve dhe trajtimi i ujit 
për pije, industri, ujitje, rekreacion etj. 
• Zhvillimi i projekteve për përmirësimin e 
kualiteti të ujit të mirë dhe mirëmbajtja e 
sasisë ujore në tërë territorin e komunës; 
• Krijimi i mekanizmave për zbatimin e 
ligjit për ujë (shfrytëzimi joracional dhe ilegal 
i ujit); 
• Hartimi i projekteve për bashkëpunim 
në mes të nivelit në lidhje më këtë resurset 
jetësor; 
• Zhvillimi i projekteve për filtrimin natyral 
të ujit; 
• Ngritja e vetëdijes dhe edukimi i 
popullsisë për shfrytëzim racional të 
resurseve ujore; 
• Ndërtimi i akumulimeve të ujit; 
• Planifikimi i hapësirave me ujëra 
sipërfaqësor si dhe elementeve atraktive në 
vende të banuara, aq sa është e mundur; 
• Përgatitja e projekteve për trajtim fizik, 
biologjik dhe kimik; 
• Detyrim i industrive të mëdha të 

• Dëmtimi deri te shkatërrimi i resurseve 
ujore; 
• Ndotja dhe rreziku i shëndetit publik; 
• Ndotja dhe rreziku i ushqimit dhe 
produkteve ushqimore; 
• Ngritja e çmimit të ujit të pijes; 
• Trazirat sociale (humbja e perspektivës 
për shkak të mosshfrytëzimit të të gjitha 
mundësive që ofron kjo fushë për komunën 
tonë); 
• Protestat dhe trazirat. 
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shfrytëzojnë filtra për trajtimin e ujërave të 
zeza; 
• Hartimi i projekteve për mbrojtje dhe 
trajtim të ujërave sipërfaqësor dhe 
nëntokësor nga plehrat bujqësore artificiale 
dhe mjeteve tjera. 

Toka  

FUQITË DOBËSITË  

• Në komunë ka sipërfaqe të tokës me 
bonitet të shkallës së III – VIII; 
• Toka e cila shfrytëzohet për ndërtimtari 
i përmbush kërkesa e trendëve të sotme; 
• Hapësirat e madha të kullotave 
mundësojnë zhvillimin e blegtorisë; 
• Përshtatshmëria e terrenit për zhvillim 
të pemëtarisë. 

• Mosrespektimi i Ligjit për mbrojtjen e 
tokës bujqësore dhe dyllore, përkatësisht 
funksionimi efikas i mekanizmave për zbatim; 
• Zvogëlimi i tokës dyllore për shkak të 
prerjes së pakontrolluar të drunjve, zjarret që 
ndikojnë në rritjen e erozionit; 
• Shfrytëzimi i pakontrolluar i tokës 
ndërtimore pa kritere; 
• Degradimi i tokës në zonat e veçanta 
(gurëthyesit etj); 
• Ndotja e pjesërishme e tokës me 
pesticide dhe përmbajtje tjera; 
• Mungesa e sistemit për ujitje; 
• Ngritja e vetëdijes së popullsisë dhe 
ruajtja e tokës bujqësore në nivel të ulët. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i mekanizmave në nivel qendror 
dhe komunal për mbrojtjen e tokës në 
përgjithësi e veçanërisht të tokës bujqësore 
në funksionin e përfshirjes së tokës 
minimale për vendbanime (urbanizim); 
• Hartimi i planit në mënyrë që çdo tokë e 
cila nuk është në kuadër të tokës 
ndërtimore të trajtohet dhe mbrohet si toke 
bujqësore; 
• Planifikimi i masave për mbrojtjen dhe 
zhvillimin e cilësisë së tokës në funksion të 
tokës së pastër dhe të pakontaminuar; 
• Përcaktimi i shkallës së rrezikshmërisë 
nga erozioni në disa zona me erozion të 
fuqishëm; 
• Edukimi për menaxhimin adekuat të 
tokës dhe mbrojtës nga erozioni; 

• Degradimi i pakthyeshëm dhe 
shkatërrimi i tokës; 
• Rreziku social  (rreziku nga humbja e 
ushqimit për popullsinë); 
• Rreziku për mjedisin (humbja e tokës 
mund të sjell deri te rreziku i dëmtimit dhe 
shkatërrimit të rrjetit të prodhuesve që 
ndikojnë në florën dhe faunën; 
• Edhe në aspektin ekonomik kërcënohet 
humbja e bilancit të zhvillimit të 
qëndrueshëm; 
• Rreziku që gjeneratat e ardhshme të 
mbeten pa resursin më të vlefshëm (tokën) 
me cilësi dhe sasitë adekuate. 
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• Hartimi i politikave dhe planeve për 
ruajtjen e tokëm bujqësore dhe dyllore nga 
ndotja me pesticide dhe ndotëse dhe 
dëmtuesit tjerë; 
• Ndërmarrja e masave meeliorative; 
• Kampanja informuese dhe edukative 
për qytetarët rreth rëndësisë për mbrojtjen e 
tokës bujqësore. 

Trashëgimia natyrore 

FUQITË DOBËSITË 

• Komuna nga diverzitet të faunës dhe 
florës, ka pasuri të konsiderueshme  
• Komuna ka një florë dhe faunë të 
ndryshme, ka pasuri të rëndësishme 
tokësore dhe nëntokësore; 
• Komuna ka zona dhe pejsazhe të pasur 
me biodiverzitet si trashëgimi të mbrojtur 
natyrore (parku nacional); 
• Ekziston dëshira profesionale dhe 
politike për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave të pasura me florë dhe faunë; 
• Ekziston baza e mirë ligjore; 
• Ekziston interesi për ngjarjet turistike 
dhe sportive – rekreative në këto zona; 

• Resurset natyrore nuk janë mirë të 
studiuar dhe hulumtuar; 
• Mungon efikasiteti në menaxhimin e 
zonave dhe trashëgimisë së mbrojtur; 
• Mungojnë plane hapësinore për zonat e 
mbrojtura dhe pejsazhe; 
• Mungesa e investimeve për 
popullarizimin e maleve, mbrojtjen dhe 
rregullimin e zonave të mbrojtura; 
• Mungon vetëdija për ruajtjen e resurseve 
natyrore; 
• Shkatërrimi i madh i pyjeve ka si pasojë 
humbjen e biodiverzitetit. 
 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Planifikimi dhe zhvillimi i  projekteve që 
sigurojnë ekosisteme të plotë pa 
ndërprerjen e rrjedhave dhe cikleve të 
mbyllura; 
• Hartimi i planeve dhe projekteve për 
vendosjen në zonat e mbrojtura të pasura 
me florë dhe faunë (rezervatet natyrore) me 
theks tek pejsazhet dhe trashëgimit 
natyrore; 
• Planifikimi dhe përgatitja e projekteve 
për zonat e ndryshme në funksion të 
mbrojtjes dhe zhvillimit të florës dhe faunës 
që paraqet një tipar të komunës; 
• Planifikimi dhe përgatitja e projekteve 
për kohezionin ekologjik (zonave të mëdha 
me vlera natyrore të lidhura me korridore); 
• Planifikimi dhe pregaditja e projektit  
për zonat e ndryshme në funksion të 
mbrojtjes dhe zhvillimit të pejsazheve që 
janë të pasura me biodiverzitet si dhe me 

• Degradimi dhe shkatërrimi i zonave me 
trashëgimi natyrore; 
• Zhdukja e realeve dhe vendeve të llojeve 
të ndryshme bujqësore dhe shtazore, si dhe 
zhdukja e tyre; 
• Shfaqja e gjuetisë së pakontrolluar. 
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trashëgimi natyrore të mbrojtur (sigurimi i 
bodiverzitetit maksimal); 
• Planifikimi dhe përgatitja e projekteve të 
përbashkëta (zonat e mbrojtura, pejsazhet 
dhe objektet tjera natyrore) me komuna 
tjera dhe me shteti fqinjë Maqedoninë; 
• Shfrytëzimi i programeve të ndryshme 
ndërkombëtare për menaxhimin, 
promovimin dhe zhvillimin  e trashëgimisë 
natyrore; 
• Planifikimi i forcimit të mekanizmave 
për mbrojtjen dhe zhvillimin në përputhje me 
bazën ligjore të këtyre vlerave; 
• Programet e animimit të vlerave 
natyrore me qëllim të njohjes, si dhe 
mbrojtjes. 

Degradimi i mjedisit dhe fatkeqësitë natyrore (vërshimet dhe erozioni)  

FUQITË DOBËSITË 

• Vetëm disa zona të caktuara kanë 
erozion të fortë; 
• Deri tash në komunë nuk ka pasur 
ndonjë fatkeqësi e shkaktuar nga fuqitë 
natyrore, e cila do të shkatërronte në masa 
katastrofike jetën dhe shëndetin e njeriut, 
shtazëve dhe pasurive, ose duke shkaktuar 
dëme tëtrashëgimisë natyrore dhe kulturore; 
• Nuk ka pasur fatkeqësi natyrore, siç 
janë: tërmetet e forta, ortegje apo pirgje 
bore, borë të madhe, akull, thatësi, shfaqje 
masive e sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit, 
kafshët, bimët dhe fatkeqësi tjera me 
përmasa të madha; 
• Nuk ka pasur  fatkeqësi natyrore të 
përmasave në transportin rrugore, ajror, 
zjarreve dhe aksidenteve tjera ekologjike 
dhe industriale, që i shkakton njeriu me 
punë dhe sjellje; 
• Ekzistojnë mekanizma që merret me 
planifikimin e situatave urgjente së bashku 
me nivelin qendror; 
• Procesi i hartimit të Planit zhvillimor 
komunal dhe planit urbanistik (PHZK dhe 
PZHU) është në proces dhe i cili duhet t’i 
trajtoj këto tema. 
 

• Sasia e madhe e mbeturinave dhe 
deponive të egra ekziston gati në çdo 
vendbanim, sidomos përgjatë brigjeve të 
shtratit të lumit; 
• Menaxhimi joefikas i mbledhjes së 
mbeturinave, mungesa e ndarjes dhe 
riciklimit 
• Degradimi i shtretërve të lumenjve; 
• Prerja e pakontrolluar e pyjeve dhe 
dëmtimi i pyjeve nga zjarri; 
• Ka pasur vërshime të mëdha; 
• Nuk ekziston sistem për mbrojte nga 
vërshimet; 
• Nuk ekziston standard  arkitektonik për 
ndërtime anti-sizmike; 
•  Nuk ekziston qendrën dhe as sistemit 
kundër breshrit; 
• Nuk ka sistem të planifikuar për 
ndërhyrje urgjente ose plan konkret; 
• Nuk ka vende të planifikuara të 
shkatërrimit në rast të sëmundjes së 
kafshëve, ku kërkohet shkatërrimi për shkak 
të rrezikut për njerëzit. 
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Planifikimi i riciklimit të mbeturinave; 
• Planifikimi dhe hartimi i projekteve 
konkrete për mbrojtjen nga degradimi i 
mëtutjeshëm i shtretërve të lumenjve 
(planifikimi i deponive dhe masave tjera për 
pastrim dhe mirëmbajtje nga rregullimi i tokë 
deri te rregullimi i shtretërve të lumenjve 
nga përmbajta betonike dhe shkëmbore); 
• Planifikimi dhe hartimi i projekteve për 
ndërprerjen e prerjes së pakontrolluar të 
pyjeve dhe masat për mbrojtjen nga zjarri; 
• Miratimi i rregullores për prezantimin e 
masave për arkitekturë dhe standarde 
sizmike të ndërtimit; 
• Ndërtimi i qendrës kundër breshrit; 
• Përgatitja e planit për evakuim dhe 
veprimtari në gjenden emergjente për 
zvogëlimin e numrit të viktimave si dhe 
pasojave tjera; 
• Planifikimi i së paku një vendi për 
shkatërrim në rast të sëmundjes së 
kafshëve pa si që shkatërrimi apo asgjësimi 
është mundësia e vetme për mbrojtjen e 
shëndetit të njerëzve. 

• Paraqitja e tërmeteve të shkallës së lartë 
që mund të rrezikoj komunën sepse ajo 
gjendet në zonën sizmike: 
• Paraqitja e vërshime të mëdha është e 
mundshme; 
• Paraqitja e zjarreve të mëdha; 
• Paraqitja e fatkeqësive tjera natyrore dhe 
fatkeqësive tjera; 
• Humbja dhe çrregullimi i ekosistemit dhe 
llojeve organike që jetojnë në to, që shkakton 
dëmtimin e pyjeve nga zjarret; 
• Nga pjesa më e madhe e fatkeqësive 
rrezikohet jeta  ose shëndeti i njeriut, 
kafshëve si dhe pronës, trashëgimia kulturore 
dhe natyrore. 

Trashëgimia kulturore – historike  

FUQITË DOBËSITË 

• Zonat e pasura me vlera të 
trashëgimisë arkeologjike; 
• Zonat e pasura me vlera të 
trashëgimisë arkitektonike; 
• Ekzistenca e zonave me vlera historike 
(monumente dhe komplekse memoriale); 
• Përkushtimi institucion për mbrojtjen 
dhe zhvillim e këtyre vendeve; 
• Ekzistenca e infrastrukturës ligjore. 

• Degradimi i zonave për vlerat kulturore – 
historike, me ndërtim paleje; 
• Mungesa e politika për mbrojtjen e 
zonave me trashëgimi kulturore – historike në 
bazë të koncepteve bashkëkohore; 
• Mungesa e regjistrimit të zonave me 
vlera kulturore – historike, si dhe monitorimi; 
• Mungesa e digjitalizimit të zonave dhe 
projekteve për mbrojtje dhe zhvillim; 
• Numër i pamjaftueshëm i ekspertëve dhe 
mekanizmave për implementim në këtë 
fushë; 
• Mungesa e bashkëpunimit 
ndërinstitucional; 
• Mungesa e vetëdijes dhe respektimi të 
subjekteve zyrtare dhe popullsisë për 
mbrojtjen e zonave me trashëgimi kulturore; 
• Mungesa e infrastrukturës ligjore, në fakt 
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mosfunksionimi i mekanizmave për zbatimin 
e ligjit në këtë fushë. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Digjitalizimi i zonave dhe ftuja e 
masave mbrojtëse për të gjitha zonat; 
• Njohja e mëtutjeshme e zonave dhe 
regjistrimi i tyre (duke përfshirë regjistrimin 
gjeo-fizik në disa zona të caktuara); 
• Digjitalizimi, planifikimi dhe përgatitja e 
projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave me vlera arkeologjike; 
• Digjitalizimi, planifikimi dhe përgatitja e 
projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave me vlera arkitektonike; 
• Digjitalizimi, planifikimi dhe përgatitja e 
projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave me vlera historike; 
• Hartimi i politikave bashkëkohore dhe 
koncepteve për mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore – historike; 
• Ndërmarrja e masave për menaxhim 
adekuat të këtyre zonave, bashkëpunim 
ndërinstitucional dhe stimulim të mbrojtjes 
së zonës së trashëgimisë; 
• Organizimi i grupeve punese dhe ngritja 
e kapaciteteve profesionale për trajtimin e 
këtyre zonave; 
• Koordinimi i aktiviteteve në mes të 
nivelit për funksionalizimin e mekanizmave 
për zbatimin e ligjit nga kjo fushë; 
• Trajnime dhe kampanja informative për 
ngritjen e vetëdijes dhe respektimi nga ana 
e subjekteve zyrtare dhe popullsisë për 
mbrojtjen e zonave me trashëgimi. 

• Degradimi deri të shkatërrimi i këtyre 
vlerave; 
• Humbja e identitetit, trashëgimisë dhe 
lashtësisë; 
• Në aspektin social (varfërimi në aspektin 
e mundësive për krijimin e vendeve të reja të 
punës dhe në aspektin e frymës); 
• Shkatërrimi i potencialeve zhvillimore në 
aspektin ekonomik; 
• Ballafaqimi i gjeneratave të ardhshme 
me problemin e mbrojtjes. 

Ngjarjet (vendbanimet dhe rrjeti i tyre, ndërtimi i paligjshëm, urbanizimi, zonat me 
destinim të veçantë) 

FUQITË DOBËSITË 

• Rrjeti i vendeve të banuara në komunë 
përbëhet nga 16 vendbanime të banuara; 
• Largësia e madhe në mes të 
vendbanimeve të banuara dhe qendrës së 
komunës; 
• Hapësirë të mjaftueshme brenda 
zonave ndërtimore; 
• Nuk ka zona me vendbanime joformale; 

• Vetëm një vendbanim është i karakterit 
urban; 
• Shumica  vendbanimeve është e tipit të 
shpërndarë; 
• Disa vendbanime janë lineare; 
• Dendësia e vogël e popullsisë; 
• Cilësia e dobët e ndërtimit; 
• Zhvillimi i vendeve të banuar pa ndonjë 
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• Zhvillimi i orientuar ka sektori privat i cili 
arrin të krijon kushte për akomodim dhe 
punë me investime vetanake; 
• Vullneti i popullsisë për pjesëmarrje në 
zgjidhjen e problemit. 

kriter urbanistik; 
• Interesimi i komunitetit është më së 
shumti i fokusuar në sigurimin e banimit 
individual që zënë më shumë hapësirë së ato 
kolektive; 
• Mosefikasiteti i organeve kompetente në 
miratimin e politikave dhe rregullave për 
ndërtimpër zbatimin e ligjit për qëllim të 
parandalimit të dukurive të paqëndrueshme, 
joracionale dhe të dëmshme. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Zhvillimi i nënqendrave; 
• Zhvillimi i konceptit kompakt në nivel të 
vendbanimit; 
• Trajtimi i zonave të interesit të veçantë; 
• Shpallja e zonave të ngrira në disa 
segmente lineare dhe ndalimi i ndërtimit në 
ato zona; 
• Zgjerimi i planifikuar në zona të 
caktuara me tokë të bonitetit të ulët dhe në 
pronë private dhe të komunës; 
• Furnizimi, sa më shumë që është e 
mundur, me infrastrukturë urbane për të 
gjitha vendbanimet; 
• Zhvillimi i ndërtimit brenda kufijve të 
planifikuar të ndërtimit; 
• Zhvillimi dhe organizimi i prodhimtarisë 
bujqësore brenda zonave kadastrale, si dhe 
në zonat e ndërtimit; 
• zgjerimi i përmbajtjeve industriale në 
vendbanimet që kanë përfitime nga kjo; 
• Ndërtimi i objekteve banesore dhe tjera 
bashkëkohore, shpërndarja adekuate e 
shërbimeve; 
• Është e nevojshme që gjatë ndërtimit të 
shtëpisë dhe lokaliteteve të merret 
pajtueshmëria dhe respektimi i 
normavespecifike urbane; 
• Angazhimi i organeve kompetente për 
krijimin e klimës urbane, sidomos në zonat 
që mendohen ende të paprekshme 
• Sektori privat dhe OJQ-të duhet të 
angazhohen në zgjidhjen e problemeve 
urbane. 
 
 

• Kaosi urban; 
• Shfrytëzimi i paqëndrueshëm dhe 
joracional i tokës bujqësore; 
• Degradimi dhe shkatërrimi i tokës 
bujqësore (ndërtime të egra); 
• Rënia e cilësisë së jetës; 
• Migrimi fshat – qytet; 
• Çmimet e papërballueshme të 
shërbimeve; 
• Çrregullimet sociale dhe varfëria; 
• Humbja e bilancit hapësinor; 
• Formimi i vendbanimeve joformale; 
• Mosrregullimi dhe mosfunksionimi i 
infrastrukturës. 
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Zhvillimi i skenarit të përqendruar në qytet 

FUQITË DOBËSITË 

• Shërbimet kryesore publike, 
administrata publike, shkollat, gjykatat dhe 
qendrat shëndetësore janë të vendosura në 
Shtërpcë; 
• Infrastruktura e përshtatshme formon 
bazën për zhvillim ekonomik; 
• Pjesa më e madhe e zhvillimit është e 
fokusuar në vendbanimin Shtërpca; 
• Krijohen kushte për ngushtim të 
popullsisë, që ndikon që të gjitha shërbimet 
të jenë më afër qytetarit, përfshirë edhe 
transportin; 
• Të gjitha bizneset që mendohen të 
përshtatshëm për mjedis dhe ata që 
forcojnë dimensionin social dhe ekonomik 
kamë më shumë gjasa dhe numër më të 
madh të konsumatorëve; 
• Kompletimi më i lehtë i infrastrukturës 
në krahasim me skenarët linear dhe tjerë; 
• Në aspektin hapësinor, ky skenar 
mundëson mbrojtjen e tokës bujqësore; 
• Mundëson forcimin e identitetit dhe rolit 
të Shtërpcës si qendër e komunës; 
• Mundëson që vlerat e veçanta të 
Shtërpcës, si p.sh. lumi që është element i 
identitetit; 

• Rritja e intensitetit të migrimit të 
banorëve prej vendeve rurale ka vendbanimi i 
Shtërpcës (vendbanimi qendror), do të 
varfëroj edhe më tutje infrastrukturën sociale, 
ekonomike dhe mjedisore në fshatra, ku edhe 
ashtu është e kufizuar; 
• Centralizimi i institucioneve në Shtërpcë 
do të kishte zvogëluar mundësinë  kontaktit 
dhe lidhjes me pejsazhe të bukura malore, si 
dhe humbjen e përkrahjes së shfrytëzimit të 
resurseve natyrore në viset malore; 
• Dobësimi i lidhjeve funksionale në mes 
të vendbanimeve rurale dhe zonës urbane; 
• Trafiku i vështirësuar dhe i ngarkuar në 
vendbanim, si rezultat i shërbimeve që duhet 
të ofrohen në këtë qendër. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Intervenimet e planeve për 
funksionalizim, sa më shumë që është e 
mundur të skenarit më të madh të zhvillimi 
të koncentruar në vendbanimin qendror; 
• Intervenimet nëinfrastrukturë për 
lehtësimin e skenarit zhvillimor të 
koncentruar në vendbanimin qendror; 
• Intervenimet me politikë dhe buxhet  
për lehtësimin e skenarit zhvillimor të 
koncentruar në vendbanimin qendror; 
• Ngjarjet kulturore dhe mundësit e 
përsosjes; 

• Pakënaqësitë në zonat tjera të komunës; 
• Braktisja e zonave rurale krijon 
shpenzime më të mëdha (lëvizjen nga 
fshatrat kah vendbanimet qendrore), rritjen e 
rasteve sociale dhe urbane të papunësisë; 
• Rritja e kriminalitetit urban dhe dhunës; 
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Fusha tematike: ZHVILLIMI EKONOMIK 

Bujqësia 

FUQITË DOBËSITË 

• Zona e veçantë malore për blegtori , 
pylltari, pemëtari (mbjellja e manaferrave) 
dhe bletarisë; 
• Traditë të gjatë bujqësore; 
• Ekologjikisht mjedis i pastër për 
prodhimin e ushqimit organik; 
•  Llojllojshmëria e bimëve shëruese 

• Copëtimi i parcelave; 
• Mungesë e mekanizmave bashkëkohor; 
• Mungesë e infrastrukturës lidhëse për 
parcela bujqësore; 
• Mungesë e sistemit të ujitjes; 
• Shkallë e ulët e integrimit të prodhuesit 
bujqësor me tregun; 
• Mosinteresimi i rinisë për të u marr me 
bujqësi. 

MUNDËSTI RREZIQET 

• Mundësi e mirë për llojllojshmërinë 
prodhimtarisë bujqësore dhe përpunimin e 
produkteve; 
• Zhvillimi i blegtorisë dhe pylltarisë; 
• Ekzistenca e bankave për kredi 
prodhimi dhe fondet einvestimeve; 
• Stimulimi i bujqësisë si dhe regjistrimi i 
kamatës në kredi për prodhimtari bujqësore; 
• Mundësia e ndërtimit të sistemit të 
ujitjes dhe shfrytëzimi i ujit nga lumenjtë për 
ujitje. 

• Shfrytëzimi i pakontrolluar i resurseve 
natyrore; 
• Qasja e kufizuar në mjete financiare, 
çmimet e ulëta të produkteve bujqësore si 
dhe kufizimi i tregut; 
• Mosinteresimi i bujqve për rritjen e 
prodhimtarisë bujqësore; 
• Ligji joadekuat për tokën bujqësore si 
dhe mungesa e shqyrtimit të politikës së 
tokës. 

Turizmi 

FUQITË DOBËSITË 

• Kushtet e mira për zhvillimin e 
transportit; 
• Pasuria e resurseve te ujit; 
• Pasuria e resurseve natyrore dhe vise 
tërheqëse; 
• Diverziteti i florës dhe faunës; 
• Mjedis ekologjikisht i pastër; 
• Objekte ekzistuese; 
• Qytetarë mikpritës; 
• Manifestimet tradicionale; 
• Trashëgimi shpirtërore dhe kulturore. 

• Mungesa e liderit; 
• Qëllimet dhe strategjitë zhvillimore të 
paqarta;  
• Mungesa e infrastrukturës së mirë; 
• Rrjedha e pamjaftueshme e investimeve; 
• Marrëdhëniet e pazgjidhura pronësore – 
privativi. 

MUNDËSTI RREZIQET 

• Zhvillimi i turizmit gjatë gjithë vitit (veror 
dhe dimëror); 
• Ndërtimi i shtegut  
• Hapja e rrugëve të reja për komunikim 

• Situata e pafavorshme politiko – 
ekonomike; 
• Ndryshimi i nevojave të njerëzve për 
turizmin malor; 
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më efikas (Prizren); 
• Zhvillimi i veprimtarive vendore.  

• Mungesa e investitorëve të interesuar; 
• Fatkeqësitë natyrore. 
 

Pylltaria  

FUQITË DOBËSITË 

• Resurset ekzistuese pyjore; 
• Ekzistimi i administrimit të pyjeve dhe 
parkut nacional; 
• Pasuri me lloje endemike të florës dhe 
faunës. 

• Organizimi joadekuat në pylltari; 
• Mungesë e investimeve; 
• Bashkëpunim joadekuat i sektorit privat 
dhe publik; 
• Bashkëpunim i pamjaftueshëm dhe 
koordinimi me institucione shtetërore. 

MUNDËSTI RREZIQET 

• Menaxhimi i resurseve natyrore dhe 
shfrytëzimi i pyjeve (adekuat); 
• Mundësit e shfrytëzim të mjeteve 
investive; 
• Zhvillimi i industrisë së përpunimit të 
drurit. 

• Shfrytëzimi i pakontrolluar i pyjeve; 
• Degradimi i sipërfaqeve pyjore; 
• Vizioni jo i qartë për zhvillimin e 
ardhshëm të pyjeve; 
• Fatkeqësitë natyrore. 
 

Industria 

FUQITË DOBËSITË 

• Objektet ekzistuese industriale; 
• Resurset njerëzore; 
• Infrastruktura ekzistuese dhe qasja në 
objektet industriale. 

• Teknologjia e vjetruar; 
• Kuadri profesional jo adekuat; 
• Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i 
kapaciteteve të industrisë; 
• Ngecja e privatizimit.  

MUNDËSTI RREZIQET 

• Zhvillimi i bizneseve të vogla dhe të 
mesme me ideja të reja biznesi; 
• Tërheqja e investimeve; 
• Zhvillimi i industrisë drunore. 

• Rregulloret ligjore të papërshtatshme; 
• Qasje e pamjaftueshme në mjetet 
investive. 

tregtia 

FUQITË DOBËSITË 

• Ekzistenca e objekteve tregtare; 
• Shumëllojshmëria e shërbimeve; 
• Aftësia e të punësuarve dhe 
komunikimi i mire me konsumatorët;  
• Lojaliteti i konsumatorëve; 

• Ndërtimi i ngadalshëm i infrastrukturës 
moderne të tregut dhe tregtisë në nivel lokal; 
• Nuk ekzistojnë strategji të qartë të 
definuara të tregut dhe politikës tregtare; 
• Çmimet e papërshtatshme; 
• Nuk ekziston rregullorja ligjore për 
mbrojtjen e konsumatorit. 

MUNDËSTI RREZIQET 

• Investimet në zhvillimin etregtisë; • Importi i pakontrolluar i mallrave me 
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• Hapja e objekteve të reja tregtare që do 
të kushtëzon konkurrencën më të mirë në 
treg; 
• Rritja  e numrit të të punësuarve. 

prejardhje të dyshimtë; 
• Organizimi dhe transformimi afarist i 
ngadalshëm;  
• Konkurrenca tregtare jo korrekte; 
• Zvogëlimi i fuqisë blerëse të 
konsumatorëve. 

 

Fusha tematike: DEMOGRAFIA 

Popullsia  

FUQITË DOBËSITË 

• Përhapja e strukturës së popullatës së 
re; 
• Kontingjenti i aftë për punë; 
• Kushtet e favorshme mjedisore (ndotja 
industriale në nivel të ulët); 
• Interesimi i madh i rinisë për edukimin, 
sport dhe kulturë; 
• Popullsia është tolerantë (në aspektin 
fetar dhe etnik); 
• Potencial i mjaftueshëm natyror dhe i 
krijuar; 
• Sektori privat është në fuqizim të 
vazhdueshëm; 
• Fuqia punëtore e kualifikuar në disa 
profile. 

• Shkalla e lartë e papunësisë; 
• Shkalla e lartë e varfërisë; 
• Shkalla e ulët e zhvillimit ekonomik;  
• Mesatarja e planifikimit të familjes është 
ende mjaft e lartë, sidomos te familjet rurale; 
• Shfrytëzimi i paplanifikuar, joracional dhe 
jo i qëndrueshëm i hapësirës; 
• Standardi i ulët i jetës; 
• Migrimi i popullsisë në drejtim të 
qendrës, pra në Shtërpcë nga fshatrat 
përreth dhe në drejtim të Ferizajt nga fshatrat 
Firajë, Brod, Kashtanjevë, Izhancë dhe Viçë; 
• Shpërndarje joadekuate e infrastrukturës 
në hapësirë; 
• Infrastruktura në nivel joadekuat dhe e 
paqëndrueshme; 
• Shpërndarja joadekuate hapësinore e 
shkollave, objekteve shëndetësore dhe 
kulturore në disa vende të banuara; 
• Moskrijimi i kushteve, përkrahja 
joadekuate dhe stimulimi i sektorit prajt në të 
gjitha fushat. 
 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Shtrirja e vendbanimeve na mënyrë të 
planifikuar me të gjitha përmbajtjet; 
• Krijimi i hapësirës për punë, shërbime 
dhe pushim; 
• Krijimi i hapësirave për sport dhe 
rekreacion; 
• Krijimi i ambientit të qëndrueshëm 
social, ekonomik dhe mjedisor në Shtërpcë; 
• Shfrytëzimi i trashëgimisë për qëllime 

• Shkurtimi i gjatësisë së jetës; 
• Ikja nga kontrolli i rasteve sociale dhe të 
atyre në varfëri të skajshme; 
• Ndryshimet në strukturë të vendbanimit 
për shkak të largimit të popullsisë së re jashtë 
vendit; 
• Braktisja e vendit të popullsisë së aftë 
për punë; 
• Kërcënimi i vlerave të fituara dhe të 
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turizmi; 
• Mbështetje e punësimit përmes 
projekteve; 
• Privatizimi dhe tërheqja e investimeve 
vendore dhe të huaja si dhe donacioneve 
me qëllim të krijimit të vendeve të reja të 
punës; 
• Krijimi i infrastrukturës së qëndrueshme 
në të gjitha fushat duke shfrytëzuar 
partneritetin publiko – privat, investimet, 
donacionet vendore dhe të huaja. 

trashëguara. 

Punësimi, papunësia 

FUQITË DOBËSITË 

• Mbizotërimi i strukturës së re të 
popullsisë; 
• Potencialet (hapësirat që ka komuna 
për ofrimin e hapësirës për punë); 
• Fuqia e madhe punëtore dhe me 
kualifikim të kënaqshëm në disa profile; 
• Mundësia për avancim si në sektorin 
privat ashtu edhe në atë publik; 
• Funksionimi i bizneseve mikro dhe të 
vogla; 
• Privatizimi. 

• Numri aktual i të papunësuarve është i 
madh; 
• Rritja e papunësisë me shtimin e natyral 
të popullsisë; 
• Politikat jo adekuate dhe joefikase të 
punësimit; 
• Proces i ngadalësuar dhe joadekuat i 
privatizimit; 
• Largimi jashtë vendit;  
• Vetëm 8% janë të punësuar në komunën 
e Shtërpcës. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Shqyrtimi në nivel më të lartë me qëllim 
të caktimit të strategjive, drejtimeve, si dhe 
masave të duhura dhe detyrave për 
zgjidhjen e problemeve të shfaqura në 
fushën e punësimit; 
• Tërheqja e investimeve të huaja; 
• Shfrytëzimi i pasurisë për qëllime të 
zhvillimit ekonomik; 
• Dhënia e prioritetit të zhvillimit dhe 
zgjerimit të bizneseve mirko, të vogla dhe 
eventualisht të mëdha; 
• Favorizimi i politikave investive dhe 
forcimi i sistemit bankar në kreditimin e 
kompanive që paraqesin projekte të 
rëndësishme nga aspekti ekonomik që krijoj 
punësim më të madh; 
• Investime në modernizimin e 
mekanizmave dhe krijimin e vendeve të 
punës në sektorin e bujqësisë dhe tregtisë 

• Papunësia është një nga faktorët 
kryesore që mund të prish stabilitetin në 
komunën e Shtërpcës; 
• Krijimi i shoqërisë pa vlera, pa 
perspektive dhe pa stabilitet; 
• Emigrimi jashtë komunës dhe vendit; 
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së vogël; 
• Zhvillimi i politikave të punësimit në 
përputhje me dispozitat e ekonomisë së 
tregut. 

Varfëria 

FUQITË DOBËSITË 

• Migrimi i madh luan rol të rëndësishëm 
në mbajtjen e familjeve largvarfërisë së 
skajshme;  
• Kujdesi institucional; 
• Potencialet sociale, ekonomike dhe 
mjedisore. 

• Varfëria në nivel të lartë; 
• Rënie ekonomike gjatë tranzicionit dhe 
luftës; 
• Rreth 50% e popullsisë janë të varfër. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Hapja e vendeve të reja të punës në të 
gjitha fushat do të zvogëloj varfërinë; 
• Përmirësimi i disponimit të përgjithshëm 
për tërheqjen e investimeve shumë të 
nevojshme për zhvillimin e turizmit; 
• Ndryshimet e vogla pozitive në të hyra, 
përmes zhvillimit që krijon vende të reja të 
punës, mund t’i tërheq njerëzit nga varfëria; 
• Zhvillimi ekonomik është përgjigja më e 
mirë për varfëri. 

• Varfëriaështë një nga faktorët kryesore 
që mund të prish stabilitetin në komunën e 
Shtërpcës 
 

Banimi  

FUQITË DOBËSITË 

• Përqindja e madhe e familjeve që kanë 
njësi private të banimit; 
• Interesi i sektorit privat për ndërtime të 
reja; 
• Interesi në rrije të standardeve 
banesore; 
• Ekzistenca e tokës për zhvillimin e 
banimit; 
• Vullneti politik 

• Ende nuk është i siguruar banimi për të 
gjitha shtresat e popullsisë; 
• Standardi i banimit është ende i ulët; 
• Mungesa e kulturës për banim kolektiv; 
• Qasja në infrastrukturë dhe infrastrukturë 
jo adekuate dhe e pafavorshme në disa zona; 
• Mungesa e banimit social; 
• Shfrytëzimi joracional i hapësirës  
banesore në kuadër të objekteve banesore; 
• Shfrytëzimi joracional i hapësirës 
banesore në kuadër të vendbanimit; 
• Të hyrat e ulët të familjeve në krahasim 
me çmimet e banesave; 
• Shtrirja jo adekuate e infrastrukturës 
sociale, ekonomike dhe mjedisore për banim 
cilësor; 
• Ndërtimi i pakontrolluar, sidomos për 
sigurinë e objekteve. 
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i vonit të shumëllojshëm 
banesor; 
• Zhvillimi i planifikuar banesor; 
• Dizajni kreativ i njësive të reja 
banesore; 
• Zhvillimi i tregut banesor – çmimi 
relativisht i përballueshëm i banesave; 
• Rritja e besueshmërisë ndaj kursimeve 
në sistemin bankar; 
• Përpjekjet e vazhdueshme për 
vendosjen e politikave dhe hartimin e 
strategjive në fushën e banimit; 
• Ndërmarrja e rolit kyç nga ana e 
sektorit privat për ofrimin e njësive banesore 
sipas standardeve të kënaqshme; 
• Përmbushja e ligjeve dhe standardeve 
ndërtimore dhe urbane për ndërtimin e 
objekteve banesore; 
• Përkrahja dhe zhvillimi i iniciativave të 
veçanta dhe iniciativave për kompani 
ndërtimore për investime të reja. 

• Shpenzime të larta të banimit; 
• Zvogëlimi i financimit (sidomos prej 
donacioneve dhe shtetit (qeverisë së 
Kosovës) dhe nivelit lokal); 
• Mungesa e njësive të integruara 
banesore dhe të përballueshme nga aspekti i 
çmimeve; 
• Pakënaqësitë sociale dhe shpirtërore; 
• Degradimi dhe devalvimi i  mjedisit për 
shkak të ndërtimit të paligjshëm; 
• Vështirësitë në zhvillim ekonomik. 

 

SINERGJIA DHE CËSHTJTET E NDËRLIDHURA 
BASHKËPUNIMI DHE VEPRIMI I PËRBASHKËT 

FUQITË DOBËSITË 
• Ekzistenca e drejtorive të ndryshme 
në nivel komunal; 
• Ekzistenca e kompanive publike; 
• Ekzistenca e shoqërisë civile; 
• Ekzistenca e gjykatës; 
• Ekzistenca e policisë së Kosovës; 
• Ekzistenca e agjencioneve në nivel 
qendror; 
• Ekzistenca e ministrive të ndryshme; 
• Ekzistenca e donatorëve; 
• Ekzistenca e OJQ-ve vendore dhe 
ndërkombëtare; 
• Ekzistenca e sektorit privat. 

• Funksionimi joadekuat i bashkëpunimit 
horizontal (drejtorit në mes vete); 
•  
• Mosfunksionimi i bashkëpunimit donator – 
agjenci ose OJQ zbatuese e projektit; 
• Funksionimi joadekuat i bashkëpunimit 
vertikal (bashkëpunimi në mes të ministrive, 
agjencive dhe komunës); 
• Funksionimi joadekuat i bashkëpunimit në 
mes të sektorit publik dhe privat; 
• Funksionimi joadekuat i bashkëpunimit në 
mes të shoqërisë civile dhe autoriteteve; 
• Funksionimi joadekuat i bashkëpunimit 
horizontal komuna – gjykata – policia. 

KONKLUZIONI  
Ekzistenca e institucioneve të ndryshme në nivel komuna, kompanive publike, shoqërisë 
civile, gjykatave, Policisë së Kosovës, agjencioneve të ndryshme, sektorit privat etj., do të 
rritet bashkëpunimi dhe menaxhimi i situatave që mund të rrezikojnë sistemin e veprimit të 
përbashkët.        
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i sistemit për shkëmbim të  
informacioneve dhe bashkëpunim në nivel 
të drejtorisë; 
• Krijimi i sistemit të përbashkët për 
shkëmbim të informacioneve dhe 
bashkëpunim adekuat në nivel qendror dhe 
lokal;  
• Ngritja e kapaciteteve në të dyja anët; 
• Identifikimi i prioriteteve të projekteve; 
• Sigurimi i fondeve për zbatim; 
• Krijimi i partneritetit publiko – privat; 
• Shfrytëzimi i zonave në përputhje me 
qëllime të caktuara; 
• Krijimi i sistemit për shkëmbim të 
informacioneve dhe bashkëpunim adekuat 
komunë – gjykatë – polici; 
• Ngritja e standardit; 
• Përmirësimi i kënaqësisë së 
qytetarëve. 
 

• Degradimi dhe shkatërrimi i zhvillimit 
• Kriza institucionale; 
• Fortësimi dhe moskuptimi; 
• Humbja e investimeve; 
• Pakënaqësitë dhe trazirat; 
• Moszbatimi i planeve; 
• Mosefikasitetit dhe kriza sociale; 
• Rritja e kriminalitetit dhe korrupsionit. 

KONKLUZIONI 

Me krijimin e sistemit për informim dhe bashkëpunim në nivel institucional, krijimi i 
partneritetit publiko privat, krijohen kushte për qasje më të mirë të qytetarëve për shërbime.    
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1.8.1 ANALIZA E NDËRLIDHJES NË MES TË ÇËSHTJEVE, POLITIKAVE DHE 
PROGRAMEVE 

 
Trajtimi profesional dhe i integruar i hapësirës së komunës së Shtërpcës është një 

ndër faktorët e rëndësishëm që do të shërbejnë si bazë e mirë për analizën e ndërlidhjeve 
më çështjet ekonomike dhe të zhvillimit social, si dhe me çështjet e mjedisit, por edhe me 
trajtimin e ndërlidhjes në mes të politikave të krijuara në nivel qendror dhe lokal që janë në 
përputhje me marrëveshjet dhe obligimet ndërkombëtare, siç janë politika e vendbanimit, 
bujqësisë, zhvillimit ekonomik, politikës sociale, politikës mjedisore, transporti dhe të gjitha 
politikave dhe programeve në këto fusha. 

Sipas ligjit dhe akteve nënligjore tjera gjatë hartimit të planit zhvillimor komunal dhe 
planeve në nivel më të ulët jemi të obliguar të marrim parasysh të gjitha pyetjet e 
rëndësishme, që të bëjmë analizën e ndërlidhjes mes politikave dhe programeve në 
koordinim me grupet punuese si dhe me faktorët tjerë relevant. Në bazë të asaj identifikohen 
çështjet më problematike dhe ato që ndërlidhjen dhe krijojnë probleme në fusha tjera dhe 
paraqesin kërcënim për numrin e madh të njerëzve, në aspektin socio – ekonomik dhe 
hapësirave të mëdha dhe vlerave në aspektin mjedisor, analizën e politikave për balancimin 
dhe shfrytëzimin e atyre që sjellin qëndrueshmëri dhe mirëmbajnë programe që janë reale, 
të domosdoshme dhe zbatuese për mundësit tona. 

Fillojmë me analizën e të drejtave të njeriut dhe planifikimit veçanërisht, dhe 
domosdoshmërish, informimi, shëndeti, puna etj. 

Vet analizimi i ndërlidhjes në vazhdim të së drejtës shëndetësi,  na bënë me dije sa 
është e rëndësishme kjo analizë dhe ndërlidhja me planin zhvillimor komunal. 

E drejta në shëndetësi është shqyrtim i gjerë dhe kompleks i pyetjeve të 
ndërlidhura, pa si që shëndetësia dhe mirëqenia janë të ndërlidhura në të gjitha fazat dhe 
aspektet jetësore. Të drejtat specifike mund të gjenden në dokumente ndërkombëtare që i ka 
pranuar Kosova si dokumente për të drejtat e njeriut. Në përgjithësi, të gjitha të drejtat e 
njeriut janë të ndërlidhura dhe të varura nga njëra tjetra, duke e bëtë kështu realizimin, lënien 
pas dore dhe shkeljen e vet tyre dhe jo vetëm ndaj një të drejte por edhe ndaj të drejtave 
tjera. Kjo ndërlidhje bëhet edhe më e qarte kur të merren në konsideratë që një e drejtë e 
njeriut (p.sh shëndeti) kërkon përmbushjen  e të gjitha nevojave si fizike siç janë ajri, uji, 
ushqimi dhe tj, ashtu edhe nevojave sociale dhe psikologjike siç janë nevoja për dashur, miq, 
familje dhe shoqëri. 

Të drejtat e njeriut kanë të bëjnë me obligimet që kanë shtetet (Kosova), në këtë rast 
edhe Shtërpca si njësi shtetërore ose me qëllim të kontribuon në përmbushjen e këtyre 
nevoja që t’iu mundësohet grupeve dhe individëve të jetojnë me dinjitet. 

Nëse nisemi nga deklarata Universale për te drejtat e njeriut, 1948, ku në nenin 25 
thuhet: Të gjithë kanë të drejtë në nivelin e jetës i cili mundëson shëndetin e tij dhe 
mirëqenien e familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshjen, akomodimin, kujdesin 
shëndetësor dhe shërbimet sociale të nevojshme,..”. 

Pasi që plani zhvillimor komunal i Shtërpcës më shumë sektorial dhe mbulon të gjitha 
fushat dhe ka për qëllim të përmbush, krijon dhe shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshme 
të hapësirës dhe të objekteve për të i siguruar kësaj gjenerate, pa kompromentuar ato që 
vijnë, shëndetin sa më të plotë që do të thotë: "një gjendje të plotë fizike dhe mendore dhe 
siguri sociale dhe jo vetëm mungesë të sëmundjeve ose të shëndetit të dobët", e kjo 
nënkupton rëndësinë e lidhjeve ndërmjet këtyre çështjeve, aspektet e politikave dhe 
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programeve dhe proceseve të planifikimit dhe programimit, si një dokument i cili kërkon të 
ruajë dhe të zhvillojë fushat dhe projektet e përpërvetësimine këtyre pronave në përputhje 
me Deklaratën e të drejtave të Njeriut në lidhje me hapësirën. 

Analiza e njëjtë si për shëndetin, janë kryer mbi të drejtat e tjera njerëzore gjatë 
hartimit të këtij dokumenti. 

Është e qartë që komuna e Shtërpcës, si edhe pjesa më e madhe e Kosovës 
ballafaqohet me burimet e limituara financiare të rrjedhave kapitale dhe projekteve që janë 
ngushtë të lidhur me çështjet e zhvillimit ekonomik, politikave ekonomike, papunësisë 
(shkalla e vlerësuar e papunësisë është 45-50%), dhe varfërisë në asketin social dhe i 
ndërlidh me sektorin publik për përmirësimin e infrastrukturës publike. 

Situata e tanishme në sektorin energjetik, të telekomunikacionit dhe trafikut rrugor 
mund të konsiderohet si një çështje që është një faktor kufizues në zhvillimin ekonomik, 
social dhe fizik.Aktiviteti investimit të biznesit privat në periudhën e pasluftës ka çuar në 
rritjen e konsiderueshme ekonomike dhe punësimit, por tani vërehen shenjat e recesionit në 
drejtim të rënies së vëllimit në mes të qarkullimit për ndërmarrje dhe punësimit në rritje (Ri-
invest: Anketa e NVM-ve). Aktiviteti i investimit i biznesit privat lidhet me përdorimin e 
paarsyeshëm të hapësirës, planifikimin e hapësirës dhe zona për thithjen e këtyre 
investimeve, si dhe aspekte të tjera. 

Në këto kushte, krijuesit e politikave ekonomike janë të ballafaquar me nevojën e 
nxitjes së investimeve të reja. Kështu, krijimi i një ambienti të përshtatja punues dhe një 
ambienti institucional të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të huaja direkte, është një 
nga prioritetet e politikave ekonomike dhe te reformave ekonomike. Është e arsyeshme, që 
vetëm investimet e huaja direkte (IHD) nuk mund të shpejtojnë aktivitetet më të rëndësishme 
investive.  Duhet të dihet që ato bëhen një burim i rëndësishëm dhe komplementar me 
burime tjera financiare – planet zhvillimore komunale duhet të planifikojnë zonat industriale 
dhe tjera që do të jenë të ndërlidhura me zhvillimin ekonomik si dhe me punësimin dhe 
zvogëlimin e varfërisë, dhe me infrastrukturë thithjen e investimeve nga bizneset në komunë, 
dhe nga bizneset në dhe jashtë Kosovës. 

Politikat e zhvillimit rural ndërlidhen me neutralizimin e migrimeve jashtë Shtërpcës 
si dhe çështja e cila duhet të trajtohet është krijimi i kushteve të domosdoshme për 
mënjanimin e problemeve të rënda njerëzore dhe sociale që rezultojnë me migrime të 
banorëve prej viseve rurale. Zhvillimi rural është një çështje në vete që përfshinë: zhvillimin e 
bujqësisë, shfrytëzimin racional të burimeve natyrore, zhvillimin e transportit rural, ujit dhe 
higjienës, zhvillimin e telekomunikacionit, zhvillimin e arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve 
sociale, shumë aktuale dhe ne rastin e Shtërpcës për shkak të normës së varfërisë, 
papunësisë dhe hapësirave të vogla të tokës së punueshme, në afërsi të zonave rurale dhe 
faktorëve tjerë kufizues për prodhimin dhe pasimin e produkteve konkurrente në tregun e 
Kosovës dhe më gjerë. Në këtë aspekt, do të mundohemi të paraqesim rëndësinë e të gjithë 
faktorëve të zhvillimit rural dhe ndërlidhje e fort të tyre në mes vete. Momentalisht, në tërë 
komunën, varfëria është prezent sidomos në vendbanimet  e largëta dhe të vetmuara. Si 
rezultat i kësaj situata e  zhvillimit rural ndërlidhet me zvogëlimin e varfërisë. 

Në bazë të kësaj analize ndërlidhja e politikave, programeve dhe çështjevemund të 
supozojmë se për zhvillimi rural të qëndrueshëm në komunën e Shtërpcës duhet të kemi 
investime të shumta si publike ashtu edhe private në zona rurale. Orientimi vetëm në 
zhvillimin e bujqësisë në zonat rurale nuk është i mjaftueshme për përmirësimin e standardit 
të familjeve rurale. Investimet duhet të jenë të orientuara kryesisht në zhvillimin e 
infrastrukturës, përmirësimin e mjedisit afarist në zonat rurale, në zhvillimin e edukimit dhe 
shëndetësisë si dhe nëpërfarimin e shërbimeve publike, zhvillimin e zonave rekreative dhe 
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turistike etj. Për zhvillim të qëndrueshëm rural në komunë është e nevojshme që investimi të 
orientohet në bizneset jo bujqësore, siç mund të jetë industria për përpunimin e drurit, 
industria për përpunimin e ushqimit dhe industria e bimëve shëruese. Si çështje tjerët që 
ndërlidhem me lehtësime të mëdha fiskale për produkte bujqësore që produktet që janë të 
prodhuar në komunë e Shtërpcës si dhe pjesëve tjera në Kosovë të jenë konkurrent me 
produktet e njëjta me vendet në regjion. Çështjet ndërlidhen edhe me tatimin në vlerën e 
shtuar (TVSH) në pajisjet teknologjike, sepse mënyre e tanishme e zbatimit të TVSH-së 
krijon kufizime të mëdha kompanive private në zonat rurale dhe hyrjen e investitorëve 
potencial. 

Çështjet e sigurimit të ajrit të pastërështë e ndërlidhur në mënyrë përmbajtjesore 
me shëndetin e njerëzve. Me zhvillimin e industrisë, si dhe me rritjen drastike të transportit 
rritet  ndotja e ajrit në komunën e Shtërpcës dhe në vendet e tjera të banuara, që si pasoj 
mund të shkaktoj probleme serioze për jetën e njerëzve. Paralelisht me problemet 
shëndetësore përveç acidimit të viteve të fundit, dobësimi i ozonit dhe ndryshimet klimatike si 
dhe rezultatet e shkrirjes globale paraqesin shqetësime të mëdha shëndetësore. 

Çështja e ujit rregullohet si faktor i rëndësishëm për jetën, kulturën, prodhimin 
bujqësore dhe industrial etj, të energjisë së ripërtërishme për të cilën komuna ka potencial 
por edhe në të njëjtën kohë çështja e ujit ndërlidhjet me mundësinë që në situata të 
jashtëzakonshme paraqet kërcënim të madh për jetën dhe mjedisin, zhvillimin ekonomik dhe 
bujqësore. Ujërat nuk njohin kufi kështu që me rrjedhën e tyre natyrale janë rregullisht në 
dispozicionin tonë. Megjithatë, ujërat nuk janë burim i pakufizuar dhe për këtë kërkohet 
mbrojtja e veçantë, dhe lirisht mund të thuhet që uji është i ndërlidhur me çmimin në aspektin 
ekonomik, me humbjen ekosistemeve natyrore (llojeve të bimëve dhe shtazëve) të rëndësisë 
farmaceutike dhe të industrisë ushqimore. 

Çështja e kualitetit të ujit në komunë është një pyetje që është ndërlidhur me 
shëndetin e banorëve dhe deri më tash ka pasur ndikim të madh në shfaqjen e sëmundjeve 
të veshkave (efropathia endemike) për shkak të gurëve gëlqeror që ka në përbërjen e vet. 

Bujqësia tradicionalisht ka qenë një nga sektorët më të rëndësishëm në komunën e 
Shtërpcës. Sot bujqësia në njëfarë masa është lënë anash dhe si çështje ndërlidhet me 
politikat zhvillimore dhe me programet për bujqësi (pakoja e projekteve për stimulim, mbrojtje 
nga vërshimet, masat melioraciael deri të komasacioni i parcelave) si veprim që lidhet me 
çështjen e tregëtisë pa si që shumica e produkteve bujqësore importohet nga jashtë, 
ndërlidhet me çështjet e tregtisë në përgjithësi siç është fusha e planifikimit dhe kushtet për 
zhvillimin e bujqësisë në bazë të parimeve organike që janë të favorshme për industrinë e 
ushqimit etj. 

Zhvillimi i qëndrueshëmështë i ndërlidhur me përmirësimin e kualitetit të jetës që 
paraqet një dimension social si dhe për shfrytëzim racional të resurseve natyrore dhe 
zvogëlimin e shtypjes në mes që paraqet dimensionin e mjedisit. Cilësia e jetës është e 
lidhur ngushtë me shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe shërbimet që ajo ofron. Burimi 
kryesor për prodhimin e energjisë elektrike që shfrytëzon e tërë Kosova është linjiti(thëngjilli). 
Çështja përbëhet nga ajo se si mund të shfrytëzojmë burimet ekzistuese të energjisë 
elektrike në mënyrë të qëndrueshme dhe si ti zëvendësojmë me burime të ripërtërishmesiç 
është uji, ajri, dielli, biomasa, mbeturinat, e që në vetë përmban shumë çështje dhe projekte 
dhe si energji ndërlidhet edhe me standarde për ndërtim dhe izolim sepse ndikon në sasinë 
e energjisë e cila do të shfrytëzohet. 

 Mënyra e ngrohjes së familjeve në periudhën e dimrit në komunën e Shtërpcës 
bëhet me drurë zjarri qe lidhet me aspektin social për cilësinë e jetës. Për një sezon një 
familje shpenzon rreth 10 m3dru, dhe nëse këtë e trajtojmë me numër të familjeve, a mund të 
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paramendoni se sa shumë sipërfaqe të pyjeve prehen. Pa si që pyjet janë filtër natyror i 
ndotjes dhe i mushkërive të njeriut pa të cilët nuk do të mund të mbijeton, me aktivitetin e 
planifikimit të pyllëzimit dhe menaxhimin e të njëjtit do të përmirësohet cilësia e ajrit, do të 
zbukurohen mjedisi jon, dhe në të njëjtën kohë do të zvogëlohet procesi i erozionit të tokës 
dhe degradimi i saj, që do të kontribuoj në mirëmbajtjen e bilancit ekologjik në natyrë. Përveç 
asaj qe me pyllëzim me kohë rritet baza materiale e lëndës së parë për industrinë e drurit 
dhe ndikon në zhvillimin e kësaj industrie si dhe me shpejtimin e zhvillimit rural të komunës 
tonë. 

Gjenerimi i mbeturinave paraqet një nga çështjet më të mëdha dhe preokupimet të 
cilat lidhen me mjedisin dhe ngarkesën ekonomike për shoqëri. Vet krijimi ose gjenerimi i 
mbeturinave lidhet me humbjen e resurseve (p.sh. materiali dhe energjia). Pas krijimit, 
mbeturinat duhet të mblidhen, trajtohen dhe largohen kështu që ky proces ndërlidhet me 
shfrytëzimin e resurseve dhe paraqet rrezikun potencial për ndotje. Për këto arsye, puna me 
mbeturina përfshinë një gamë çështjesh duke përfshirë mbrojtjen e burimeve natyrore, 
konsumin e energjisë, krijimin e gazeve që ndikojnë në klimën dhe ndotjen e ujit, tokës dhe 
ajrit. Për këtë arsye, menaxhimi i mbeturinave duhet të vendoset në mesin e prioriteteve 
duke i lidhur atë në aspektin financiar me burimet njerëzore dhe teknologjike. 

Mbrojta, konservimi dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i trashëgimisë, natyrës dhe 
llojeve tjera të kafshëve gjatë këtyre viteve është bërë bazë e disa politikave që ndërlidhen 
me shumë të tjera siç është ajo zhvillimore, kulturore etj. Është e ndërlidhur me çështjen e 
identitetit që paraqet trashëgimin, ndërsa në aspektin e mjedisit, çrregullimit të ekosistemit,  
balancimi i mjedisit deri të shkatërrimi dhe degradimi në pjesët e veçanta në aspektin e 
zhvillimit ekonomik. Paraqiten si sfida për shumë resurse të mundshme në aspektin e 
zhvillimit të turizmit dhe shumë shfrytëzime tjera nga këto vlera dhe që në aspektin social 
gati të gjithë ndiejnë kënaqësi me këto vlera dhe të gjithë pranojnë që mbrojta e trashëgimisë 
së natyrës dhe llojeve të ndryshme të florës dhe faunës për zhvillimin bazë të komunës së 
Shtërpcës. 

Planifikimi, zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës në nivel makro (niveli 
komuna) dhe niveli mikro (në nivel të zonave zhvillimore) është prej çështjeve më të 
rëndësishme kështu që rrjeti dhe kualiteti i infrastrukturës paraqesin bazën  e integrimit 
hapësinor, që lidhet me çështjet komplekse të zhvillimit ekonomik dhe paraqet parakushtin e 
parë për harmonizimin e zhvillimit (shfrytëzimin e resurseve, krijimin e zonave të zhvillimit 
ekonomik, duke filluar nga infrastruktura industriale, të zonës rekreative, infrastrukturës 
socio-kulturore etj.), shpërndarjen adekuate të infrastrukturës që është e lidhur me bilancin e 
realizimit hapësinor në kontekstin e koncetrimit të popullsisë, në aspektin social (krijimi i 
cilësisë së jetës, mundësit e punësimit, zvogëlimit të varfërisë etj), por në aspektin e mjedisit 
lidhjet me efektet potenciale të ndotjes së mjedisit, masave mbrojtëse dhe shpenzimeve të 
përafërta sikur gjatë fazës së ndërtimit ashtu edhe gjatë fazës së funksionimit të 
infrastrukturës së planifikuar, që do të zhvillohet dhe modernizohet, ashtu edhe në nivel 
mikro të zonës së zhvilluar bashke me infrastrukturën e përshtatshme. 

Edukimi, arsimimi dhe ngritja e vetëdijesnë zhvillimin socio-ekonomik dhe mjedis 
janë proces kompleks. Edukimi arsimor si dhe ngritja e vetëdijes për zhvillimin socio-
ekonomik për mbrojtjen, sigurinë dhe qëndrimin miqësor sipas çështjeve dhe problemeve 
mjedisore, që është ngushtë e ndërlidhur me krijimin e hapësirave adekuate të 
infrastrukturës, me futjen e planeve, programeve dhe teknologjive bashkëkohore të 
mësimdhënies dhe trajnimit. Ky proces nënkupton krijimin e qëndrimit pozitiv dhe mendimit 
kritik sipas të gjithë kërkesave dhe ofertave në tregun e punës së komunës, Kosovës dhe 
tregun ndërkombëtar. Ky proces poashtu nënkupton dhe marrjen e qëndrimit për ata së çka 
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dëshirojmë dhe si mund të përgatisin rinin tonë që të jetë konkurrente dhe në qendër të 
vlerave, në cilat profile duhet ta përgatisim që të kontribuohet në aspektin  ekonomik të 
krijimit të vendeve të reja të punës dhe stimulimit të zhvillimit ekonomik, aspektit social në 
krijimin e cilësisë së jetës, zvogëlimit të varfërisë dhe qëndrimin pozitiv dhe kritik ndaj atyre 
që shkaktojnë dukuri negative në aspektin social, ekonomik dhe mjedisore apo në pjesët e 
saj. Po ashtu, ky proces ka të bëjë me inicimin e çështjes së ndjenjës së qytetareve të marrin 
pjesë në të gjitha proceset e marrjes së vendimeve për të ardhmen e zhvillimit socio – 
ekonomik dhe zhvillimin e mjedisit dhe gjendjes së saj momentale si dhe me marrjen e 
përgjegjësive. 

Kjo analizë tregon numrin e çështjeve prioritare që duhet të trajtohen, e ato 
janë: uji i pijes, ngrohja, papunësia, edukimi në profile të caktuara, trajtimi i 
mbeturinave etj, për shkak të ndikimit të madh që kanë në fusha dhe çështje tjera. 

 

1.8.2 VELRËSIMI I KAPACITETEVE INVESTIVE KOMUNALE DHE URBANE 

 
Plani Zhvillimor Komunal kërkon vlerësimin  e kapaciteteve investive të komunës duke 

marr parasysh burimet e tanishme dhe potenciale për investime në projekte kapitale. Procesi 
i vlerësimit të  mundësisë së komunës të investoj projektet investive kërkon analizën e 
buxhetit kapital dhe vlerësimin e çdo projekti investiv si dhe identifikimin e burimeve 
potenciale të financimit për projekte. Kështu, vlerësimi i nivelit të mjeteve të disponueshëme 
është faktor kritik tek prioritizimi i atyre projekteve investive dhe inicimi i projekteve të reja. 
Në këtë mënyrë, mjetet në dispozicion për investime kapitale gjatë viteve nga të gjitha 
burimet e identifikuara të financimit janë treguesit e drejtpërdrejtë të kapaciteteve investive të 
komunës. Pra, pjesa tjetër e raportimit ka për qëllim të vlerëson vlerën e mjeteve të 
disponueshme për investime kapitale për periudhën e ardhshme 10 vjeçare përmes 
identifikimit të të gjithë burimeve të mundshme të financimit dhe ofrimit të vlerësimit ku është 
e mundshme. 

Kjo ndarje identifikon opsionet e mundshme për komunën që të rrit financimin për 
investime kapitale dhe të  paraqet projektimet e të hyrave të veta të destinuara për investime 
kapitale me të cilin vlerësohen mjetet në dispozicion për investime kapitale në periudhën e 
dhjetë viteve të ardhshme. 

Identifikimi i burimeve të mundshme financiare të komunës është bazuar së pari në 
legjislacionin në fuqi lidhur me burimet e financimit të komunës 3  dhe për burimet tjera 
potenciale të identifikuara si burime të disponueshme të financimit për projekte kapitale 
investive. Burimet kryesore për shumicën e komunave janë burimet vetanake dhe grandet 
nga buxheti qendror. Në përputhje me legjislacionin në fuqi lidhur me financimin e qeverisë 
lokale në Kosovë, të gjitha komunat mund të menaxhojnë me burime financiare që vijnë nga 
burimet vetanake dhe nga Grandi gjeneral apo i përgjithshëm. Më tutje, rishikimi i secilit 
burim të identifikuar të financimit që potencialisht kontribuon në investime kapitale është 
paraqitur dhe përshkruar si në vazhdim:  
 
1) Të hyrat vetanake – përfshijnë tatimet komunale, gjobat, tarifat e shfrytëzimit dhe 

pagesat e tjera për shërbime publike të ofruara nga ana e komunës, detyrimet 

                                                            
3 Ligji për financimin e qeverisë lokale (LFQL), Ligji për qeverisje lokale (LQL), Ligji për kufijtë komunal, 
Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (LMFPP), Ligji për buxhetin vjetor, Korniza 
afatmesme e shpenzimeve (KASH) dhe Qarkoret e buxhetit komunal 
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rregullatore dhe gjobat, qiratë për pasuri të patundshme, të hyrat nga shitja e  pronës së 
komunës, të hyrat nga marrja e pjesshme apo tëtërësishme e pronësisë së komunës, 
participimet e përdoruesve të shërbimeve arsimore dhe shëndetësore, kamatat nga 
pronat e komunës si dhe donacionet nga qeveritë e huaja. Burimet që mund direkt të 
rrisin gjenerimin e të hyrave vetanake e që janë të drejtuar kah investimet kapitale janë: 

a. Grandet dhe Donacionet – komunat mund të kenë përfitim nga grandet dhe 
donacionet e organizatave private dhe publike, sidomos për investime kapitale. 
Këto organizata duke përfshirë Komisionin Evropian, agjencionet ndërkombëtare 
të shteteve për ofrimin e ndihmës siç janë USAID, GIZ etj, përfaqësitë diplomatike 
të shteteve të huaja, OJQ-të ndërkombëtare etj. 

b. Pjesëmarrja e qytetarëve në investime kapitale – pjesëmarrja e qytetarëve në 
investime kapitale është komponentë e të hyrave vetanake për investime kapitale 
dhe pritet që të vazhdoj edhe në të ardhmen. 

c. Partneriteti pirvato – publik dhe Koncesionet – komunat mund të japin 
infrastrukturën e tyre publike partnerëve privat që të forcojnë shërbimet që 
ofrohen për qytetarët e vet dhe ashtu të rrisin pjesëmarrjen e sektorit privat  në 
burimet e financimit të komunës. Kohëzgjatja e këtyre kontratave mund të jetë 
deri në 40 vite. 

2) Grandet operative nga buxheti qendror – përfshijnë grandin gjeneral, grandin e veçantë 
për arsim dhe grandin e veçantë për shëndetësi. Grandi përgjithshëm është 10% e të 
hyrave të buxhetuara të qeverisë qendrore dhe iu ndahet komunave në bazë të numrit të 
variablave, ku variabla më e rëndësishme është popullsia e komunës. Grandi special për 
arsim dhe shëndetësi ka për qëllim të financoj shpenzimet e ofrimit të standardit minimal 
të nivelit të arsimit parashkollorë, fillor dhe të mesëm dhe të shëndetit publik, si dhe 
alkimi dhe shpërndarja është bazuar kryesisht në numrin e nxënësve dhe stafit për arsim 
dhe në numrin e kontrolleve/vizitave të individëve në shëndetësi. 

3) Grandet tera dhe tranferet – përfshijnë grandet për forcimin e kompetencave, transferet 
për bartjen e kompetencës, grandet e jashtëzakonshme që përfshijnë transferet nga ana 
e ministrive relevante që mund të realizohen për një numër të arsyeve që përfshijnë 
projektet e investimeve kapitale me ndikim të përgjithshëm në mirëqenien e cila 
zgjerohet edhe jashtë kufijve të komunës. 

4) Të hyrat nga huazimet komunale – Ligji për huazimin publik iu siguron komunave të 
Republikës së Kosovës autorizimin të marrin mjete hua, të garantojnë për kredi, 
paguajnë shpenzime për lëshimin e kredive dhe pagesat e kamatave për huazime. Sipas 
ligjit, komuna mund të ketë një hua afatgjate për investime kapitale që do të shfrytëzohet 
dhe që është pronë e komunës, që ka qëndrueshmëri më së paku tre vite, dhe i cili është 
i përfshirë në planin e miratuar për investime kapitale, KASH dhe BKK dhe i cili ka të bëjë 
më arsim dhe mbrojte të shëndetit. Huaja nuk mund të jetë më e madhe se 40% i THV-
ve dhe Grandit gjeneral dhe përfshinë vlerën e servisimit të huas gjatë vitit e cila nuk 
mund të tejkaloj 10% e totalit të të hyrave të gjeneruara. Rregull tjetër e rëndësishme 
është që komuna të ketë raportet të pakualifikuara të revizionit në dy vitet e mëparshme. 
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Mjetet në dispozicion për investime kapitale 

Mjetet në dispozicion për shpenzime kapitale në periudhën e ardhshme prej dhjetë 
vjetëve definojnë kapacitetet komunale për investime kapitale. Burimet e identifikuara të 
financimit mundësojnë që të ofrohen kapacitet. Mirëpo, vlerësime për disa burime të 
identifikuara do të jenë shumë spekulative dhe nuk mund të paraqesin kapacitetet e vërteta 
të komunës, nëse edhe janë të përfshira. Burimet e mjeteve për të cilat vlerësimet kanë 
margjinën e madhe të gabimit dhe të cilat nuk do të ishin të dobishme të përshijnë 
projektimet për grandet dhe donacionet, partneritetin publiko – privat dhe koncesionet, 
transferet nga ministritë relevante dhe të hyrat nga huat e komunës. Pra, raporti 
fokusohet në projektimin e të hyrave nga burimet e të hyrave vetanake dhe grandet 
operative të cilat do të jenë të dedikuara për investime kapitale. Pjesa tjetër e këtij raporti 
paraqet procedurën për vlerësimin e mjeteve në dispozicion për investime kapitale për 
periudhën 2012 – 2022 në komunën e Shtërpcës. 

Para së gjithash, llogaritë e përgjithshme të shfrytëzuara siç janë GDP, të hyrat 
shtetërore dhe totali i shpenzimeve shtetërore janë të krijuara në bazë të perceptimeve dhe 
projektimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për Kosovë. Projektimet në dispozicion 
mbulojën periudhën prej 2010 deri 2016, derisa projeksionet prej vitit 2017 deri 2022 janë 
vlerësuar përmes regresionit linear me ndihëm e të dhënave në dispozicion deri në vitin 
2016. 

 

 

Të hyrat vetanake 

Të hyrat vetanake të projektuara janë bazuar në të dhënat historike dhe në rritjen e 
mundshme të të hyrave nga numri i kategorive siçështë e identifikuar nga konsulentët e 
Recura. Në vijim janë të hyrat vetanake historike dhe të projektuara të komunës së 
Shtërpcës 

 

 

Transferët e buxhetit qendror 

Transferet e buxhetit qendror vijnë në tri mënyra, përmes grandit të përgjithshëm, 
grandit të veçantë për arsim dhe grandit të veçantë për shëndetësi. Sëpari, 10 % e grandit 
gjeneral nga të hyrat totale të përgjithshme alokohet or buxhetet e komunave. Përqindja e 
buxhetit komunal të alokuar në Shtërpcë është llogaritur mesatarenpër 2010 – 2014 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tw hyrat vetanake 377,108   432,781   474,601   516,420   558,240   600,060   641,879   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tw hyrat vetanake 126,394   220,757     246,589   338,379   357,078   377,108   192,216 

Varijable Skala 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
GDP (Trenutne cene) Mil. 4,192  4,672  5,066  5,424  5,695  6,052  6,472  6,829  7,194  7,560  7,925  8,290  8,655  
Državni Prihodi 

 

Mil. 1,164  1,264  1,391  1,512  1,541  1,666  1,824  1,899  2,004  2,109  2,214  2,319  2,423  
Ukupni Vladini Rashodi 1,274  1,497  1,570  1,674  1,620  1,754  1,905  1,964  2,052  2,140  2,228  2,315  2,403  M
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mendohet që do të vazhdohet në t ardhmen. Të dhanë për periudhën 2010 – 214 janë marr 
nga tabela e buxhetit të ministrisë së financave. Në anën tjetër, ndarja e grandit për 
shëndetësi dhe grandit për arsim bëhet sipër vlerësimit të grandit të përgjithshëm sepse nuk 
eksiton formulë direkte për llogarinëe tyre. Periudha për vitin 2010 – 2014 mendohet që do 
të vazhdoj edhe në të ardhmen kështu. Tabela në vazhdim paraqet të dhënat për periudhën 
2010 – 2014 të ofruara nga tabela e buxhetit të MF si dhe janë llogaritur përqindjet relevante. 

Të hyrat nga grandi operativ nga tabela e buxhetet të MEF-së 

 

Të hyrat e projektuara nga donacionet operative duke marr përqindjet mesatare që do të 
vazhdohen në të ardhmen  

 

Të hyrat totale të komunës 

Tabelat në vijim paraqesin të hyrat historike dhe të projektuara për komunën e Shtërpcës 

 

 

Investimet kapitale 

Investimet kapitale gjatë vitit 2010, 2011 dhe 2012 janë të karakterizuara në 
investime kapitale të financuara nga ana e THV-ve dhe grandi gjeneral dhe investimet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Të hyrat e komunës 

 

3,211,321   3,384,198   3,588,839   3,793,479   3,998,119   4,202,759   4,407,400   
Të  hyrat vetanake 

 

377,108   432,781   474,601   516,420   558,240   600,060   641,879   
Trasnferet e përgjithshme të Qeveris 

 

2,834,213   2,951,417   3,114,238   3,277,058   3,439,879   3,602,700   3,765,521   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Të hyrat e komunës 

 

1,780,445   3,059,819   2,939,566   3,033,022   3,149,759   2,945,783   
Të  hyrat vetanake 

 

126,394   220,757   192,216   246,589   338,379   357,078   
Trasnferet e përgjithshme të Qeveris 1,654,051     2,747,350   2,786,433   2,811,380   2,588,705   2,839,062 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Transferi total i Qeverisë 2,588,705   2,834,213   2,951,417   3,114,238   3,277,058   3,439,879   3,602,700   3,765,521   
    Grandi i përgjithshëm  1,281,464   1,402,996   1,461,015   1,541,614   1,622,214   1,702,814   1,783,414   1,864,013   
    % od Buxheti i komunës 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 

Grandi specifik për arsim 1,060,702   1,161,297   1,209,320   1,276,035   1,342,749   1,409,464   1,476,179   1,542,893   
 % i grandit të përgjithshëm  82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 
Grandi special për Shëndetësi 246,539   269,920   281,082   296,588   312,095   327,601   343,108   358,614   
 % nga  grandi i përgjithshëm  19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 
Transferet tjera -  -   

2010 2011 2012 2013 2014 
Transferi total i grandit 1,654,051   2,839,062   2,747,350   2,786,433   2,811,380   
Grandi i përgjithshëm 884,507   1,025,591   1,087,743   1,126,826   1,151,773   
    % Buxheti i komunës 0.76% 0.81% 0.78% 0.75% 0.75% 

Granti specifik për arsim 639,450   890,616   952,256   952,256   952,256   
 % nga grandi i përgjithshëm 72.3% 86.8% 87.5% 84.5% 82.7% 
Granti specifik për shëndetësi 130,094   328,227   184,980   184,980   184,980   
 % nga grandi i përgjithshëm  15% 32% 17% 16% 16% 
Transferet tjera 594,628   522,371   522,371   522,371   
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kapitale të financuara përmes grandeve speciale. Përqindja mesatare e investimeve kapitale 
nga THV-të dhe grandet e përgjithshme nga të hyrat e gjeneruara nga këto burime 
supozohet që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Njëjtë mendohet për investime kapitale 
të financuara nga fondet speciale. Tabela në vijim paraqet investimet historike kapitale në 
Shtërpcës. 

 

Sipas supozimit që përqindja do të vazhdoj të rritet edhe në të ardhmen, dhe duke 
marrë parasysh të hyrat e lartpërmendura të projektuara për transferet e përgjithshme të 
qeverisë për komunë, në vazhdim është vlera e mjeteve të gjeneruara nga THV-të dhe 
grandet e buxhetit qendror i cili do të jetë në dispozicion për komunën e Shtërpcës për 
investime kapitale. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 
Investimet e përgjithshme kapitale të komunës 

 

907,297   962,386   1,017,474   1,072,563   1,127,652   
% nga THV-të dhe grandi i përgjithshëm  

 

45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 
Investimet  kapitale në shëndetësi dhe arsim  

 

235,894   248,227   260,560   272,893   285,226   
% nga Grandi  special  

 

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

Fondet e Investime Kapitale 

 

1,143,190   1,210,612   1,278,034   1,345,456   1,412,878   

2013 2014 2015 2016 2017 
GInvestimet e përgjithshme kapitale të 
komunës 

 

618,037   670,568   737,344   801,047   852,208   
% % nga THV-të dhe grandi i përgjithshëm  

 

 

45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 
Investimet  kapitale në shëndetësi dhe arsim  

 

170,585   170,585   196,086   214,683   223,560   
% nga Grandi  special  

 

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

Fondet e Investime Kapitale 

 

788,622   841,154   933,430   1,015,729   1,075,769   

2011 2012 
Investimet e përgjithshme kapitale të komunës 583,212   585,962   
% nga THV-të dhe grandi i përgjithshëm  

 

46.79% 45.78% 
Investimet  kapitale në shëndetësi dhe arsim  64,487   210,390   
% nga Grandi  special  

 

5.29% 18.50% 

Fondet e Investime Kapitale 

 

647,698  796,352   



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

178 
 

 

 

Mjetet totale kumulative në dispozicion përperiudhën 2013 – 2022, nga THV-të dhe grandet 
operative përveç donacioneve, KPP dhe koncesioneve dhe mundësit e huas është 
11,044,874 €.  

 
  

Mjetet komulative në dispozicion për periudhën 2013-2022 11,044,874  
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2 VIZIONI, PARIMETDHEOBJEKTIVAT 
 

2.1 VIZIONI PËRTË ARDHMEN E KOMUNËS 
  Ky kapitull është një nga kapitujt më kryesorë që përshkruan vizionin e së 
ardhmes të komunës së Shtërpcës dhe përfshinë: dëshirën e grupeve punuese, institucionet, 
sektorët dhe të gjithë qytetarët e komunës së Shtërpcës.. 

  Duke vlerësuar rëndësinë e planit zhvillimor komunal si një dokument që planifikon 
dhe rregullon përdorimin e zonave komunale në periudhën 10 + (dhjetë ose më shumë 
vjet),mori një pjesë të madhe të numrit të personelit profesional dhe njerëzit lokal të 
punësuar në institucione të ndryshme, struktura politike, sipërmarrësit, punëtorët e arsimit 
dhe kujdesit shëndetësor, pa ndihmën e të cilit në dhënien e informacionit,grumbullimi dhe 
përpunimi i të dhënave burimore, sugjerime dhënë dhe madje edhe kritikave, kjo punë nuk 
do të jetë aq kuptimplote. 

 
 

 

 

 

 

 Ky dokument është projektuar të përmbajë të gjitha analizat përkatëse deri tani, dhe 
koncept të orientuar drejt së ardhmes zhvillimit, dhe duke ofruar një kornizë për marrjen e 
nevojshme hapësinore dhe dokumentet e tjera të planifikimit dhe programet e zhvillimit. 

Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti u konstatua se: Shtërpca ka nevojë për të 
promovuar zhvillimin, dëshira jonë, dëshira dhe obligimi jonë në të ardhmen është që ky 
zhvillim të jetë i qëndrueshëm. 

  

Bazuar në vizionin dhe planifikimin hapësinorë të Kosovës, regjion i cili në të 
ardhmen shihet si: Ura e Kosovës ( zona e verdhë ) , ura që lidh Kosovën me rajonin, një 
rrjet të fortë funksional i qyteteve dhe fshatrave atraktive për jetë dhe punë në to, me 
ekonomi,tregti,industri dhe turizëm tërheqës,tërheqës për investime dhe sipërmarrjen në 
prodhim,agrobiznes,turizëm,turizëm medicinale dhe rekrativitet për përmbushjen e 
kritereve për mbrojtjen e mjedisit. 

 

 

Komuna Shtërpcës lideri rajonal me turizëm të zhvilluar dhe me të gjitha pasuritë 
natyrore,bujqësi të zhvilluar në tendenca të traditës dhe rrjedhave moderne,me cilësi dhe 
mjedis të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet. 
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Ky plan duhet të mundësojë zhvillimin e shpejtë dhe Valorizimi i burimeve të përbëra 
nga zonat rezidenciale, industriale,zonat rekreative turistike dhe të gjitha rrjedhat duhet të 
projektohen dhe ndërtohen në një mënyrë që të jenë pozitive për mjedisin,ekonominë dhe 
kombin - tani dhe në të ardhmen.Është e nevojshme për tu siguruar që ngjarjet e tilla të mos 
bien në konflikt (me efekte negative) me interesat e tjera sociale të tilla si ambienti, shëndeti 
dhe siguria e popullatës. Gjatë planifikimit të rrjedhave të reja duhet pasur kujdes për 
rrjedhat e mëparshme. 

Këto hulumtime janë përgjigjur edhe për vizionin e zhvillimit të ardhshëm të Komunës 
sonë: 
 

 
2.2 PARIMET E PËRGJITHSHME PËR ZHVILLIM / MBROJTJE 

 
Parimet e përgjithshme për përgatitjen e planit të komunës së Shtërpcës bazohen në 

ligjet e Kosovës, konventat ndërkombëtare,agjendave si dhe dokumentet përkatëse në 
planifikimin e duhur hapësinor. 

Duke u bazuar në specifikat e komunës së Shtërpcës, për planifikim,përdorimin dhe 
qëndrueshmërinë të zhvillimit të territorit,përgatitjen,zbatimin,rishikimin dhe monitorimin e 
planit, duke marrë parasysh parimet e mëposhtme themelore: 
 
 Metoda e Integrimit (ky plan duhet të përfshijë elemente të transportit hapësinorë, 

zhvillimin ekonomik, social, rajonal dhe politikat e tjera strategjike për komunën e 
Shtërpcës.. 

 Strategjik(për të udhëhequr zhvillimin strategjik të komunës dhe që adreson çështjet 
me rëndësi strategjike për fushën përkatëse). 

 Subsidiariteti (Plani duhet të marrë parasysh kontekstin e gjerë hapësinor. Sipas 
parimit të subsidiaritetit, plani duhet të përqendrohet në çështjet lokale, por që nuk 
është në kundërshtim të lartë të nivelit të çështjeve). 

 Monitorimi dhe rishikimi (plani duhet të shprehet në një formë që lehtëson 
monitorimin dhe rishikimin). 

 Barazia (Plani duhet të marrë në konsideratë aspektet e gjinisë: Pakicat, gratë, 
fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara (të kuptuarit e nevojave të 
grupeve të tilla përmes pjesëmarrjes publike). Që merr në konsideratë aspektet e 
ndjeshmërisë gjinore. 

 Interesi i përbashkët (plani duhet të promovoj interesat e përbashkëta të komunës 
duke mbrojtur dhe zhvilluar burimet natyrore dhe duke mbështetur zhvillimin e 
qëndrueshëm). 

 Procesi Demokratik (bartësit e procesit dhe përpiluesit e planit duhet të promovojnë 
procesin demokratik të pjesëmarrjes dhe përfshirjes cilësore në secilën fazë të 
hartimit dhe zbatimit të dokumentit) 

 Transparenca (bartësit e procesit dhe përpiluesit e planit duhet të promovojnë 
transparencës në procesin e vendimmarrjes duke iu lejuar pjesëmarrëse qasje në të 
dhëna dhe harta të nevojshme) 

 Zhvillimi i ekuilibruar (ky plan duhet të jetë i përgatitur për zhvilliminduke promovuar 
balancën ekonomike, zhvillimin e infrastrukturës, mjedisit, zhvillimit social sa më 
shumë të jetë e mundur në të gjithë territorin e Shtërpcë). 
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 Cilësia e jetesës (për të nxitur përmirësimin e cilësisë të jetës). 
 Kohezioni territorial(promovimin ekohezionin territorial nëpërmjet një zhvillim më të 

balancuar social-ekonomik të rajoneve dhe konkurrencën e përmirësuar). 
 Limitimin e ndikimeve negative(zvogëlimin e dëmtimin e mjedisit dhe të kufizojë 

ndikimin e fatkeqësive natyrore). 
 Mbrojtja dhe zhvillimi(promovimi dhe mbrojtja e burimeve nëntokësore dhe 

sipërfaqësore, natyrore, të trashëgimisë kulturore, historike, arkitektonike, 
arkeologjike dhe të tjera). 

 Energjia alternative(përdorimi më i madh i energjisë së rinovueshme në të gjitha 
fushat). 

 Siguria(promovimin engjarjeve të sigurta dhe hapësirë për të jetuar dhe punuar). 
 Përgjegjësia (për të gjitha ngjarjet që ndodhin në këtë zonë duhet të promovohen). 
 Zhvillimi sipas nevojave(zhvillimi i objekteve për infrastrukturën adekuate sociale 

dhe teknike që merr parasysh nevojat e banorëve).  
 Strehim i shëndetshëm (krijimin e kushteve për një strehim të shëndetshme dhe 

tërheqëse në zonat urbane dhe rurale).  
  Rekreacioni dhe turizmi (promovimin e infrastrukturës për rekreacion dhe turizëm). 
 Sistemi i transportit(zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të transportit, lëvizjes, 

duke siguruar qasje të mirë në zonat rurale dhe urbane). 
 Zhvillimi i planifikuar hapësinor(çdo zhvillim të ardhmen duhet të planifikohen dhe 

vendimet e duhura për të bazohet në). 
 Zhvillimi kompakt (në favor të përdorimit racional të hapësirës dhe mbrojtjen e 

burimeve duhet të synojë në zhvillimin e hapësirës kompakte, të përqendrohet, dhe 
me dendësi më të lartë të pushtimit të mjediseve). 

 Zhvillimi i qëndrueshëm(i cili kërkon një shkallë më të madhe të bilancit midis 
zhvillimit socio-ekonomik dhe mjedisor dhe brenda tyre). 

 Inkurajimi sinergjik dhe për të shmangur konfliktet e mundshme(parimet për 
përdorimin e trendëve më të mira të zhvillimit të sektorëve të ndryshme dhe aktorë 
(Bashki fqinje, nivel qendror, etj.)). 

 Integrimi në Evropë (secili plan zhvillimi duhet t'i transmetohet sa më shumë të jetë 
e mundur për të kontribuar në këtë proces të integrimit të Kosovës në BE). 

 Zhvillim plotësues (Funksioni themelor i një zgjidhjeje plotëson funksionin e 
zgjidhjes së dytë). 

 

2.3 OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË KOMUNËS 
 
Me dendësia e potencialeve specifike ekonomiko – turistike dhe njerëzore me mjedis 

të mbrojtur dhe shkallë të ulët të zhvillimi të përgjithshem, theksohet nevoja që më qartë dhe 
në mënyrë më precize të definohen qëllimet afatgjata të zhvillimit.Parakusht për krijimin e 
objektivaveafat-gjata të përcaktuara nga kriza e thelle ekzistuese dhe konfliktet për tejkalimin 
dhe duke mundësuar një rend të qëndrueshëm socio-politik dhe juridik.Ngjarjet që po 
ndodhin aktualisht mund të ketë pasoja negative larg arritjes në zhvillimin e ardhshëm të 
kësaj zone. 

Në mes të qëllimeve afatgjate të zhvillimit është e mundshme të definohen këto në 
vazhdim: 
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a)  efikasiteti ekonomik,  
b)  sigurimi social,   
v)   integrimi funksional i hapësinor,   
g)   Mjedisi i mbrojtur dhe 
d)   koordinimi dhe sinkronizimi organizative në sistemin e vendimmarrjes. 
 
 Objektivi kryesor i zhvillimit strategjik është efikasiteti ekonomik. 
E gjithë zona e zhvillimit të lugina e Sirinikut do të duhet të bazohet në një përdorim efikas 
dhe racional të faktorëve në dispozicion,aktivizimin për zhvillimin dhe respektimin e fizibilitetit 
ekonomik dhe përzgjedhjes financiare. Kjo nënkupton qe duhet krijuar kushtet për aktivizimin 
e faktorëve të frytshëm të zhvillimi,forcimin e forcës lëvizëse të aktiviteteve 
turistike,harmonizimin e drejtimeve të ndryshme strukturore,pra tejkalimin e prapambetjes 
aktuale dhe prapambetjes socio-ekonomike. Arritja e këtij qëllimi të rëndësishëm nënkupton 
se fundi i periudhës së planifikimit të arrihet në nivele më të larta në total të punësimit të 
përgjithshëm në aktivitetet jo-bujqësore në mënyrë qe çdo qytetar i tretë të jetë i punësuar, 
pastaj të rritet fuqia ekonomike dhe fuqia e investimit nga të gjitha organizatat ekonomike të 
operatorëve ekonomikë,duke përfshirë ferma individuale dhe pronat familjare. 

Në varësi të qëllimit të mëparshëm dhe në realizimin e saj, me kalimin e kohës do të 
sigurohen edhe zbatimi i barazisë sociale. Në thelb ajo është në lidhje me krijimin e kushteve 
dhe mundësive për popullatën në tërësi dhe në mënyrë individuale të jetë në pozitë për 
punësime produktive,arrin të ardhura të qëndrueshme dhe rritje të shpeshtë nga punësimi 
dhe aktiviteti ekonomik.Përveç kësaj, ky objektiv përfshin krijimin e kushteve për trajnimin 
dhe fitimin e aftësive dhe njohurive të duhura, si dhe mbrojtje të plotë sociale dhe të kujdesit 
shëndetësor me mundësi të gjithanshme kulturore për rritjen e informimit për të gjitha faktet 
relevante dhe zhvillimin e proceseve dhe mundësive. 

Qëllimi i tretë i cili është i kushtëzuar shkak-pasoj për realizimin e atyre të mëparshmëve 
integrimi funksional hapësinor i cili kërkon që para shfrytëzimit të ndërtimit të materialeve të 
reja të zhvillimit i kushtohet rëndësi për të caktuar hapësirën racionale që të shagen 
konfliktet dhe problemet për mënyrën e organizimit, shfrytëzimit dhe avancimit të hapësirës. 
Shpërndarja racionale e hapësirave të ndryshme, të materialeve të përshtatshme është 
supozim që ekonomia funksionale efikase në përgjithësi krijon ekonomi më të mëdha dhe 
pasuri shoqërore. Realizimi i këtij qëllimi nënkupton që në mënyre integrale të rregullohet 
përdorimi bujqësisë,pyjeve dhe tokës ndërtimore,ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve 
me njëri-tjetrin funksionalisht të lidhura ekonomikisht, turistike dhe të komunitetit dhe 
kapacitetin e sistemit racional të formimit dhe shpërndarjen hapësinore të qendrave të rritjes 
dhe zhvillim. 

Aktiviteti i përgjithshëm ekonomik dhe social në këtë zonë lind si një qëllim i zhvillimit të 
rëndësishëm të ruajtjes së mjedisit sidomos ajo përfaqëson si një nga motivet kryesore të 
turizmit.Kjo është veçanërisht e rëndësishme në realizimin e këtij qëllimi është që me 
rigorozitet të marrë parasysh mbrojtjen e cilësisë së ujit dhe vlerës të lartë si një faktor për 
parandalimin e zhvillimit dhe se në këtë fushë tregojnë se asnjë nga ndotësit janë të lidhur 
kryesisht me strukturat industriale dhe proceset teknologjike që operacioni i tyre mund të 
çojë në gradë të madhe ujin dhe ndotjen e ajrit, dhe kështu degradimi i mëtejshëm i mbuluar 
pyjeve dhe zonave bujqësore që janë të kryesisht të kufizuara.Duhet të theksohet se ky 
objektiv përfshin mbrojtjen e vlerave natyrore dhe mjedisore e peizazhit të jashtëzakonshme 
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që nuk toleron ekseset e ndërtimit urban. Jo sidomos ata që nuk respektojnë 
trashëgimitndërtimore-tradicionale. 

Ndryshimet që ndodhin në jetën shoqërore dhe veçanërisht ekonomike jo vetëm në 
këtë fushë, kërkohet që të krijohet një qëllim i veçantë të vërtetoj dhe të sinkronizoj 
organizatën në kuadër të menaxhimit të vendimmarrjes .Është e sigurt se realizimi i këtij 
objektivi do të varet nga ushtrimet e mëparshme, por në gjendjen e tanishme është e 
vështirë të parashikosh se çfarë do të ndodhë me të gjitha ndryshimet në sistemin ekzistues 
irracional të organizimit dhe marrjes së vendimeve që ka rezultuar me dështimet ekonomike 
dhe sociale.Megjithatë, është e nevojshme për të siguruar organizimin e pavarur dhe të lirë 
të bartësve të zhvillimit ekonomik, pavarësisht nga format e pronësisë në përputhje të plotë 
me objektivat e mëparshme, veçanërisht në efikasitetin ekonomik, e integrimit funksional dhe 
hapësinor i mbrojtjes së mjedisit. 

Qëllimet kryesore të shoqërisë sonë janë paraqitur në përkushtimin tonë ndaj 
zhvillimit të qëndrueshëm, të integrimit, arritjen e Objektivave të Mijëvjeçarit dhe respektojnë 
ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

Në nivel të Kosovës këto qëllime themelore janë trajtuar në draft planin e Kosovës si 
dhe në shumë dokumente tjera (Strategji, politika dhe plane të nivelit shtetëror), kështu 
duhet të merret si pjesë përmbajtjes e dokumentacion bazë për këtë plan. 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo globale 
dhe në nivelin komunal. Objektivat kryesore të shqyrtimit të gjerë që lidhen me këtë plan 
mund të jetë idefinuar si: 
 Zhvillimi i mëtejshëm i vlerave, ku të gjithë aktorët e kryera të drejtën e tyre për të 

ditur, për t'u dëgjuar, për t'u dëgjuar dhe për të ndikuar në vendimet që ndikojnë në 
jetën dhe tendencat e tij. Një nga qëllimet globale është se gjatë zhvillimit dhe 
implementimit të këtij dokumenti ne kemi pjesëmarrje të cilësisë; 

 Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë e intensiv dhe ndryshimet në strukturën socio-
ekonomik, përfshijnë zhvillimin e barabartë në kuadër të komunës; 

 Për të krijuar kushte për një rritje të përhershme në punësim, eliminimin e varfërisë, 
luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe reduktimin e vdekshmërisë së 
fëmijëve në bazë të standardeve që do të ofrojnë qëllimet themelore të ndryshimit në 
strukturën sociale-ekonomike, zhvillimi dinamik i ekonomisë dhe nivelit të jetës dhe 
forcimin e rolit të sektorit privat në socio-zhvillimin ekonomik; 

 Rritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha dimensionet (krijimi i sigurisë për edukim 
themelor, siguri sociale dhe fizike, siguri të mjedisit etj); 

 Zhvillimi i një partneriteti global për zhvillim. 

Objektivat e përgjithshme janë: përdorimi i arsyeshëm dhe racional i hapësirës, i cili 
në vetvete do të thotë një zhvillim të planifikuar i strehimit dhe orientim në hapësirë si një 
tërësi, është caktuar si detyrë e menjëhershëm të planit për arritjen e qëllimeve. 

Proceset moderne të zhvillimit ekonomik gjithnjë po kërkojnë për vendosjen e kapaciteteve 
prodhuese dhe organizimin e jetesës dhe punës në hapësirë të jetë i trajtuar në një mënyrë 
komplekse dhe në një kontekst më të gjerë dhe jo vetëm brenda vetes dhe vendbanimeve të 
caktuara.Dhe për këtë, subjekt i planifikimit të planit urban zhvillimore të komunës së 
Shtërpcës nuk është vetëm hapësira dhe mjedisi fizik, por në radhë të pare njeriu dhe 
organizimi i jetës së tij dhe punës në hapësirën e caktuar. Prandaj, organizimi dhe redaktimi i 
hapësirë si një parakusht për intensifikimin e zhvillimit dhe përmirësimit të kushteve të 
jetesës së popullsisë dhe të punësimit. 
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Qëllimi i krijimit i qëllimeve themelore të zhvillimit rajonal të komunës së Shtërpcës 
janë hetuar si pjesë e sistemit të përgjithshëm hapësinor të Kosovës i cili është një pjesë 
integrale, duke u bazuar në faktin se ne jemi një komunë kufitare.. 

Me këtë në mendje, Plani Zhvillimor i Komunës së Shtërpcës siguron një organizim 
racional të lokaleve në mënyrë që të strukturohet kostume hapësirë sa më të mirë për 
interesat e popullsisë që jetojnë dhe punojnë në komunë, në këtë mënyrë interesat e të 
papunësuarve ku mënjanë zgjerojnë interesat si dhe ndërvarësinë dhe lidhjet me rajonet e 
tjera. Përveç objektivave dhe synimeve që rrjedhin nga dokumentet e nivelit qendror dhe 
rendin e ditës të konventave ndërkombëtare për komunën e Shtërpcës, konkretisht mund të 
përkufizohen qëllimet dhe objektivat e mëposhtme. 

 

2.4 Demografia dhe çështjet sociale 
 
Qëllimi 1    Zhvillimi dhe mbrojtja e hapësirës dhe ofrimi i shërbimeve cilësore për të mirën 
socio – kulturore. 
Qëllimi 2    Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i përparësive të trashëgimisë. 
Qëllimi 3    Zhdukja e varfërisë dhe urisë. 

 

2.5 Zhvillimi ekonomik 
 
Qëllimi 4    Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm. 
Qëllimi 5    Krijimi i partneritetit për zhvillim. 
 

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës (planifikimi dhe menaxhimi i vendbanimeve) 
 
Qëllimi 6   Zhvillimi i qëndrueshëm  mjedisor dhe menaxhimi. 
Qëllimi7   Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor. 
 

2.5.1 Infrastruktura 

 

Qëllimi 8    Zhvillimi i infrastrukturës së integruar dhe bashkëkohore funksionale 
Qëllimi 9   Zhvillimi i lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe mallrave në mënyrë të sigurt, të drejtë 
dhe të ndryshëm për akterët që veprojnë në komunën e Shtërpcës.    
 

Sipas vizionit dhe qëllimeve të planit për nivelin komunal rrjedhin dhe detyrat 
korrekte: 

 
 Përcaktimi i sërishëm i vendit dhe rolit të komunës së Shtërpcës në kudër të shtetit 

të Kosovës; 
 Paraqitje e pasurive natyrore dhe resurseve tjera si faktor i zhvillimit si dhe 

shfrytëzimi maksimal dhe racional i faktorëve natyror dhe të atyre të krijuar për 
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zhvillim për qëllime të realizimit të qëllimeve të lart përmendura dhe harmonizimin e 
zhvillimit hapësinor; 

 Dizajnimi global afatgjatë i zhvillimit socio-ekonomik të komunës duke u fokusuar në 
zhvillimin e grupeve të vogla; 

 Krijimi i kushteve për shpërndarjen adekuate të aktiviteteve, duke u bazuar në 
shpërndarjen e banorëve, infrastrukturës dhe punësimit; 

 Shpërndarja hapësinore e infrastrukturës (rrugëve, sistemit të furnizimit me ujë, 
kanalizimi, rrjeti energjetik, rrjeti i telefonisë, internetit, objekteve të ujësjellësit etj); 

 Krijimi i kushteve për struktura hapësinor dhe shpërndarjen e veprimtarive 
shërbyese; 

 Shpërndarja hapësinore dhe struktura e banimit në vendbanimet në përputhje me 
shpërndarjen e banorëve dhe të infrastrukturës; 

 Shkalla e zhvillimit duhet të jetë në përputhje me parimet e përcaktuara. 
 
Ndryshimet që do të ndodhin në zhvillimin socio – ekonomik të komunës, tregojnë në 

nevojën për që planifikimi të bëhet një proces i pandërprerë. Vetëm me mirëmbajtjen e 
planifikimit strategjik dhe të pandërprerë të mjedisit mund të ruhet bilanci në mes zhvillimit 
socio-ekonomik dhe mjedisor në hapësirë. 

 

2.6 QËLLIMET AFATGJATA ZHVILLIMORE 
 

2.6.1 DREJTIMET THEMELORE TË ZHVILLIMIT TË KOMUNËS 

 
Rezultatet e analizave dhe  të  hulumtimeve të   kryera të kësaj treve  tregojnë se 

posedon potenciale  të rëndësishme dhe mundësi specifike zhvillimore . Të gjeturat 
themelore dhe përfundimet janë se kjo zonë i ka te gjitha predispozitat për zhvillimin e 
aktiviteteve turistike falë mbulesës së borës dhe ujit të bollshëm, të cilës vlen t’i shtohet edhe 
mjedisi i ruajtur jetësorë. Sektori prioritar i zhvillimit të ardhshëm është turizmi me mundësi të 
mëdha të zhvillimit. Këtë e  tregon edhe Projekt programi i adekuat  në të cilin është 
konstatuar se kapacitetet janë të mëdha dhe për nga madhësia paraqesin pasuri të madhe  
nacionale dhe ndërkombëtare. Bazën e zhvillimit të turizmit dimëror i cili mund të kombinohet 
edhe me at verorë , e paraqesin terrenet e përshtatshme të skijimit . Përveç kësaj , mund të 
plotësohet oferta përgjithshme turistike me piknikë atraktive dhe aktivitete të llojllojshme 
rekreative të turizmit kulmor. Shfrytëzimi i plotë i këtyre kapaciteteve prankufitare kërkon 
ndërtimin e sistemit të përbashkët të teleferikëve dhe vendosjen e objekteve me të gjitha 
objektet e veta përcjellëse. Për t’u shfrytëzuar kapacitetet kufitare të këtij kompleksi dimëror-
turistik është e nevojshme të krijohet dhe ndërtohet rrjeti prej 50 teleferikëve me një gjatësi 
101,75 km, dhe për funksionimin e saj  është paraparë ndërtimi i sistemit transportues me 
binarë me gjatësi prej 22,5km. Për kompletimin e ofertës së përgjithshme është paraparë që 
në këto qendra të ndërtohen kapacitete e akomodimit me rreth 30.000 shtretër, kryesisht në 
sektorin privat. 

 Në pikëpamje kohore , aktivizimi i plotë i këtyre kapaciteteve kufitare nuk është e 
mundur të parashihen për shkaqe të shumta. Arsyeja kryesore është fakti se  duhet të bëhen 
investime të  mëdha, të cilat vështirë se mund të sigurohen. Për sigurimin e këtyre mjeteve 
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është hapja e mundësive për pjesëmarrjen e kapitalit të huaj krahas atij vendor  në 
ndryshimin e plotë të kushteve afariste. 

Zhvillimi i turizmit dhe i të gjitha komponentëve të tij në këtë zonë nuk është e mundur 
pa i krijuar një sërë parakushte. Në krijimin e këtyre parakushteve hyn kompletimi dhe 
funksionimi integral i rrjetit të përgjithshëm infrastrukturore, mandej ndërtimi i rrjetit të 
ujësjellësit dhe kanalizimit me kapacitetet e përshtatshme me të gjitha shërbimet përcjellëse 
komunale, që në një aspekt kërkon investime të mëdha materiale dhe financiare. Por kjo nuk 
është i vetmi kusht për zhvillimin e turizmit. Është e nevojshme  që duke u mbështetë në 
resurset dhe potencialet që janë , duhet të nxitet dhe të koordinohet prodhimtaria bujqësore, 
posaçërisht ajo blegtorale me qasje në ushqimin e shëndoshë, e veçanërisht në aspektin 
tregtar dhe ekonominë e vogël. Në bazë të këtyre zgjidhjeve afatgjate  zhvillimore evidente 
është sektori primar i zhvillimit tëturizmit me komponentët e tij sëpari atij të karakterit dimëror 
pastaj edhe atij verorë. 

 Nëse ky është programi themelor afatgjatë zhvillimor, atëherë patjetër duhet ta 
përcjellin edhe programet gjegjëse të prodhimtarisë bujqësore, pyjore, tregtisë dhe 
ekonomisë së vogël duke pasur parasysh se të gjitha sëbashku duhet të sigurojnë justifikim 
ekonomik dhe financiar. 

 Për arsye të sigurimit të zhvillimit stabil, por duke pasur kujdes në mbrojtjen e 
mjedisit jetësor në këtë zonë  në lokacionet e përshtatshme është e mundur të zhvillohet 
prodhimi i fortë industrial në kapacitet të vogla pa krijuar ujëra të zeza dhe  pa e ndotë ajrin. 

Zgjidhjet e mëparshme konceptuale në përputhje me zbatimin e paketës bazë të 
qëllimeve zhvillimore kërkojnëedhe zhvillimin e projeksioneve krahas rritjes së përshtatshme 
reciproke nëpërmjet komponentëve të tyre sektoriale dhe hapësinore.  Përveç kësaj duhet të 
kihet parasysh se horizonti kohorë i këtij planihapësinorë është viti 2022. Kjo automatikisht 
nënkupton se nga zgjidhjet e përmendura konceptuale për aktivitetin turistik mund të arrihet 
vetëm një pjesë e kapacitetevekufitare të prezantuara. Me këtë  bëhet po aq me rëndësi se 
deri në vitin e përmendur  të krijohen kushtet për zhvillimin harmonizuar sektorial si dhe 
integrimi hapësinor  i cili problemet dhe konfliktet eventuale zhvillimore t’i sjellë në masën 
minimale, ndërsa në të njëjtën kohë të siguroj mundësitë e prosperitetit të gjithëmbarshëm 
shoqërorë-ekonomik. 

Valorizimi i zhvillimit të përgjithshëm sektorial dhe i kushteve hapësinore na bënë me 
dije se zona e Siriniqit mund të ndahet në tri zona bazë zhvillimore kornizën e së cilës e 
përbënë rruga kryesore komunale e cila vazhdon nëpër luginën e lumit lepec e që kalon 
nëpër qendrën komunale si vatër e tashme dhe e ardhshme e prosperitetit. Zona e 
përshpejtuar zhvillimore përfshinë kompleksin e përgjithshëm të stazave të skijimit nga maja 
e Lubotenit deri te qafa e Prevallës duke u mbështetur në zonën e ardhshme urbane të 
karakterit bipolar të Shtërpcës si qendër ekonomike, administrative, kulturore, por edhe si 
qendër turistike  dhe kompleksi i vendbanimit të Brezovicës me akomodimit e veçantë 
turistike dhe me karakteristika të veçanta rekreative. Zonën e dytë mesatarisht të zhvilluar e 
përfshinë pjesa lindore e zonës me tri pika të veçanta  në vendbanimet Gotovushë, Firajë 
dhe Brod, të cilave duhet shtuar edhe Bitinjën e Poshtme. Në këtë zonë do të jetë më tepër 
prezent zhvillimi i veprimtarive  të cilat në krahasim me at turistike ka karakter komplementar 
siç është : bujqësia, ekonomia e vogël dhe deri diku industria. Zona e tretë  e zhvillimit të 
ngadaltë përfshinë pjesën veri-perëndimore të komunës ku dallohen dy qendra rritëse, 
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Vërbeshtica dhe Sevca ku më vonë mund të aktivizohen kapacitetet turistike por që 
veprimtari dominante do të jetë bujqësia, pylltaria me to edhe ekonomitë e vogla  dhe 
eventualisht kapacitetet e voglaindustriale. 

Zgjidhjet e  propozuara konceptuale - strategjike numërohen në mesin e lidhjeve 
sektoriale funksionale dhe përshtatjen strukturore, e cila është një parakusht për të siguruar 
një zhvillim të qëndrueshëm dhe të shpejtë ekonomik në forcimin e fuqisë ekonomike në këtë 
zonë. Koordinimi  ndërsektorial do të manifestohet përmes një integrimit harmonik të 
zhvillimit hapësinor të komunës që nënkupton marrëdhëniet funksionale në rrjetin e 
vendbanimeve dhe pajisjen adekuate komunale, por ashtu që të maksimalisht të kihet kujdes   
për  kushtet ekologjike dhe kërkesave  për  mbrojtjen e mjedisit. Përfshirjet e mëdha në 
ndërtimtari  të cilat janë të paevitueshme duhet të përkujdeset për vlerat mjedisore të zonës 
dhe të respektojnë tiparet origjinale arkitektonike duke sinkronizuar me ndërtimet  moderne 
duke përdorur në mas sa më të madhe të materialit  lokal. Ekseset që kanë ndodhur tashmë 
në këtë fushë të prishin mjedisin dhe komoditet e peizazhit, dhe kjo praktikë mund të sjellë 
probleme të shumta e të cilit largimi do të kërkojë investime të konsiderueshme financiare pa 
asnjë efekte zhvilluese. Ekseset të cilat veçkanë ndodhur në këtë domen shkatërrojnë 
ambientin dhe pejsazhin, ndërsa praktikat e tilla  mund të sjellin  probleme të shumta e që 
për evitimin e tyre do të kërkohet investime të mëdha materiale asnjë efekte zhvillimore. 

 

 

2.6.2 PRIORITETETE STRATEGJIKE 

 

Demografia dhe çështjet sociale  
 

 Krijimi i kushteve për  arsimin fillor dhe të mesëm varësisht nga konceptet e 
nënqendrave dhe standardeve evropiane; 

 Krijimi kushteve për arsimim të lartë; 
 Krijimi i kushteve për aktivitete kulturore dhe sportive posaçërisht shfrytëzimi i vlerave 

kulturore arkitektonike dhe atyre arkeologjike.          
 

Zhvillimi ekonomik 
 zhvillimi i planifikuar i zonës industriale dhe zona për zhvillimin e industrisë; 
 zhvillimi hapësirave aktive rurale dhe i zonave për zhvillimin bujqësorë; 
 zhvillimi i zonave rekreative dhe turistike në malin Sharr; 
 zhvillimi i turizmit rural; 
 mbrojtja dhe zhvillimi i resurseve  natyrore; 
 qasje të reja në korridoret rrugore , plotësimi dhe  forcimi i linjave ekzistuese . 

 Rrethina dhe shfrytëzimi i tokave (planifikimi dhe menaxhimi i vendbanimeve) 
 Punimi i planeve rregullative i të qytetit dhe vendbanimeve; 
 Rregullimi i shtratit të lumit lepec dhe degëve të tij; 
 Mbrojtja e tokave bujqësore  të cilat do të jenë të definuara mekëtë plan; 
 Mbrojtja e resurseve. 
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Infrastruktura 
 

 Ndërtimi i infrastrukturës për akumulim dhe transportimi e ujit për pije; 
 infrastruktura e transportit  për trajtim të përkohshëm po ashtu edhe për trajtim të 

përhershëm të ujërave të zeza; 
 ndërtimi i infrastrukturës  për energji alternative; 
 ndërtimi i infrastrukturës  për deponi të përkohshme dhe të përhershme; 
 ndërtimi i rrjetit të ri rrugor dhe përmirësimit rrjetit të tashëm rrugor me infrastrukturën 

përcjellëse  në drejtim të Maqedonisë dhe Serbisë; 
 përkrahja me  infrastrukturën teknike të zhvillimit policentrik dhe lehtësimi në qasjen 

ndaj nën-qendrave; 
 ndërtimi i infrastrukturës e cila do të ofroj siguri dhe rregullim të komunikacionit urban 

dhe ndër-urbane  ; 
 krijimi de përmirësimi i kualitetit të sipërfaqeve publike në pjesët rurale dhe urbane të 

Komunës (varrezat, stacioni i autobusëve , vendeve për  parkingje, hapësirave të 
gjelbra, rehabilitimi i hapësirave tregtare ). 

 Përmirësimi dhe rindërtimi i infrastrukturës ekzistuese energjetike ; 
 Lidhja e re e rrjetit optik me infrastrukturën përcjellëse në territorin e komunës së 

Shtërpcës .  
 

2.6.3 KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPSINOR TË KOMUNËS 
Korniza e zhvillimit hapësinor përmban  parashikimin e dëshiruar hapësinor për territorin e 
komunës.  Ai përcakton konceptin e zhvillimit hapësinor për komunën dhe duhet të përmbajë 
: 

 

2.6.4 KONCEPTI KRYESORË I ZHVILLIMIT HAPSINORË 

 
Në nivelin komunal: ekipe komunale për planifikim dhe ekipet tjera të angazhuara  

për përpilimin e planit zhvillimor të komunës kanë analizuar nga aspekti ekonomik, social 
dhe nga aspekti i mjedisit jetësor disa koncepte të mundshme dhe skenarësiç janë:koncepti 
monocentrik, (zhvillimi hapësinor i fokusuar vetëm në vendbanimin e Shtërpcës) linear (në 
nivel të të gjitha vendbanimeve në Komunë)dhe koncepti i korridorit Prishtinë-Prizren.  

 
Pas një  analize serioze , dhe duke marrëparasysh gjendjen faktike në komunë, si 

dhe konsultimet në nivelprofesional dhe atë politik , por gjithashtu edhe e shoqërinë civile 
erdhi deri te përfundimi se për territorin e komunës sonë , koncepti më i përshtatshëm dhe 
më racional është  koncepti policentrit me dy zona të rëndësishme turistike dhe me 
rrugën e zhvilluar Prishtinë-Prizren.  Ky koncept përmban elemente nga tre konceptet e 
analizuara. Ky koncept siguron: 
 Përparimi dhe zhvillimi i turizmit; 
 zhvillimi i qëndrueshëm dhe i  balancuar i komunës; 
  ofrimi i qytetarit me shërbime efikase dhe të lira . 
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Në këtë koncept bazën e paraqet turizmi edhe at në dy zona ski-qendra e re dhe ajo e 
vjetër, i cili  me të gjitha elementet përcjellëse  do të zhvillohet jo vetëm në regjion por 
edhe më gjerë. Për kompletimin e rrjetit  urban  të vendbanimeve  funksionimin dhe 
përmbajtjen, si dhe zhvillimin e balancuar hapësinor të komunës së Shtërpcës, 
vlerësohet prioritet zhvillimi i shpejt i vendbanimeve të Shtërpcës , Sevces, Brodit si dhe 
funksionimi i lidhjeve ,shërbimeve,dendësia dhe kryerja e funksioneve plotësuese  
sociale, ekonomike me qëllim të ruajtje së mjedisit. 

Ky koncept i cili është vlerësuar si racional dhe efikas  nga ana e grupeve punuese 
për zhvillimin e planifikuar komunal. 

Specifika e zhvillimit të vendbanimeve bë komunën e Shtërpcës, kërkojnë që në 
konceptin e ardhshëm urbanistik ti qaset në mënyrë fleksibile. Përveç urbanizimit  për 
qendrat kryesore dhe i nën-qendrave , futet koncepti edhe për urbanizimin kompakt të 
vendbanimeve tjera. 
 Qendra komunale ( Shtërpca) duhet të orientohet në ndërtim me të elementet e 
strukturës komplete urbanistike. Ai duhet  të siguroj  mënyrën urbane të jetesës metë gjitha 
funksionet dhe përmbajtjen e cila i përmbahet urbanizimit përmbajtjesor, ndodhive të 
rëndësishme  në disa elemente – të karakterit urban i cili do ti përgjigjet funksionit të 
Shtërpcës në hapësirë, Komunës, regjionit dhe funksionit në nivel të Kosovës. 
Shkalla e urbanizimit duhet të rritet në përputhje me trendet globale. Tash më shumë se 
gjysma e popullsisëbotërore jeton në mjedise urbane. Rritja e shpejt e banorëve urban dhe 
në lagjet periferike dhe banorëve të periferisë, mund të pritet në vitet e ardhshme si rezultat i 
investimeve për përmbushjen e standardeve për anëtarësim të Kosovë në struktura 
evropiane, zhvillim ekonomik dhe ndërtim të kapaciteteve industriale gjatë kësaj periudhe 
deri në vitin 2022.   
 
 Numri i lagjeve periferike të propozuara me këtë planë në të ardhmen do të 
kompletojnë strukturën urbane. Rolinerëndësishëm në atë drejtim që do të ketë komuna e 
Shtërpcës, si qendër administrative komunale dhe vendbanimi më i banuar në komunë. 

Tendencat e hulumtuara lidhem me rritjen e koncentrimit të banorëve dhe rrethanave 
tjera që do të ndikonin në procesin e urbanizimit – kushtet natyrore, zhvillimi dhe kompozimi i 
infrastrukturës gjatë rrugës Pristhinë – Prizren. Në konceptin kyç të zhvillimit komunal si 
qendër e fokusit është rruga Prishtinë – Prizren që duhet në nivelin e standardeve dhe 
kushteve të zhvillimi të planifikuar dhe vizonit. 
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Konceptet e zhvillimit policentrit të komunës së Shtërpcës 
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3 STRUKTURA DHE LOKACIONET E HAPËSIRAVE 
 
Parashikimi dëshiruar hapësinor për territorin e komunës e Shtërpcës në fushën e zhvillimin 
ekonomik përfshinë: turizmin, bujqësinë, pylltarinë, industrinë, tregtinë dhe fusha të tjera, 
bazuar në një analizë të situatës komunale si dhe në vizionin, parimet dhe prioritetet 
strategjike që kanë lindur në procesin e pjesëmarrjes së përgatitjes së këtij dokumenti. 

 Në këtë drejtim ekipet punuese kanë parapa këto: 
 Orientimi themelor i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Shtërpce nga viti 2022, 

duhet të jetë i tillë që të mundësoi realizimin e qëllimeve të parashikuara, detyrat 
zhvillimore dhe për të zvogëluar diferencën në krahasim me komunat tjera në tërë 
Kosovën dhe rajonin. 

 Zhvillimi i komunës së Shtërpcës në të ardhmen duhet të reflektohet nëpërmjet 
zhvillimit të turizmit, industrisë, bujqësisë dhe të tjera veprimtarive, në të cilat zhvillimi 
i këtyre zonave kanë pasur një ndikim të rëndësishëm edhe në normën e rritjes së 
ekonomisë së përgjithshme, si dhe shpërndarjen e strukturës dhe përhapjen efektiv 
të një zonë të gjerë në zhvillimin dhe aktiviteteve të tjera. 

Kryerja e analizës nga fushat kërkimore e rezultatet e tyre tregojnë se ajo ka në potencialet e 
zhvillimit të rëndësishme, të veçanta si dhe mundësi. Gjetjet kryesore dhe përfundimi është 
se kjo ka të gjitha parakushtet e nevojshme për zhvillimin e  aktiviteteve të saja turistike si 
rezultat i sasisë së madhe të borës dhe të ujit, së cilës duhet t’i shtohet edhe mjedisi që 
duhet të ruhet relativisht. Sektori prioritar i zhvillimit të ardhshëm është turizmi me një forcë 
shtytëse të fortë dhe mundësi. Kjo tregon programin e hartuar në mënyrë specifike të 
zhvillimit të turizmit në të cilin është deklaruar se kapacitet kufitare janë të mëdha dhe sipas 
madhësisë që përfaqësojnë pasuritë të përgjithshme dhe rajonale dhe ndërkombëtare 

Zhvillimi i turizmit dhe komponentëve tjera në këtë zonë nuk është e mundshme të arrihet pa 
krijimin e kushteve dhe parakushteve. Mirëpo, kushtet janë kompletimi dhe funksionimi i 
rrjetit të infrastrukturës, pastaj ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit me kapacitete të 
nevojshme dhe me të gjitha shërbimet përcjellëse komunale. Që nga ana e vet kërkon 
investime të mëdha materiale dhe financiare. Por kjo nuk është i vetmi kusht për zhvillimin e 
turizmit. Është e nevojshme, që duke u bazuar në resurse dhe potenciale, në aspektin 
komplementar të nxitet dhe koordinohet zhvillimi i prodhimit bujqësore, veçanërishtblegtorisë 
me blegtorisë në fokus të ushqimit të pastër, e veçanërisht të rrjetit tregtar dhe ekonomisë së 
vogël. 

Nëse kjo është bazë afatgjate e programit të zhvillimit, atëherë ajo duhet të ndjek kushtet e 
programeve sektoriale dhe bujqësore të përshtatshme, pylltarisë, tregtisë dhe të biznesit të 
vogël me një fokus që të gjithë së bashku duhet të japin justifikim ekonomik dhe financiar. 
Për arsye të sigurimit të një zhvillimi të qëndrueshëm, por duke marrë parasysh mbrojtjen e 
plotë të mjedisit në këtë fushë dhe për në vende të përshtatshme është e mundur që të 
zhvillohet një prodhimit industrial në kapacitet më të vogël pa mbeturina apo ujë të ndotur e 
emisioneve të dëmshme në ajër. 

 Zona e zhvillimit urban përfshinë tërë pjesën e kompleksit skiator deri të Luboteni e 
deri te Prevalla duke u mbështetur në karakterin bipolar të ardhshëm të zonës urbane 
Shtëprcës si ekonomike, administrative, kulturore, qendrës turistike, kompleksit të 
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vendbanimit Brezovica një veçori turistike-akomoduese dhe rekreative dhe zonën e 
Jazhnicës (Rakova) dhe Kashtanjevës, si një vikend zonë e planifikuar. 

 Zona e dytë e zhvillimit mesatar paraqet pjesën lindore të sipërfaqes me tri pika 
zhvillimore në vendbanimin  e Gotovushës, FIrajës dhe Brodit, ku duhet të shtohet 
edhe Bitia e Poshtme. Në këtë zonë do të jetë prezent dhe zhvillimi i veprimtarisë që 
në krahasim me turizmin kanë karakter komplementar: bujqësia, ekonomia e vogël 
she (kushtimisht) industria. 

 Zona e tretë e zhvillimi të ngadalsuar përfshinë pjesën veriperëndimore të komunës 
ku ndahen dy qendra të zhvillimit Vërbeshtica dhe Sevca në të cilat në periudha të 
mëvonshme është i mundshëm aktivizimi i kapaciteteve turistike të duhura, por 
veprimtarinë dominonte do të paraqet bujqësia, pylltaria dhe me ta në lidhje edhe 
ekonomia e vogël dhe kapacitetet e vogla industriale. 

Zhvillimi i ardhshëm ekonomik e komunës së Shtërpcës, sipas dinamikës së paraparë dhe 
mestrukturë tjetër kërkohet punësimi intensiv i popullsisë së aftë për punë bashkë me rritjen 
e vazhdueshme të produktivitetit të punës, ku krijohen kushtet për ndryshime të strukturës 
socio-ekonomike. 

Shkalla e ulët e punësimit të banorëve të komunës së Shtërpcës, tregon nevojën e 
udhëheqjes më aktive të politikave të punësimit bashkë me rritjen e produktivitetit të 
nevojshëm. 

 

3.1 ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

3.1.1 TURIZMI 

 
Pa si që në pjesën analitike të dokumentit është konstatuar se ekzistojnë kushtet e 

përshtatshme natyrore dhe kushtet tjera për zhvillimin sikurse të turizmit dimëror dhe veror, 
sikurse është prezantuar në vizionin e komunë së Shtërpcës. Me realizimin e zgjidhjeve të 
planifikuara hapësinore të ofruara në këtë Plan zhvillimor komunal të komunës së Shtërpcës, 
kjo pjesë sigurisht do të zhvillohet ngadalë në një “qendër: gjithnjë e më e fort ekonomike (në 
bazë të turizmit dhe aktiviteteve përcjellëse), dhe jo vetëm për vlera lokale por edhe më 
gjerë. Në këtë kontekst në të ardhmen pritet fuqizimi i Shtërpcës (si qendër e komunës me 
emërtim të njëjtë) me Brezovicën dhe qendrën e re turistike të planifikuar (Gini vode dhe 
Preslapa) dhe resurseve tjera turistike (Jazhinca (Rakova) dhe Kashtanjeva), pastaj edhe 
vendbanimit turistik Murzhica (Qershia e Rexhës) deri te niveli që është i domosdoshëm që 
të zhvillohet në këto zona turizmi i ”lartë”. 

Me planin hapësinor është planifikuar që faza e parë e zhvillimit të turizmit deri në 
vitin 2022në këtë rajon të realizohet në hapësirën e komunës së Shtërpcës. Për komunën e 
Shtërpcës kjo është sigurisht e një rëndësie të veçantë duke qenë se në këtë zonë me të 
vërtetë ka kushte shumë të favorshme natyrore, të komunikacionit dhe tjera, potenciale të 
një rëndësie të madhe për zhvillimin e turizmit si dhe të gjitha aktivitetet e saj lidhur me këtë, 
jo vetëm në dimër, por në verë me mundësitë reale për zgjatjen e sezonit turistik për gjithë 
vitin. 

Në përputhje me këtë angazhimin për planifikimin theksohet nevoja për të ruajtur dhe 
mbrojtur të gjitha burimet kulturore dhe resurset natyrore në komunën e Shtërpcës që me 
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siguri do të jenë të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Nga pasuria e mbrojtur kulturore në 
këtë fushë janë gjetjet e shumë kishave të mesjetës (në vendbanimet Sevcë, të Jazhincës, 
të Shtërpcës, të Gotovushës, të Bitisë së Poshtme), dhe burimet natyrore me interes të 
veçantë janë rezervat strikte të natyrës në malet e Sharrit (Livadhet e Carit nga Prevalla e 
deri te liqeni i Jazhincës, dhe pastaj liqeni i Jazhincës dhe Livadicës, si dhe pyjet e molikës 
në afërsi të  kasolles së Stojkut) dhe Oshlak (Popovo prase-pyll molike). 

3.1.1.1 Turizmi natyror 
 

Zonat malore të komunës janë të dalluara për potencialin e madh të tyre natyrore, i 
cila do të kontribuoj në trajtimin e duhur të zhvillimit të turizmit. Në këto zona pritet të 
zhvillohet infrastruktura dhe lehtësitë e nevojshme për alpinizëm, hajkingu, shtigjet vrapuese 
për sport, biciklizmi malore dhe kalërimi. 
 

3.1.1.2 Trashëgimia arkeologjike 
 

Lokaliteti Gradina gjendet në maje të kodrës, në anën e majtë të lumit Lepencë, në 
pozitë strategjike dhe dominuese. Në lokalitet gjendenmbetjet e fortificioneve, dhe gjetjet e 
deritanishme të monedhave dhe qeramikës i përkasin hulumtimeve arkeologjike. Kodra dhe 
lokaliteti Gradina janë të mbrojtura si zonë e trashëgimisë kulturore, edhe pse është shumë e 
rëndësishme që kjo zonë të autorizoj zyrës kompetente për mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore të rishikon studimet e hollësishme teknike dhe shkencore. Në këtë drejtim, dhe 
sugjerime në krye të Institutit të kthyer këtë lokalitet në një park arkeologjik mund të 
justifikohet vetëm nëse Studimet zbulojnë mbetje të rëndësishme të ndërtesave të shumta. 
Materiali arkeologjik i lëvizshëm mund të përdoret si fillimi i Muzeut të Shtërpcës. 
 

3.1.1.3 Turizmi i rinisë dhe i kongresit 
 

Ky lloj i turizmit parashikohet të Brezovicë, tek qendrat e vjetra dhe të reja të 
planifikuara skijimore. 

3.1.1.4 Turizmi shëndetësor 
 

Kushtet e favorshme klimatike në komunë ofrojnë mundësinë për të planifikuar një 
qendër rehabilitimi në fshatin Brezovicë. 

3.1.1.5 Turizmi rural 
 
Turizmi rural është një projekt unik që kombinon vlerat tradicionale dhe moderne të historisë 
dhe kulturës sonë i cili na rikthen në origjinën dhe natyrën dhe vlerat përjetshëm të 
mënyrave rurale të jetës dhe traditave dhe koncepti i turizmit në fermat rurale, i cili është 
bazuar në përdorimin e zonave rurale në kontekstin e ofertës turistik. Turizmi rural duhet të 
kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit rural dhe trashëgiminë kulturore, por që ekonomikisht t’i 
motivoj banorët lokal të mbeten atje. 
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Zonat turistike në komunën e Shtërpcës 
 

3.1.2 HOTELIERIA 

 

Në funksion të zhvillimit turistik, është e nevojshme që të punohet në ndërtimin e 
restoranteve me standarde të larta të ofertave të cilësisë që plotësojnë nevojat e turistëve. 

Në periudhën në vijim prioritet do t'i jepet për të rritur kapacitetet akomoduese, me 
rindërtimin e njëkohshme dhe përshtatjen e ndërtesave ekzistuese, për një përdorim të njëjtë 
ekonomik, si dhe ndërtimin e ri, i cili sigurohet për "Master Plan". 
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Në objekte të akomodimit përfshihen: hotelet, motelet, vendpushimet, hanet, 
pushimoret, strehimi në familje, dhe të tjerët. Përveç kapaciteteve të akomodimit planifikohen 
dhe objekte tjera hoteliere, të tilla si restorante, bare, diskoteka, etj. Kjo do të bëhet si zona 
turistike e planifikuara, duke krijuar një partneritet në këtë fushë dhe duke formuar qendrën 
për informim, trajnim dhe këshillim. 
 

3.1.3 BUJQËSIA 

 
Programi i zhvillimit të prodhimeve foragjere 

 
Toka bujqësore në komunë përfshinë 13.651 ha dhe kryesisht shfrytëzohen për 

prodhimin e produkteve foragjere - – 86,9℅. Arat kryesisht përdoren për prodhimin e 
foragjereve (89,2℅) dhe atë 725 ha për atë të koncentruar (thekër, elb, tërshërë, misër) dhe 
874 ha për atë voluminoze (jonxhë, tërfil, bari). Në strukturë dominojnë barishtet natyrore, 
livadhet dhe kullotat me 10.896 ha. Për shkak të degradimit në periudhën paraprake, 
sipërfaqet e fushave janë të zvogëluara për 30℅ (982 ha) për sa janë të rritura sipërfaqet e 
livadheve dhe kullotave por përmes shtimit spontan të baritsi dhe më mënyrën më pak 
produktive dhe më të ngadalshme të formimit të sipërfaqes së barit. 

Marrëdhëniet e pronësisë së tokës bujqësore kanë një marrëdhënie të ngjashme si 
në pjesët e tjera të vendit: Toka bujqësore dhe mbi to bimët foragjere dhe kullota janë 
kryesisht në pronësi individuale, ndërsa kullotat janë në pronësi shoqërore. 

Në territorin e komunës ka gjithsej 3896 krerë të bagëtive, 3.848 dele dhe 677 dhi 
dhe 3.800 krerë të bagëtisë. Pas i që për një kre vjen 3,59 ha të tokës bujqësore ose 3.12 ha 
sipërfaqes që shfrytëzohet për prodhimin masiv të foragjereve mund të supozohet se kafshët 
mund të zhvillohen shpejt pa investime të mëdha. Një nga arsyet kryesore e numrit të vogël 
të bagëtisë qëndron në strukturën e pronësisë. Katër të pestat e familjeve me fermat e ka 
paraqitur më pak se 3 ha. Duke pasur parasysh se niveluesit natyrore marrin pjesë me 81 ℅, 
një numër i vogël i kafshëve është një pasojë logjike. Ndërsa në posedim të individit rreth 90 
℅ tokë bujqësore, blegtorale, foragjere livadheve dhe mbi 97 ℅ i krerëve të bagëtisë, aq sa 
e sociale në pronësi rreth 80 kullota ℅ por me një gjendje pak. 

Niveli aktual i prodhimit të ushqimit të kafshëve, pavarësisht nga bagëtia modeste, 
nuk japin ushqim të mjaftueshëm si për nga sasia asht edhe nga cilësia. Përjashtimi i vetëm 
është prodhimi i pjesshëm i jonxhës, por që është e një rëndësie të vogël, sepse bëhet fjalë 
për zonat simbolike. Lëndinat si forma dominuese e prodhimit të ushqimit të kafshëve janë 
në shkallën e fundit të degradimit të florës dhe produktit. Lloji më i përhapur i lëndinave 
natyrore Nardetum strictae prodhimi i cilit nuk arrin as 0,5 t/ha masës së thatë. Në tokë të 
braktisur të punueshme ka ardhur deri te formimi e mbulesës me bar natyral. 

Një nga shkaqet kryesore të degradimit lëndinave, përveç mungesës së plotë të 
masës së kujdesit, të përdorimit të çorganizuar dhe të pahijshme, qoftë në kullotë apo prerje 
të barit. Me prerjen e vonshme të livadheve gjithashtu theksohet zhvillimi e barit të keq, i cili 
në atë kohë, kryesisht përfundon ciklin e zhvillimit dhe farëzimit. Sana, dhe kur ajo ka 
varietete të mira, një përmbajtje të ulët të vlerave ushqyesve, veçanërisht tretjes e tyre, ulët 
jashtëzakonisht shumë. Në të njëjtën shkallë të konvertimit të ushqimit është e ulët, dhe 
niveli i konsumit të cilësisë së dobët është ulur. Kur kësaj i shtohet mënyra më primitive e 
sanës - tharja në terren në kushte të lagësht, rrethi është i plotë, një pasojë e ushqimit të keq 
- përbërja primitive racore - Prodhimi ulët total. 
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Koncepti themelor i zhvillimit duhet të bazohen në zgjedhjen e duhur të produktivitet 
të lartë të kulturave dhe të teknologjisë së duhur për prodhim në arra apo fusha të punuara, 
në një anë dhe avancime komplekse të prodhimtarisë dhe shfrytëzimit nga lëndinat mbjella 
dhe natyrore, në anën tjetër. Me përjashtim të drithërave dhe nevojën për të përmirësuar 
prodhimin e tyre në mënyrë që të jetë orientim bazë konkurruese duhet të jetë zgjerimi i 
bishtajore shumëvjeçare dhe përzierjet e tyre në të gjithë tokën e punueshme, ku ata mund 
të zhvillohen me sukses pa ose me projekte bonifikimi. Në radhë të parë është jonxha, tërfili i 
kuq, dhe pastaj tërfili i verdhë dhe është i mundur sainfoin. 

Lëndinat ekzistuese të mbjella, të cilat janë bërë vetëm përzierje bari me bishtajore, 
dhe është e nevojshme të rivendosen ose mbjelljen e këtyre specieve. Përzierjet duhet të 
rregullohen dhe ti përshtaten modeleve të përdorimit të tokës. Kjo lidhet kryesisht pronësinë 
sociale dhe përbërjen e fermave të deleve. Rritja më e madhe në rezervat për fushëveprimin 
dhe cilësi janë: lëndinat – e mbjelle dhe natyrore. Gjitha fushat e braktisura, kryesisht ato 
nga viti i kaluar, ku nuk formohet fytocenoza dhe mbulimi i ulët, duhet të mbillet menjëherë 
themelet e lëndinës që të shndërrohen në zonën shumë produktive. Duke pasur parasysh se 
këto janë relativisht pjellore dhe tokë më të thella në lartësi të ulëta në përzierje duhet të 
përfshijë bishtajoret (jonxha, tërfili i kuq, tërfili i verdhë, tërfil i bardhë, sainfoin) për 30 ℅. 
Orientimi themelor për lëndinave natyror në fazën e parë të riparimeve në futjen e përdorimit 
të duhur. 

Me rritjen e numrit të krerëve dhe rritjen e nevojës për ushqime do të jetë e 
nevojshme të fut në kërkesat e rikuperimit. Ata mund të klasifikohen në dy kategori: 
meliorizimi thelbësor dhe sipërfaqësor. Pa marrë parasysh se në çfarë mase kjo ishte duhet 
t’i përmbahemi masave të duhura: në fillim të përfshihen lëndinat me potencial më produktiv 
dhe cilësor sepse investimet do të kthehen shpejt dhe në vlerë të lartë. Me rritje graduale në 
nevojën për t'u konvertuar në zonat më pak produktive për mbulimin e plotë.  

Me themelimin e prirjeve të barit dhe bishtajoreve duhet të jetë një masë e 
nevojshme në të gjithë vendet e lëna pas dore të punueshme që tashmë janë cekur. 
Ripërtëritja e tërësishme e mbulesës së bari dhe degradimi i lëndinave natyrore mund të 
kufizohen vetëm në sipërfaqe, sepse aty ku toka mund të reduktohet ose përpunohet 
(thellësitë më të mëdha dhe hershme) bari është më e mirë. Në përmirësimin e prodhimit 
dhe të prodhimit botanik të lëndinave të degraduara natyrore duhet të zbatohet fekondimin 
dhe farëzimi i vonshëm. 

Plehrat minerale, si masat e përmirësimit të më shpejt dhe efikas, duhet të 
shfrytëzohen në mënyrë të kujdesshme. Caktimi i sasisë dhe llojit të plehrave duhet të jetë 
në përputhje me gjendjen e bimëve asimilative në tokë dhe strukturën e mbulesës bimore. 
Kështu, është e rëndësishme të futen sasitë që në përgjithësi do të shfrytëzon që të mos 
vihet deri të imobilizimi i komplekseve absorbuese të tokës dhe pastrimi dhe bartja me 
rrjedha të ujërave. Analizat e rregullta të tokës dhe përcjellja e ndryshimeve në fitocenza 
janë udhërrëfyes i besueshëm për formimin e drejtë të plehrave dhe shmangien e 
tërësishme të ndotjes së mjedisit. Në këtë mënyrë krijohen supozimet për prodhimin e 
ushqimit të pastër. 

Llogaritjet preliminare tregojnë që vetëm me zëvendësimin e lëndinave të mbjella dhe 
meliorizimin e pjesshëm natyror, pa investime të mëdha, mund të sigurohet ushqimi për 
6.000të krerëve të bagëtive në vend të tanishmëve 3.800. Për sigurimin e shumës më të 
madhe të ushqimeve të nevojshme për të futur teknologjinë e duhur dhe shfrytëzimin e 
prodhimit. Në fazën e parë në të cilën ndryshimin dhe meliorizimit të pjesshëm ku 
klasifikohen kushtet për konsum aktual në vend të 3800 nga 6000 krerë bagëti. 

 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

197 
 

3.1.3.1 Programi i zhvillimit të blegtorisë 
 
Kur është fjala për zhvillimin e blegtorisë së Siriniqit , së pari mendohet për kultivimin 

e deleve dhe gjedhëve, përshkak se për këtë lloj të blegtorisë ekzistojnë kushte reale për 
zhvillimin e shpejt të tyre. Në pjesën  e Rrafshit të Dukagjinit dhe të Rrafshit të Kosovës të 
maleve të Sharrit kultivohen rreth 125.000 dele ose afër 30% të numrit të përgjithshëm të 
deleve në Kosovë. Por , nga ky numër në komunën e Shtërpcës kultivohet relativisht pak 
(3.848 krer). Delja e cila kultivohet në këtë zonë është ajo vendore të llojit të Sharrit. Ky lloj i 
takon grupit  te deleve që arrin peshën mesatare prej 35 kg, mandej jep 1,3 kg  lesh dhe 50-
70 kg. Këto të dhëna tregojnë  se delja e Sharrit është mjaft modeste sa i përketë vetive 
prodhuese dhe nuk kërkon kushte të veçanta për t’u kultivuar. Përveç kushteve gjenetike , 
në prodhimtarinë e ulët të deles së Sharrit , në masë të madhe ndikon ushqimi jo adekuat, 
kultivimi jo në nivel të duhur i qengjave, mungesa e seleksionimit etj. Tregues i rëndësishëm 
i suksesit të kultivimit të  gjedheve është përqindja e gjedheve nën kontroll. Ne Gjermani 
arrin  50,3% (5.480 kgqumësht), Suedi 64% (qumësht 6.035 kg), Izrael 65% ( 8.340 kg) , 
ndërsa në Kosovë nën 1% ( me 1.000kg qumësht). 

 
Në territorin e komunës së Shtërpcës fondi i gjedheve është i gjenotipit të ndryshëm. 

Kryesisht dominon raca  shtëpiake e gjedheve laramane . Masamesatare trupore e gjedheve 
të rritura arrin rreth 450 kg, me prodhimtari të qumështit nga 1/00=2.000 kg , me 3.8 % 
yndyrë të qumështit. Gjedhet mbahen në objekte me kushte modeste , ndërsa ushqimi nuk i 
përmbushë nevojat elementare për prodhimtari intensive (qumështit dhe mishit).  

Këtu kryesisht bëhet fjalë për kualitetin e ushqimit në periudhën e dimrit. 
Kontrolliproduktivitetit dhe seleksionimi nuk bëhet, ndërsambarësimi nuk është i organizuar 
dhe jo me kohë , në të vërtetë nuk i kushtohetvëmendje e duhur fiziologjisë dhe reproduktimit 
të gjedheve. Krejt kjo, dhe disa masa dhe aksione tjera shoqërore kanë kontribuar në nivelin 
e prodhimtarisë së  gjedheve në Sirinik. Varësisht  nga rëndësia e deles së Sharrit në këtë 
trevë është e nevojshme të punohet në përparimin e llojit ekzistues të deleve , pasurimit të 
produktivitetit dhe racës së çmueshme. 

 
Delja e Sharrit duhet të jetë  e peshës mesatare rreth 50 kg, të dhuroj lesh 1,5-3,0 kg, 

ndërsa qumësht në nivelin më të lartë të deles së Sharrit. Duhet të jetë e masës mesatare 
rreth 50 kg, prodhim të leshit prej 1,5 - 3,0 kg, ndërsa të qumështit në nivel të deleve 
mëcilësore të Sharrit. Në të njëjtën kohë, delja e pasuruar duhet të përmbajë veti të mira të 
deles së Sharrit:  
 Të jetë rezistuese  ndaj kushteve ekzistuese,  
 Shfrytëzimi i mirë i ushqimit, posaçërisht të kullosës,  
 Aftësisë së lëvizjes së gjatë,  
 Shëndetit të mirë.  

 
Për mbarështim duhet të përdore race Merino, me kontrollin teknik dhe respektimin 

rigoroz të një programi të caktuar kultivimit - përzgjedhës. Programi kultivimit - përzgjedhës 
paralelisht duhet të zbatohet në ferma dhe familjeve rurale në disa kooperativave bujqësore 
të deleve. Kooperativave bujqësore të deleve duhet të kultivohen për qendër përpunuese 
dhe për të prodhuar kafshë të lartë të mbarështimit të cilësisë për fermë dhe familjet rurale 
me kontroll të rreptë e përzgjedhjes  
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Fermave (mini fermave) në fermat familjare duhet të iu sigurohet një ndihmë të plotë 
profesionale në drejtim të kultivimit bashkëkohore të deleve. Në fermë duhet të organizohet 
prodhimi i 50-300 dele në një fermë, së bashku me riparimin, të ushqyerit, të strehimit dhe 
kujdesit shëndetësor. Kjo është veçanërisht e vërtetë në dimër, kur duhet të sigurojë bari me 
cilësi të mirë, të përqendrohet silazhit nga bari dhe mineralet - vitaminat shtesë. Si pjesë e 
masave për të zbatuar të gjitha masat sanitare veterinare - që janë të nevojshme për të 
arritur prodhimin e suksesshëm të deleve. 

Progresi i bërë në prodhimin e bagëtisë është i vogël dhe nuk plotëson nevojat e 
popullsisë ose të një bashkësie. Zgjedhje sociale në bazë të këtij prodhimi mungojnë, dhe 
fermeri nuk ishte në gjendje të ketë asgjë për të riparuar. Përmirësimi i bagëtisë duhet të 
organizohen në përmirësimin e: tipareve të prodhimit duke përdorur gjenetikë dhe 
përzgjedhje, krijimin e ushqyerjes artificiale nëpër livadhe, futja e kulturave foragjere të reja, 
misër për silazh dhe teknologjinë moderne të barit ruajtjes dhe silazhit misri për marrjen e 
cilësisë së lartë, kushtet e strehimit dhe kujdesit të kafshëve, në përshtatjen e ekzistuese 
apo ndërtimin e stallave të reja, njoftimi i fermerëve për teknologjinë e kultivimit të kafshëve, 
rritjen e numrit të lopëve në ferma nga 3-10 lopë, shërbimet veterinare dhe zhvillimin e 
shërbimit dhe mbarësimit si një blerje e rregullt e qumështit dhe mbledhjen e rregullt të 
qumështit nga kooperativa. Fermat e organizuara me 3-10 lopë duhet të jenëtë prodhimit 
primar dhe përzgjedhjen e njësive që do të mbështet prodhimin dhe përmirësimin e saj. Në 
këtë mënyrë numri i prodhuesve do të reduktohet, por për të siguruar vëllimin e zgjedhur më 
të lartë të prodhimit që do të lejonte të shërbimit profesional i vogël që është shumë më tepër 
për të kontribuar në zbatimin e zooteknik, të zgjidhjeve moderne teknologjike dhe të tjera. 
Kjo fermë do të jetë në prodhuesit e mallrave të mëdhenj, për të rritur popullsinë e kryqëzuar 
të gjedhit dhe në afat të gjatë. Ajo do të fokusohet kryesisht në prodhimin e qumështit dhe 
mishit. Masat ndaj shoqërisë në aspektin e çmimeve duhet të jenë për të stimuluar këtë 
prodhim. 

Bazuar në konsideratë të përgjithshme, nuk janë kushte objektive për prodhimin 
blegtoral për individ (dele dhe lopë) dhe në sektorin shoqëror (dele) në luginën e Sirinikut. 
Këto kushte të ofruara nga natyra për të maksimizuar interesin me organizimin 
kooperativave, modifikimet e racave ekzistuese të deleve dhe bagëtive me raca më 
produktive, zhvillimi i ekonomive familjare rurale në drejtim të prodhimit të mallrave, për të 
përmirësuar sistemin ushqimin dhe mbajtjes së kafshëve, të sigurojë fermerëve motivimin 
nëpërmjet blerjes së rregullt të produkteve, me çmimet e duhura dhe faturimit të saktë të 
produkteve dhe përfshirjen më të madhe të shërbimeve profesionale dhe shkencore për 
zhvillimin më të shpejtë dhe të sigurt të këtij sektori të rëndësishëm ekonomik të komunës. 
 

3.1.3.2 Programi i zhvillimit të pemëtarisë 
 

Pemëtaria në komunën e Shtërpcës në përgjithësi është pakë e zhvilluar. Mirëpo, me 
analizimin e kushteve agroekologjike të rëndësishme nga aspekti i mundësive të 
prodhimtarisë së pemëve si dhe gjendjen momentale të kulturave të pemëve dhe formës 
natyrore të pemëve, mund të konstatohet së në këtë zonë ekzistojnë kushte për kultivimin e 
numrit të madh të llojeve të pemëve dhe për disa prej tyre kushtet janë shume të favorshme. 
Kjo së pari ka të bëjë me manaferrat, qershitë, vishnjat, kumbullat, arrat, lajthit dhe të tjera. 
Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e dhëna përparësi i jepet qershisë dhe manaferrave 
- mjedrës. 
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Në komunën e Shtërpcës parashihet ndërtimi i kapaciteteve ftohëse që do të 
mundësoj realizimin e barabartë të frutave të mbledhur. 

Përveç asaj, me futjen e teknologjive bashkëkohore për kultivimin e këtyre llojeve të 
frutave dhe hulumtimin e llojeve të reja, si dhe sjellja e tyre ndaj faktorëve biotik dhe abiotik 
në këtë zona, kanë krijuar mundësit për zgjerimin e tyre në prodhimtari, që do të paraqet një 
burim të dukshëm të të hyrave të banorëve. Kështu, në masë të caktuar dot të realizohet 
interesi ekonomik për mbajtjen e tijë në këtë zonë. Në fund, duhet të ceket që zhvillimi 
intensiv i pemëtarisë mund të zbukuroj pamjen e luginës së Sirinikut.  

Qershi është një specie frutash shumë interesante për rritje. Fitimprurëse është për 
shkak se nuk kërkojnë kushte të veçanta për rritje, kultivohet lehtë, prodhojnë fruta shumë 
çdo vit, piqet relativisht herët dhe arrin një çmim të lartë në krahasim me fruta të tjera. 
konsiderohet kryesisht në fruta, por përdoret edhe në industrinë konditore, për përpunim dhe 
në familje. Prodhimi është i vogël dhe kryesisht i sektorit privat. Është e mangët me fruta në 
vendin tonë, dhe kjo padyshim do të jetë për një kohë të gjatë, pavarësisht ekzistencës së 
kushteve të mira për aftësinë e tij, kultivimit (të domosdoshëm) të eksporteve dhe ekzistenca 
e një numri të madh të kualitetit të lartë të varieteteve të cilat, për fat të keq, nuk ka shumë 
në prodhim. Arsyeja kryesore për interesin e prodhuesve e vegjël për kultivimin e qershive 
është korrja e shtrenjtë dhe e vështirë, dhe rrjeti rrugor i varfër që e bën të vështirë për të 
transportuar dhe në fund, marketingu i pakët ose i dobët. 

Pasi që lugina e Sirnikut një lartësi mbidetare prej 700 m dhe më shumë, dhe sasia e 
reshjeve për shumë vite mesatarisht është 750 mm dhe me oraret relativisht të mira në muaj, 
pa temperaturat tepër të larta dhe periudha tejet të thata, është shumë e përshtatshme për 
kultivimin e qershisë. Me rishikimin e fushës dhe analizimin e situatës aktuale, ne mund të 
shohim se tashmë ekziston një numër i madh i formave të qershive të egra dhe një numër i 
vogël të varieteteve të kultivuara që cila është një shenjë e mirë - një tregues për rritjen e 
suksesshme të kësaj specie frutash. 

Përbërësit tokësor dhe klimatik të luginës së Sirinikut i përshtatën tërësisht kultivimit 
të këtij lloji të frutave. Temperatura mesatare vjetore është 8⁰ C, temperaturat minimale 
absolute e rrallë tejkalojnë - 20⁰ C dhe rrezikojnë ekzistencës e tyre. Në muajt që janë 
shumë të rëndësishme për rritjen qershi, që janë prilli dhe maji, kur është fenofaza e lulëzimit 
dhe atëherë është më e ndjeshme ndaj ngrirjes, temperatura mesatare mujore është prej 8.7 
⁰ C dhe një minimum absolut (regjistruar 1988 vit - 4.1 ⁰ C ) gjithashtu rrallë ndikon në 
frytshmërinë e tyre. Për shkak të lartësisë së madhe mbidetare lulëzimi do të kryhet në 
gjysmën e dytë të prillit ose në fillim të majit, kur dukuritë e ngricave të vonuara janë të rralla. 

Duke pasur parasysh mundësitë e mëdha të pashfrytëzuara të qershisë, e sidomos 
të cilësisë së lartë të varieteteve, si brenda dhe në tregjet e eksportit, ekziston justifikim 
ekonomik për këtë lloj të rritet në territorin e komunës e veçanërisht nëse merret parasysh se 
kjo është lloj i kërkesës modeste për kultivimin. Problemi në kultivimin e kësaj specie në 
rajonet më të zhvilluara është vjelja e shtrenjtë, që këtu nuk duhet të jetë. Gjithashtu, disa 
qendra të mëdha të konsumit janë relativisht mirë të lidhura me rrjetin ekzistues rrugor 
(Prishtina, Beogradi, etj), ku qershi vjen prej diku tjetër, dhe mund të shërbejë si një 
avantazh krahasues për qershinë që rritet në rrethin luginës së Sirinikut. 

Më kuadër të frutave të llojeve të manaferrës në vendin tonë e një rëndësie të 
veçantë është mjedra (RUBIS sp). Ajo i takon frutave të ëmbla. Fruta është përdorur në 
gjendje të freskët ose të ngrirë, si dhe formave të ndryshme të përpunimit. Varieteteve të 
freskëta ka dhe gjatë muajit gusht, shtator dhe tetor. Karakteristikat biologjike, pastaj vlera 
teknologjike dhe ushqyese e kulturës së frutave e bëjnë këtë ekonomikisht shumë më të 
rëndësishme për komunën. 
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Indikator kryesor klimatik për luginën e Sirinikut (1994.-1998) për kultivimin e mjedrës 
janë: Temperatura mesatare vjetore (8,1⁰ C),  temperatura mesat are për periudhën e 
vegjetacionit (15,9⁰ C), maksimale (36,8⁰ C) dhe temperatura minimale mujore ( -23,5⁰ C 
), vëllimi mesatar i reshjeve ( 747,6 mm), vëllimi mesatar i reshjeve gjatë periudhës së 
vegjetacionit (54,7 mm), vëllimi mesatar i reshjeve gjatë periudhës së pjekjes së mjedrës  
(qershor 89,6, korrik 41,0 mm). Bazuar në këto tregues komuna e Shtërpcës ka një karakter 
të butë të klimës së lagësht, me një shpërndarje të mirë të reshjeve gjatë sezonit në rritje, e 
cila është e favorshme për rritjen dhe  prodhimtarinë e mjedrës. Gjatë muajit maj, kur lule e 
mjedrës lulojnë për këtë periudhë kohore ka pasur temperatura negative. 

Nga llojet e tokës që gjendet në komunën Shtërpcës, për rritjen e suksesshme të 
mjedrës janë të rekomanduara toka eutrice kafe, që ka një reagim pak acid (pH 6-6,5), e cila 
është ideale për mjedrat dhe toka e kafetdistrikte ose kafe, që e bën lloji më i zakonshëm i 
tokës deri në 1.200 m mbi nivelin e detit. Prodhimi i mjedrës në këto kushte në krahasim me 
mjedrën tjetër, do të ketë një avantazh të caktuar, sepse ajo do të vonohet për rreth dy javë, 
dhe në këtë mënyrë e zgjatë sezonin pjekjes, korrjes dhe pranimin e këtyre specieve frutore. 

Duke pasur parasysh se jemi të afirmuar si prodhues dhe eksportues të mjedrës, 
përveç pengesave momentale që janë të karakteri kalues, dhe që tregu më i pushtuar në 
vendet më të zhvilluara siç janë Gjermania, Zvicra, Austria, Holanda, Franca, SHBA etj 
mendohet që do të jenë konkurrente në këto tregje me cilësi dhe përparësi tjera krahasuese 
në krahasim me qendra prodhuese në botë.Nga më sipër është e qartë se është një treg i 
mjedrës mjaft i sigurt. Duke pasur parasysh se ndërtimi i planifikuar i kapacitetit ftohës në 
komunën, ku parametrat më të rëndësishme klimatike dhe të dheut tregojnë se janë kushtet 
e favorshme për rritje dhe prodhim të mjedrës, si dhe fuqia punëtore e nevojshme për korrje, 
ne kemi vendosur që përmes hulumtimeve të përcaktojmë cilat specie ose varieteteve janë 
më të të përshtatshme për këtë zonë, për krijimin e plantacione prodhuese. 
 

3.1.3.3 Programi i zhvillimi të veprimtarisë së kultivimit dhe përpunimit të 
bimëve shëruese 

 
Duke iu falënderuar kushteve të favorshme natyrore në kuadër të territorit të 

komunës së Shtërpcës rritet një numër i madh i bimëve shëruese dhe aromatike. Shumica e 
atyre llojeve janë hulumtuar dhe shfrytëzohen për fitimin e lendeve të para bimore shumë 
cilësore. Mirëpo, në botë dhe tek në rritet nevoja për lëndë bimore. Kështu, si nevojë 
iniciohet kërkesa për studimin e mëtutjeshëm të ashtuquajtur të bimëve aromatike dhe 
shëruese që rritet vet. Paralel më këtë hulumtim të bimëve shëruese, gjithnjë e më shumë 
lind nevoja për përafrimin e kulturës së llojeve të veçanta të bimëve shëruese. Kjo në kushtet 
e kontrolluara do të ofronte më shumë përfitime dhe cilësi të përafërt. 

Kjo nënkupton cilësinë e përmirësuar si dhe përfitimin e drogës së cilësisë standarde 
ku nevojat farmaceutike, ushqimore, kozmetike, të duhanit dhe degëvetjrea të ngjashme janë 
gjithnjë evidente. 

Vegjetacioni i maleve të Sharrit dhe degëve të saj paraqet llojshmëri të sistemit të 
florës, si dhe përmbajtjes shëruese, aromatike dhe bimëve që prodhojnë mjaltë është një 
nga komplekset më të rëndësishme të vegjetacionit në përgjithësi në gadishullin Ballkanik. 
Ekziston një numër i madh i rrethanave të veçanta që kanë shkaktuar një pasuri të tillë dhe 
diversitet të florës. Pikë së pari është pozita gjeografike e malit të Sharrit. Kjo zonë 
përfaqëson kufirin e rajonit kontinental dhe submesdhetare (Mesdheut). Kjo mundëson që në 
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një terren të ngushtë shfaqen karakteristikat e klimës kontinentale, mesdhetare dhe 
elementeve tjera klimatike. 

Në bazë të inventarit të florës në territorin e komunës së Shtërpcës janë përcaktuar 
rreth 1.200 lloje të bimëve. Nga numri i përgjithshëm i llojeve është vërtetuar që së paku 
10% e tyre kanë përmbajtje shëruese, dhe ndër to ka lloje që janë të rralla dhe unike. 

Duke pasur parasysh kërkesat e shprehura për bimët shëruese nga zonat larg 
zonave industriale dhe llojeve tjera të ndotjes ajrore, shtrohet pyetja e kufizimi të 
potencialeve për disa lloje të bimëve. Përveçmbrojtjes së llojeve të veçanta dhe eksploatimit 
të kufizuar, përdoruesit e papërgjegjshëm (për shkak të përfitimeve të larta) kërcënojnë 
speciet e caktuara. 

Për atë mbrojta e disa llojeve është detyrë e vazhdueshme e çdombledhësi dhe 
organizatë që merret me shfrytëzimin e resurseve të florës vendore. Që kjo të shmanget, 
dhe që disa lloje të mbrohen, dhe që për disa degë të sigurohet lënda e parë, është e 
nevojshme të kalohet në kultivimin e livadheve me lloje të nevojshme të bimëve shëruese 
dhe aromatike. Faktorët më kryesor që japin përparësi prodhimit të bimëve shëruese dhe 
aromatike, si të bimëve të egra ashtu edhe kulturave bimore, në zonën e luginës së Sirinikut 
(komuna e Shtërpcës) janë si në vazhdim: 
 nevojat tona për bimë shëruese (si dhe eksport) janë në mungesë të lëndëve të para 

që çojnë në prejardhje nga flora spontane; 
 kultivimi i bimëve shëruese (kamomili, menta, sanëza, kopra etj) sidomos në tokat me 

cilësi prodhuese më të dobëta ofrohet mundësia e punësimit dhe përfitimit të 
popullsisë me kushte të kufizuara për sigurimin e të hyrave nga veprimtarit tjera. 
Përfitimi i kultivimit t bimëve shëruese, mund të jetë shumë më imadh nga përfitimi që 
bujku mund të arrijë me prodhimin e kulturës standarde bujqësore; 

 shkalla e lartë e besueshmërisë gjatë planifikimit të prodhimit të llojeve të caktuara të 
bimëve shëruese. Luhatjet në prodhim janë relativisht të vogla nën ndikimin e 
faktorëve të mjedisit në krahasim me të egra; 

 prodhimin e bimëve mjekuese (kanë më shumë përfitime) fitohet lëndë e parë 
homogjene, të kualitetit standard. Kjo lëndë e parë është më e përshtatshme për 
manipulim dhe përpunim, dhe përveç kësaj, është më e kërkuar në nivel të tregut 
vendor dhe të huaj. Përmbajtja më e madhe e materieve aktive të kësaj lënde të 
parë, ndikon në efikasitet në prodhimin e preparateve; 

 prodhimi bimëve shëruese do të realizohet nën kontrollin e ekspertëve të Institutit për 
bimë shëruese, dhe pastaj bashkëpunëtorët e kooperativës nga Shtërpca, që këto 
dije do t’i kishin futur me kryerjen e specializimeve në Institut 

 organizimi i prodhimtarisë në këtë mënyrë krijohet mundësia e përfitimit të lëndës së 
parë me sa më pakë komponentë të dëmshme; 

 krijimi i bazës së lëndës së pare, kushtëzon ndërtimin e kapaciteteve të duhura, të 
cilit të do kenë karakter të qendrës mbledhëse, ku do të zhvilloheshin fazat e para në 
manipulim me bimët shëruese. Ndërtimi i kësaj qendre kërkon kuadër të 
përshtatshëm, fuqinë punëtore, që në përgjithësi para2et mundësin e punësimit të 
popullsisë së Shtërpcës. 
Kushtet agroekologjike të luginës së Sirinikut, drejtojnë në konstatim që këtu mund të 

ketë qasje në prodhim më të organizuar të bimëve shëruese të kultivuara me angazhimin e 
më shumë llojeve të bimëve shëruese. 

Në produktet eksperimentale do të jenë të vendosura lloje që janë të rëndësishme 
për mjekësi, farmaci, kozmetikë, industrinë e ushqimit dhe industri të tjera. Kështu, speciet 
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që kërkohen dhe kanë një çmim të ngurtë. Nga speciet që do të studiohen në luginën e 
Sirinikut do të jenë kamomili dhe menta. 

Bazuar në rezultatet e këtyre eksperimenteve do të përcaktohen dhe zhvillimet 
detajoje të aktiviteteve për kultivimin e bimëve shëruese dhe përpunimin e tyre si dhe 
përgatitjen për treg. 

Bujqësia në të ardhmen do të jetë edhe më e forcuar si sektori kryesor ekonomik dhe 
si e tillë do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. 

Në bazë të analizës së situatës në komunën e Shtërpcës, është përcaktuar fondi i 
tokës bujqësore, pyjeve dhe kullosave që paraqesin potencial ekonomik të komunës. Pas 
miratimit të këtij plani, vendosja port mbrojtjen e tokës bujqësore cilësore dhe zhvillimi i saj 
do të jetë prioritet. Toka kualitative e bujqësore duhet të jetë e mbrojtur në mënyrën të 
caktuar nga rrjedhat e paplanifikuara, dhe zhvillimibujqësisë theksohet si një potencialet më 
të mëdha zhvillimore të komunës. Zhvillimi i bujqësisë në komunën e Shtërpcës gjatë 
periudhës ku hartohet dokumenti duhet të realizohet në përputhje me mundësit reale dhe 
nevojat e Komunës. Struktura e trashëguar e bujqësisë ku rol dominant ka pasuria 
individuale e vogël me parcela të copëtuara që duhet të ndryshohet me shfrytëzimin 
simulativë të masave për bashkimin e parcelave të prodhueseve individual, qoftë në formë të 
partneritetit, kooperativës ose në ndonjë formë tjetër. Vazhdimi i fazës së dytë dhe të tretë të 
komasacionit, përveç të tjerash ishte prioritet që do të mudnësonte zhvillim të qëndrueshëm 
të bujqësisë. 

Në disa zona do të rritet hapësira bujqësore dhe përpunimi i tyre (hapja e sipërfaqeve 
bujqësore që janë të mbuluara me shkurre, pastrimit të pyjeve të ulëta, të tokës fushore dhe 
kodrave). 

Zhvillimi i përshpejtuar i bujqësisë, së bashku me investimet dhe përcaktimin e 
sipërfaqeve bujqësore që janë rregulluar me këtë plan (mbrojtja e tokës bujqësore dhe 
reduktimi i shndërrimi të tyre për nevoja tjera sidomos për ndërtim është trajtuar në faza më 
të hershme dhe janë planifikuar për kufijtë e vendbanimeve, hapësirat që gjenden brenda 
kufijve të ndërtimit dhe kufijve që përcaktojnë ndonjë zhvillim të mundshëm jobujqësore do të 
llogaritet si tokë bujqësore dhe do të ruhet ashtu). 

Parashikimet e mundshme të shfrytëzimit dhe struktura e sipërfaqes bujqësore në 
kushtet e shfrytëzimit në shkallë të caktuar të agroteknikës. Kërkojnë aftësim adekuat dhe 
rritje të fuqisë punëdore që mund të merren me bujqësi aktive. 

Për shfrytëzim të plotë dhe të mirë është e domosdoshme të realizohen punime 
agromelioracionale si dhe të përmirësohet funksionimi i kapaciteteve, janë të nevojshme 
masat e parandalimit të vërshimeve, melioracioni dhe pyllëzimi i brigjeve të lumenjve, 
pastrimi dhe mirëmbajta, hapja kanaleve, rregullimi i tokës dhe rregullimi urban. 
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Masat në rast të vërshimeve dhe erozionit 

 
Zhvillimi i bujqësisë gjatë periudhës së ardhshme duhet të mundësoj mjaft ushqim që 

sipas dendësisë dhe cilësisë duhet tëjetë në funksion jo vetëm të përmbushjes së nevojave 
të banorëve, si dhe për plotësimin e nevojave në rritje të ofertës turistike, si dhe rritja e 
sfondit të bagëtive në tregun vendor, industrisë së përpunimit dhe eksportit. 

Norma e rritjes së prodhimit bujqësor deri në vitin 2022 në komunë duhet të jetë i 
lartë, dhe që të formoj normën kryesore të rritjes së përgjithshme ekonomike. Në Shtërpcë 
mund të presim norma të ngjashme të rritjes së prodhimit bujqësor si në rajon. Por duhet 
bërë ndryshime të mëdha strukturore në favor të blegtorisë dhe prodhimit blegtoral, në favor 
të industrisë përpunuese dhe të prodhimit të kulturave foragjere. 
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Toka e punueshme në Shtërpce nuk mund të zgjerohet shumë, por ekziston 
mundësia që përmes kullimit, zonave të mbrojtura nga përmbytjet, bonifikimin e tokës dhe 
mbrojtjen e tokës bujqësore, konsolidimin e tokës të rrisë ndjeshëm zonën e kulturës 
bujqësore, dhe për këtë arsye të prodhimit. Këto masa do të krijonin kushte për zhvillimin e 
metodës së pemëtarisë dhe rritjes, si dhe përpunimin e bimëve shëruese dhe kushteve për 
investime në krijimin e pajisjeve (makineri, blegtori, etj.), në komunë. 

3.1.3.4 Prodhimet bimore 
 

Prodhimi bimor duhet të plotësojnë nevojat e të ushqyerit të popullsisë, rritjen e 
sfondit të blegtorisë dhe zhvillimin e prodhimit. Në afat të gjatë mund të rritet edhe prodhimi i 
grurit dhe misrit, kryesisht me produktivitet të lartë për njësi të sipërfaqes së prodhimeve 
bujqësore, dhe në veçanti duhet të presim një rritje në sektorin e pemëtarisë, produkteve 
industriale dhe foragjere. 

 

3.1.3.5 Pemët dhe perimet 
 

Pemëtaria në komunën e Shtërpcës në përgjithësi është pakë e zhvilluar. Mirëpo, me 
analizimin e kushteve agroekologjike të rëndësishme nga aspekti i mundësive të 
prodhimtarisë së pemëve si dhe gjendjen momentale të kulturave të pemëve dhe formës 
natyrore të pemëve, mund të të konstatohet së në këtë zonë ekzistojnë kushte për kultivimin 
e numrit të madh të llojeve të pemëve dhe për disa prej tyre kushtet janë shume të 
favorshme. Kjo së pari ka të bëjë me manaferrat, qershitë, vishnjat, kumbullat, arrat, lajthit 
dhe të tjera. Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e dhëna përparësi i jepet qershisë dhe 
manaferrave - mjedrës. 

Në komunën e Shtërpcës parashihet ndërtimi i kapaciteteve ftohëse që do të 
mundësoj realizimin e barabartë të frutave të mbledhur. Përveç asaj, me futjen e teknologjive 
bashkëkohore për kultivimin e këtyre llojeve të frutave dhe hulumtimin e llojeve të reja, si dhe 
sjellja e tyre ndaj faktorëve biotik dhe abiotik në këtë zona, kanë krijuar mundësit për 
zgjerimin e tyre në prodhimtari, që do të paraqet një burim të dukshëm të të hyrave të 
banorëve. Kështu, në masë të caktuar dot të realizohet interesi ekonomik për mbajtjen e tij 
në këtë zonë. Në fund, duhet të ceket që zhvillimi intensiv i pemëtarisë mund të zbukuroj 
pamjen e komunës. Po ashtu, duhet të krijohen edhe kushtet për perime, pra ndërtimin e 
serave dhe zgjerimin e modernizimit të atyre ekzistuese (perime gjatë tërë vitit) që mund të 
zhvillohen në tokë me kualitet të lartë. 

3.1.3.6 Blegtoria  
 

Kur është fjala për blegtori, së pari mendohet në dele dhe bagëti, sepse për këto dy 
lloje ekzistojnë kushte reale për zhvillim të shpejt. Progresii arritur në prodhimin e bagëtisë 
është i vogël dhe nuk përmbush kushtet e popullsisë, përkatësisht të komunës. Angazhimi 
social për këtë prodhimi mungoj, dhe një fshatar nuk ishte në gjendje të rregulloj asgjë vetë. 
Përmirësimi i deleve dhe bagëtive duhet të organizohet në mënyrë që të përmirësohen: 
tiparet e prodhimit duke përdorur gjenetikën dhe përzgjedhjen, krijimin e ushqimit përmes 
livadheve artificiale, futja e kulturave foragjere të reja, misrit për silazh dhe të teknologjisë 
moderne për ruajtjen e barit dhe silazhit të misrit me cilësi të lartë, kushtet e banimit dhe 
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kujdesin e kafshëve, përshtatja e ekzistuese apo ndërtimin e stallave të reja, njoftimi i 
fermerëve me teknologji të rritjes së bagëtive, duke rritur numrin e lopëve në fermë për 3-10 
lopë, zhvillimi i shërbimeve veterinare dhe Inseminimi dhe blerjen e qumështit të rregullt. 

Në bazë të vështrimit te përgjithshëm ekzistojnë kushtet objektive për zhvillimin e 
prodhimit të blegtorisë në sektorin individual (dele dhe bagëti). Këto kushte që ofron natyra 
duhet të shfrytëzohen maksimalisht përmes organizimit të asociacioneve bujqësore dhe 
kooperativave, ndryshimet e llojeve ekzistuese të deleve dhe bagëtive me raca më 
produktive, zhvillimi i fermave familjare në drejtim të prodhimtarisë, avancimi i sistemit të 
ushqimit, veçanërisht në periudhën e verës së kultivimit të kafshëve në kullosa, kështu është 
e nevojshme që të bëhet bonifikimi i kullotave në shpatet e Sharrit, kujdesi dhe mirëmbajtja e 
kafshëve, për të siguruar për fshatarët motivimin nëpërmjet blerjes së rregullt të produkteve, 
çmimeve të rregullta dhe faturimit të saktë të produkteve dhe përfshirjen më të madhe të 
shërbimeve profesionale dhe shkencore për zhvillimin më të shpejtë dhe të sigurt të kësaj 
industrie të rëndësishme për komunën. 

3.1.3.7 Bletaria  
 

Bletari është e lidhur ngushtë me pemëtarinë, kultivimin e luleve dhe bimëve. Për 
këtë aktivitet ka një traditë në Shtërpcë, si dhe kushte të favorshme natyrore (zonë 
ekologjikisht të pastër dhe rajonet malore). Për shkak të florës e saj të pasur, cilësia e mjaltit 
është e lartë dhe për këtë arsye zhvillimi i ardhshëm i këtij aktiviteti do të koordinohet në 
përputhje me këtë plan (në zona). 

 

3.1.3.8 Kultivimi dhe përpunimi i bimëve shëruese  
 
Duke iu falënderuar kushteve të favorshme natyrore në kuadër të territorit të 

komunës së Shtërpcës rritet një numër i madh i bimëve shëruese dhe aromatike. Shumica e 
atyre llojeve janë hulumtuar dhe shfrytëzohen për fitimin e lendeve të para bimore shumë 
cilësore. Mirëpo, në botë dhe tek në rritet nevoja për lëndë bimore. Kështu, si nevojë 
iniciohet kërkesa për studimin e mëtutjeshëm të ashtuquajtur të bimëve aromatike dhe 
shëruese që rritet vet. Paralel më këtë hulumtim të bimëve shëruese, gjithnjë e më shumë 
lind nevoja për përafrimin e kulturës së llojeve të veçanta të bimëve shëruese. Kjo në kushtet 
e kontrolluara do të ofronte më shumë përfitime dhe cilësi të përafërt. 

Kjo nënkupton cilësinë e përmirësuar si dhe përfitimin e drogës së cilësisë standarde 
ku nevojat farmaceutike, ushqimore, kozmetike, të duhanit dhe degëvetjera të ngjashme janë 
gjithnjë evidente. 

Në bazë të inventarit të florës në territorin e komunës së Shtërpcës janë përcaktuar 
rreth 1.200 lloje të bimëve. Nga numri i përgjithshëm i llojeve është vërtetuar që së paku 
10% e tyre kanë përmbajtje shëruese, dhe ndër to ka lloje që janë të rralla dhe unike. 

Me kultivimin e bimëve shëruese (kamomil, mentë, sanëz, kopër etje) sidomos në 
tokat me cilësi prodhuese më të dobëta ofrohet mundësia e punësimit dhe përfitimit të 
popullsisë me kushte të kufizuara për sigurimin e të hyrave nga veprimtarit tjera. Përfitimi i 
kultivimit t bimëve shëruese, mund të jetë shumë më imadh nga përfitimi që bujku mund të 
arrijë me prodhimin e kulturës standarde bujqësore; 

Krijimi i bazës së lëndës së pare, kushtëzon ndërtimin e kapaciteteve të duhura, të 
cilit të do kenë karakter të qendrës mbledhëse, ku do të zhvilloheshin fazat e para në 
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manipulim me bimët shëruese. Ndërtimi i kësaj qendre kërkon kuadër të përshtatshëm, 
fuqinë punëtore, që në përgjithësi para2et mundësin e punësimit të popullsisë së Shtërpcës. 

Bartësi kryesor i prodhimtarisë bujqësore në komunë do të jetë sektori privat, i cili 
duhet të krijoj bazën për zhvillimin dinamik të bujqësisë. Komuna duhet që ti lehtësoj sektorit 
privat që të siguroj: bazën e prodhimtarisë, përpunimin dhe qarkullimin e ushqimit, të 
shfrytëzohen mundësit për partneritete të ndryshme, modernizimin dhe zgjerimin, si dhe 
zhvillimin e harmonizuar të industrisë ushqimore që do të realizoj finalizimin e prodhimtarisë 
bujqësore në nivel të lartë. 

Kërkesat për produkte ushqimore për ushqimin e popullsisë nisen nga kërkesa që 
sipas nevojës dhe strukturës së ushqimit gjithnjë e më shumë i ofrohet nevojave kryesore 
fiziologjike, por dike marr parasysh edhe shprehitë tradicionale dhe mënyrën e ushqimit. 
Shpenzimet e parapara të produkteve ushqimore i kushton rëndësi të rritjes së shpenzimit 
personal dhe global mesatar të produkteve bujqësore si dhe numrin dhe strukturën e 
popullsisë. Në komunën e Shtërpcës mund të pritet vendosja e balancimit ne mes të 
prodhimit dhe konsumit të produkteve bujqësore. Kjo varet si nga kushtet strukturore ashtu 
edhe nga shfrytëzimi i tokës bujqësore si dhe potencialit biologjik, por në çdo rast prodhimi i 
përgjithshëm i bujqësisë në komunë duhet të jetë shumë më i madh se sa nevojat e 
banorëve. 

Në territorin e kominës ekzistojnë mundësi për ndërtimin e hurdhave të peshqve. 
Hurdhat do të kontribuojnë në përmirësimin e strukturës së ushqimit të banorëve.  

 
Mbështetja e sinergjisë për forma tjera të veprimtarisë afariste: 

 
 zhvillimi i bujqësisë organike; 
 mbrojta e bimëve shëruese; 
 mundësia për kultivimin e tyre 
 hapja e tharësve për këto bimë; 
  rregullimi i infrastrukturës bujqësore; 
 Organizimi i fermerëve në bazë të veprimtarisë së tyre (barinjtë, pemëtarët, 

kultivuesit e perimeve etj) në kooperativat bujqësore dhe shitjen e tyre (ekzistimi i 
tregut të ndërmjetëm); 

 Prodhimi i produkteve ushqimore dhe trajnimi duhet të fokusohet në prodhimin e 
frutave dhe perimeve, qumështit, modernizimin dhe zgjerimin e stacioneve për 
blerjen e qumështit dhe kumshtit. 

 
 

3.1.3.9 Sigurimi i tregut ne vendet e BE-së 
 

Agriturizmi mund tju sjell fermerëve mundësi për të ardhura shtesë, dhe turistët mund 
të përjetojnë jetën e përditshme të fermës dhe provojnë produkte origjinale vendore dhe 
specialitete. 
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Rritja e aftësive në teknologjinë e prodhimit dhe marketingut 
 

 Përdorimi i sistemeve të reja të informacionit në bujqësi dhe për trajnimin e fermerëve 
për zbatimin e tyre; 

 Nxitjet për teknologjitë e reja dhe shkëmbimin e përvojave në Kosovë dhe rajon; 
 Krijimi i parkut të makinerisë bujqësore; 
 Rendimi i produkteve të Sharrit. 

 

3.1.4 Pylltaria 

 
Pylltaria është degë specifike e ekonomisë ku proceset e prodhimit janë të 

ngadalshme dhe nuk mund të ndryshohen shpejt. Për këtë arsye, 10 vite të pylltarisë është 
relativisht periudhë e shkurtë kohore për të u pritur ndryshimet e rëndësishme. Kusht kryesor 
për zhvillimin afatgjatë të industrisë pyjore, kryesisht të prodhimit pyjor si bazën e saj është 
më reale të programohet vëllimi i prodhimit dhe i konsumit të strukturave të fituara nga 
shfrytëzimi i pyjeve dhe të rrisë funksionet e përgjithshme përfituese të pyjeve. Për këtë 
arsye, masat dhe një ndikim më të madh në zhvillimin afatgjatë të të dy kapaciteteve 
riprodhues të pyjeve dhe funksione të tjera duhet të jenë të orientuara për: 
 Rritja e shumëfishtë në vëllimin e punimeve në kultivimin e pyje (pyllëzime, dhe kujdes 

tjetër. Sepse në tërë territorin e komunës ka rreth 2,000 ha të sipërfaqes së tokës së 
zhveshur dhe janë të përshtatshme për pyllëzimit në të ardhmen apo për 10 vitet e para, 
prioritet në pyllëzimit të këtyre zonave duhet të kenë: 

 
Zona 

katastrale 
Potenciali i tokës 

     ( ha ) 
Lloji i fidanit 

Sevca 22 C.pisha, B.pisha, pisha, bredhi, 
asmen etj  

Jazhinca 10 C. pisha, B. pisha, asmen 
Vërbeshtica 25 C. pisha, B. pisha, bredhi, pisha 
Shtërpca  25 C. pisha, B. pisha, pisha, pisha, 

asmen, etj. 
Berevca 5 bredhi, pisha 
Sushica 10 bredhi, pisha 
Bitia 12 C. pisha, B. pisha, asmen 
Gotovusha  8 bredhi, pisha 
Drajkoci 9 bredhi, pisha, asmen 
Vica 5 C. pisha, B. pisha, bredhi, pisha, 

Duglazija 
Kashtanjeva 18 C. pisha, B. pisha, bredhi, pisha, 

Duglazija 
Izhanca 5 C. pisha, B. pisha 
Brod 5 C. pisha, B. pisha,   
totali 159  

 
 
 

Tabela nr. 36. Pyllëzimi në territorin e Shtërpcës 
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 Masat e planifikuara në pyje: 

Zona kadastrale  Zona 
kadastrale  Zona kadastrale  

Sevca 300 Prerjet komerciale për rrallim 
Jazhinca 100 Prerjet komerciale për rrallim 
Sushica 220 Prerjet komerciale për rrallim 

Kashtanjeva 70 Prerjet komerciale për rrallim 
Firaja 120 Prerjet komerciale për rrallim 

Totali  810 Prerjet komerciale për rrallim 

                       Tabela nr. 37. Masat e planifikuara për menaxhimin e pyjeve në komunën e 
Shtërpcës 

 
 Masat që duhet të merren në pyjet e reja artificiale të ngritura: 

 

Zona kadastrale   
 

Zona 
kadastrale   Zona kadastrale  

Sevca  30  Rrëmimi, pastrimi 
Jazhinca  25  Rrëmimi, pastrimi, hapja 
Shtërpca  50  Rrëmimi, pastrimi, hapja 
Bitia e E.  35  Rrëmimi, pastrimi, hapja 

Viça  15  Rrëmimi, pastrimi, hapja 
Kashtanjeva  45  Rrëmimi, pastrimi, hapja 

Firaja  10  Rrëmimi, pastrimi, hapja 

Totali  210  Rrëmimi, pastrimi, hapja 

Tabela nr. 38. Masat që duhet të merren në pyjet e reja artificiale të ngritura në komunën e 
Shtërpcës 

 
 Transformimi gradual i drizës së pyjeve të rregullt - realizimi i këtij qëllimi mund të 

arrihet përmes bonifikimit të tokës dhe pyllëzimit. Vende ose zona në të cilat ata 
mund të kryejnë këto aktivitete dhe është e nevojshme që kjo të bëhet në fillim për 
fushat e mëposhtme: 
 

Zona kadastrale  Zona 
kadastrale  Zona kadastrale  

Izhanca 30 Pyllëzimi me bonifikim 
Brodi 40 Pyllëzimi me bonifikim 

Shtërpca 30 Pyllëzimi me bonifikim 
Vërbeshtica 18 Pyllëzimi me bonifikim 

Totali  118 Pyllëzimi me bonifikim 

Tab.34. Pyllëzimi me bonifikim në territorin e komunës së Shtërpcës 
 

 Konvertimi i pjesshëm (natyror, artificial) i pyjeve të ulëta në të larta - kjo duhet të jetë 
metoda e konvertimin e pyjeve të ulëta në pyjet e larta (prejardhja e farës) dhe 
pyllëzimin e treguar më lart dhe si pjesë e këtij plani. Duhet të theksohet se kjo punë 
merr kohë dhe burime financiare. Zona në të cilën përfitimet do të jetë dhe një veprim i 
tillë do të japë rezultatet e mëposhtme: 
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Zona kadastrale  Sipërfaqja 
në ha  Lloji  tretmanit 

Shtërpca 100  Konvertimet   
Gotovusha 88  Konvertimet   
Drajkovci 24  Konvertimet   

Brodi 12  Konvertimet   
Vrbeshtica 20  Konvertimet   

Sevca 16  Konvertimet   
Izhanca 68  Konvertimet   

Bitia e E. 22  Konvertimet   

Totali  354  Konvertimet   

Tab.35.trajtimi i sipërfaqeve tokësore 

 Mirëmbajta intensive e pyjeve të larta të ruajtura – që menaxhimi të jetë i qëndrueshëm i 
pyeve, dhe sidomos të atyre me kualitet të lartë, është e nevojshme të ruhen pyjet e 
tanishme, të rinovohen dhe avancohen që në vitet e ardhshme të jenë në këtë gjendje 
apo edhe në gjendje më të mire. Kjo arrihet me dy qasje: 

 menaxhimin profesional i potencialit të pyjeve, pavarësisht presioneve të jashtme për 
rritjen e prerjes; 
 mbrojta nga prerjet ilegale, zjarret, sëmundjet etj.  

Zona pyjore, duhet të konsiderohet dhe kur është e nevojshme deri në angazhimin 
profesional në ruajtjen dhe përmirësimin e zhurmës së lartë (origjina e farës) janë rrethe 
komerciale t pyjeve: Sharri I, Sharri II, Jazhinca, Vërbeshtica, Berevca, Sushicë, Kashtanjeva 
dhe Firaraja plantacione pyjore në rajonin Livad – Mlake, Gotovushë. 

Favorizimi i drurit që rritet shpejt – si pasoj e rritjes së madhe të nevojave për dru 
qoftë teknike dhe agrare, duhet të llogaritet në kultivimin e drurit që rritet shpejt. Me qëllim që 
të vihet deri te qëndrimi çdo lloji shkojnë përveç të atyre ekzistuese (ahu, bungu, asmeni, 
pisha, bredhi, c. pisha, b.pisha etj), mbetet detyrim që me ndihmën me Departamentin për 
pyjet të bëhet analiza e tokës dhe hulumtimi për llojet e duhura të drurit për të arritur 
objektivin e mësipërm për komunën e Shtërpcës. Ky proces do të mbështetet drejtpërdrejt 
me pyllëzimin e planifikuar të specieve të analizuara. 

 
 Sigurimi i kuadrit profesional 

Duke u nisur nga gjendja e sipërfaqeve pyjore dhe kushteve klimatike- gjeografike 
dhe kushteve tjera në komunën e Shtërpcës, mund të pritet vëllim më i madh i punëve për 
kultivimin e pyjeve: 

• Kultivimi (rrallimi, pastrimi, etj.)210 ha/ vit., 
• Shfrytëzimi (prerjet kryesore) rreth  75 ha / vit., 
• Pyllëzimi rreth 36 ha / vit., 
• mirëmbajtja (gropimi, pastrimi etj.), rreth 25 ha /vit. 
• Mbrojtja nga sëmundjet, zjarret, insektet rreth 800 ha /vit. 

Për përmirësimin e pyjeve - sidomos për ripyllëzim është e nevojshme për të 
shqyrtuar të gjitha mundësitë për t'u angazhuar forcat punëtore dhe veprime vullnetare. 

Për përmirësimin afatgjatë të rezervave pyjore dhe krijimi i menaxhimit të pyjeve në 
një nivel më të lartë teknologjik, ndër të tjera, është e nevojshme që:          
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 sigurohen investime të përhershme financiare në infrastrukturë (zona pyllëzim, e 
bonifikimin e pyjeve të degraduara, të konvertimit të pyjeve të ulëta në pyje të larta, 
ndërtimi i rrugëve pyjore dhe mirëmbajtja etj.) 

 investime ekonomike (biologjike dhe teknike) për krijimin e kushteve të favorshme 
për kreditim; 

 hartimi i planeve afatgjate të menaxhimit, pra bazës pyjore-ekonomike ose 
realizimin e shqyrtimit të atyre që i ka skaduar afati; 

 që sa më shpejt të përfundoj procedura e rregullimit të raporteve të së drejtës 
pronësore 

 

 vend të veçantë në shfrytëzimin e problemit të fondit pyjor dhe sipërfaqe pyjore në 
përgjithësi, zë orientimi në mjedis në lidhje me vëllimin e tanishëm të prerjes dhe 
mënyrës së shfrytëzimit të pyjeve, dhe të atyre në pronësi private. Kështu në aspektin 
e balancimit të prerjes së me rritjes ashtu edhe në aspektin e mbrojtjes për qëllim që të 
mundësohet balancimi biologjike –ekologjike të ekosistemit dhe regjenerimi i 
regjioneve të caktuara pyjore. Këto masa duhet të zbatohen posaçërisht sepse vëllimi i 
prerjes në krahasim në masës drunore është më i madh si pasoj e prerjes ilegale. 

Prerja vjetore (legale dhe ilegale) nuk duhet të jetë më e madhe se 65-70% e masës 
drunore. Pa si që llogaritet që rritja vjetore deri në vitin 2022 do të jetë: në pyjet shtetërore 
rreth 167.254 m³ dhe private rreth 24.531 m³. Prerja vjetore duhet të kufizohet në: pyjet 
shtetërore rreth10.450 m³, dhe në ato private rreth1.432 m³. Në këtë mënyrë vëllimi total i 
prerjes do të fokusohet në bazat reale për gjendjen e pyjeve, por edhe më tutje vëllimi i 
prerjes duhet të jetë në përputhje me rritjen. Shfrytëzimi i masës drunore duhet të orientohet 
në shfrytëzimin e drurit teknik dhe pastaj pjesa tjerët e drurit për ngrohje.  Për aktivizimin e 
kësaj sipërfaqe për rekreacion dhe në përgjithësi për shfrytëzimin e pyjeve, masat 
silvikulturore, realizimi i pyllëzimit, mbrojta nga prerjet ilegale, insektet, dhe sidomos zjarret e 
pyjeve dhe mbajtjes së tokës dhe tokës bujqësore duhet të ndërtohen rrugët pyjore në 
komunën e Shtërpcës: 
 Sushica 
 Bitia e E 
 Kashtanjeva 
 Sevca 
 Shtërpca   
 Gotovusha 
 Jazhinca 
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Planifikimi i hapësirës pyjore në komunën e Shtërpcës 
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3.1.5 INDUSTRIA 

 
 Sipas analizave të bërë për zhvillimin e ardhshëm të industrisë së territorin e komunës 
së Shtërpcës mund të shfrytëzohet një pjesë shume e vogël e hapësirës së përgjithshme. Këto 
lokacione duhet të përmbushin kushtet si në vijim: 
 Që terrenet të jenë të përshtatshme me karakteristika natyrore për ndërtimin e objekteve 

industriale; 
 Që të jenë terrene të lira, të pandërtuara; 
 Të gjenden në njërën nga rrugët ekzistuese dhe të ekzistojnë kushte të favorshme për 

lidhjen relativisht të lehtë të atyre lokaliteteve në rrjetin ekzistues; 
 Të ekzistojnë kushte që të ndërtohen lidhjet, nëse nuk ekzistojnë, në rrjetin ekzistues; 
 Të ekzistojnë kushte që NJIH (njësia industriale hapësinore) mund të përshtatet në 

strukturën hapësinore ekzistuese dhe të ardhshme të pjesëve të vendbanimeve të 
ndjeshme ndaj ndotjes nga zonat industriale; 

 Që në afërsi të këtyre lokacioneve ekzistojnë vendbanime më të mëdha dhe qendra 
lokale. 

 
Në pjesët e veçanta të territorit të komunës së Shtërpcës këto komponenta të mjedisit 

natyror paraqiten në disa kombinime themelore duke caktuar llojet e terreneve që ofrojnë 
shkallë të ndryshme të favorshme përndërtimin e zonave industriale, NJIH dhe NJIH-ve të 
veçanta. 

Kushtet më të favorshme për ndërtimin e NJIH-ove ofrojnë terrenet e rrafshëta aluviale 
në tarracën e Lepencit, në luginat dhe afër grykës së degëve të tij. Kështu janë të ndarë disa 
lokalitete të favorshme për ndërtimin dhe zhvillimin e industrisë. Këto lokalitete janë: Shtërpca, 
Sevca, Berevca dhe Firaja. 
 Faktorët kufizues për zhvillimin e industrisë së re përbëhen nga përparësitë 
konkurruese, mangësitë dhe vlerat e këtij territori për zhvillimin e turizmit, hapësira të vogla të 
terrenit për prodhimtari bujqësore në luginën e Lepencit dhe degëve të tij, pastaj bashkimi i 
terreneve të luginave, karakteristikat klimatike të luginës, pasuria e sistemeve ujore me cilësi të 
lartë, pozita në pjesën burimore të luginës së Lepencit, si dhe hapja vizuale e grupit të gjeo-
hapësirës. Këto kushte vendosin kufizime të rrepta për zhvillimin dhe ndërtimin e industrisë, që 
është ndotëse e ujit, ajrit dhe tokës, industrisë e cila krijon vëllim të madh të materialit të mbetur, 
dhe  që nuk mund të ndikoj në zvogëlimin e vlerave fillestare estetike të mjedisit natyror dhe 
kulturor të kësaj zonë. Shkalla më e lartë e kufizimit  në këtë zonë ekziston në lokacionet në 
pjesën perëndimore dhe qendrore të territorit të komunës, që është sot nukleus, kthesë e 
zhvillimit të turizmit në këtë hapësirë si dhe në lokacionet e vogla që gjenden në rrethin e 
vendbanimit. 
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Masat për mbrojtjen e resurseve natyrore 
 

3.1.6 Industria përpunuese 

 
Industria për përpunimin e metalit – në komunën Shtërpcës ekziston kompleksi industrial, në 
fakt fabrikë e pjesëve mekanike „Ivo Lola Ribar“ që ka prodhuar makina për përpunimin e 
metalit. Krahas kësaj në këtë fabrikë janë prodhuar edhe lidhëset për piano, si dhe trupat 
ndriçues. Zhvillimi i mëtutjeshëm i kësaj dege të industrisë do të realizohet me aktivizimin dhe 
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zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese, si dhe më ndërtimin e kapaciteteve të reja në përputhje me 
mundësitë dhe nevojat e tregut. Kapacitetet e reja prodhuese d o të lidhen në drejtimin 
ekzistues Brezovicë (Livad) në të dyja anët e lumit Lepenc. Kjo industri në të ardhmen mund të 
zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, sepse industria për 
përpunimin e metalit ka asortiman shumë të gjerë të prodhimit, dhe teknologjia e re krijon 
mundësi për përdorimin e këtyre produkteve, gati në të gjitha degët e industrisë. 

 
Industria e përpunimit të drurit – në komunën e Shtërpcës ekziston kompania “Pilana” në 
Berevcë për prodhimin e produkteve drunore, që viteve të fundit vepron si kompani e pavarur. 
Në fabrikë bëhet përpunimi i drurit dhe pjesëve për mobile. Përveç kompanisë së cekur, 
ekzistojnë edhe njësi më të vogla punuese për përpunimin dhe prodhimin e lëndëve të drurit në 
vendbanimet më të mëdha rurale. Zhvillimi i mëtutjeshëm i kësaj dege të industrisë do të arrihet 
me zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese, si dhe me ndërtimin e kapaciteteve të reja në përputhje 
me mundësitë dhe nevojat e tregut në lokacionin e Sevcës zona e epërme (Shubarini) dhe 
Firajë zona e poshtme në anën e djathë të luginës së lumit të Lepencit. Kjo industri në të 
ardhmen mund të zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, sepse 
industria për përpunimin e drurit ka asortimanin e gjerë të prodhimit, dhe teknologjia e re krijon 
mundësi për përdorimin e këtyre produkteve, gati në të gjitha degët e industrisë 

 
Industria e materialit ndërtimor – në komunën e Shtërpcës deri më tash nuk ishte e zhvilluar 
edhe pse ekzisotjnë mundësi për zhvillimin e kësaj dege të industisë. Ekzistojnë lokalitete që në 
të ardhmen mund të shfrytëzohen për prodhimin e materalit ndërtimor në vendbanimet 
Gotovushë, Vicë, Brod dhe Izhancë. Kjo mund të arrihet me ndëritmin e kapaciteteve të reja ku 
edhe ekzistojën mudnësi të favorshme. Është e nevojshme të bëhet përzgjedhja e produktit 
duke marrë parasysh veprimtarinë intenxzive të ndërtimtarisë dhe nevojat e rregullta, ndërsa 
plasmani i produktit nuk duhet të jetë faktor kufizues në zhvillimin e kësaj dege të industrisë. 
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Shtrirja hapësinore e biznese në komunën e Shtërpcës 
 

Industria e tekstilit– në komunën e Shtërpcës deri vonë kanë ekzistuar kapacitete për prodhimin e 
materialit sintetik/tekstilit në fabrikën “Mediteks” mirëpo, disa vite të fundit nuk ka prodhimtari edhe pse 
ekzistojnë kapacitete për prodhim. Zhvillimi i kësaj dege është i mundshëm me zëvendësimin dhe aktivizim 
e kapaciteteve ekzistuese në lokacionin e planifikuar në Shtërpcë. 

Industria ushqimore– kjo degë e industrisë nuk është e zhvilluar, përveç prodhimit të bukës 
dhe produkteve tjera nga mielli, si dhe kapaciteti për prodhimin e miellit misrit. Kapacitetet 
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ekzistuese për nxjerrjen dhe përpunimin e ujit mund të avancohen si në aspektin cilësor ashtu 
edhe në atë kualitativ, dhe në të njëjtën kohë të krijohen mundësi për kapacitete të reja. Me 
zhvillim intensiv të bujqësisë dhe ndryshimeve të rëndësishme në strukturën e prodhimit, 
sidomos me ndërtimin e sistemit për ujitje do të krijohen kushte më të mira për zhvillim tëshpejt 
të kësaj industrie. Në të ardhmen llogaritet edhe në zgjerimin e kapaciteteve (mullinjve, furrave) 
për prodhimin e miellit, bukës dhe produkteve të miellit. Po ashtu, sipas analizave është 
vërtetuar se hapësira në zonën e poshtme ekonomike në Shtërpcë (Breg) është e përshtatshme 
për deponimin e produkteve bujqësore dhe frutave të fushave nga kjo zonë. Zgjerimi i 
kapacitetit dhe vëllimit të prodhimit të ujit mineral dhe lëngjeve, si dhe ndërtimi i qumështoreve, 
të thertoreve dhe ftohësve do të kontribuojë për një furnizim më të mirë të komunës dhe 
zgjerimin e tregut për blerjen dhe konsumin e këtyre prodhimeve 

 
Industria tjetër – në të ardhmen mund të pritet zhvillimi i degëve tjera industriale, siç është 
përpunimi i mbeturinave të ngurta, prodhimi i briketave dhe paletave në lokacionet e poshtme të 
zonës së Firajës dhe zonës së epërme në Sevcë në kuadër të industrisëdrunore. Zhvillimi i 
degëve të reja të industrisë në veçanti, do të varet nga suksesi i hulumtimit të tregut, lëndës së 
parë dhe pasimit të produktit. Megjithatë, është parashikuar që Shtërpca mund të zhvilloj vetëm 
ato industri që nuk dëmtojnë ajrin, ujin e tokën, dhe mjedisin në përgjithësi. Ky qëndrim është 
vetëm i drejtë sepse tregon nevojën logjik për të ruajtur mjedisin me cilësi të lartë dhe për të 
krijuar kushtet më të favorshme për zhvillimin e turizmit, si dhe prodhimin e ushqimit të 
shëndetshëm, që është në përputhje me vizionin tonë. 

 

3.1.6.1 Përhapja, dinamika dhe struktura e industrisë 
 
Shpërndarja hapësinore e industrisë 

 
 Zona e vendeve të propozuara për zhvillimin dhe vendosjen e hapësirës të re industriale 
është rreth 36,25 ha.nFaqet me një zonë më të madhe janë në fshatin e Shtërpcës "Hill" dhe 
"Tarailo" dhe në lagjen Firaja - zonë të ulët.Në këto vende mund të ndërtohen objektet e 
prodhimit që plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 
 kapacitetetë vogla ose të mesme me dendësi të ndryshme të vendeve të punës (nga të 

miturit deri tek të rriturit),  
 industria e cila është përdorur si një karburant shtytës ose benzinë, e cila është shumë e 

vogël, pak ndotëse, 
 kapacitetin e prodhimit, të cilët nuk ndikojn në ndotjen e ujit, ajrit dhe dheut.  

 
 ZonaShtërpcë–Taraiapërfshin një fabrikë ekzistuese dhe ILR shtrihet në rrjedhën e 
sipërme të palëve në të majtë dhe të djathtë të lumit Lepencë, i cili mbulon një sipërfaqe prej 
rreth 10.3 hektarë për ndërtimin e zonës së biznesit të vogël të bujqësisë dhe industrisë së 
tekstilit. 
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ZonaShtërpcë– Bregupërfshin një  hapësirë në dispozicion në anën e djathtë të lumit 
Lepenc në një sipërfaqe prej përafërsisht 11.15 hektarë për zhvillimin e ushqimit ose ruajtjen e 
ushqimit së industrisë. Kjo zonë ofron kushte për një fushe të lartë të transportit në dendësi të 
ulët të vendeve të punës. 

ZonaBerevcë- përfshin kompaninë ekzistuese "sharra" , që kanë të bëjnë me 
përpunimin e drurit dhe pjesë të mobileve. 
 Zona Sevcë – Shubarinzë pjesën e sipërme të zgjidhjes në sipërfaqe e lirë prej rreth 2 
ha, dhe mundëson ndërtimin e kapaciteteve të punonjësve me dendësi të ulët. Kjo zonë është e 
përshtatshme për zhvillimin e drurit dhe industrive të tjera mbështetëse si druri, përpunimit i 
mbeturinave për të bërë briketa dhe paleta. 

ZonaFiraja-zona ulëtpërfshin pjesën e poshtme të zonës së fshatit Firajë,në anën e 
djathtë të zonës së lirë të lumit e në drejtim të rrymës Lepenc prej rreth 2.9 ha. Kjo zonë është e 
përshtatshme për zhvillimin e industrisë së përpunimit të drurit dhe e mbetjeve të ngurta, briketa 
dhe paleta. 
 ZonaGotovusha, Viça, Izhanca i Brodtë përshtatshme për shfrytëzimin e materialit 
ndërtimorë. 

Gjeo potencialet e përgjithshëm për zhvillimin e industrisë në kuadër të komunës 
së Shtërpcës nuk janë të mëdhenj. Bazohen kryesisht në lëndën e parë  (produktet bujqësore, 
pyjet, bimët shëruese, uji, materiali ndërtim etj) si edhe në bazë të lidhjeve me qendra të 
zhvilluara industriale jashtë vendit.Kushtet për ndërtimin e industrisë janë reduktuar në lokalitete 
ku ka kushte të favorshme për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme dhe përputhjen e tyre 
pozitive në strukturën ekzistuese dhe të ardhshme zgjidhjes së duke marrë parasysh zhvillimin 
e planifikuar të turizmit. 

Në disa vende, të cilat me përmasat e saj mundësojnë, duhet shkuar në krijimin e 
zonave ekonomike, të cilat do të jenë përveç ndërtesave të prodhimit (industriale apo tregton 
prodhimit) dhe për të ndërtuar objekte për strehim (me përmirësim apo funksion disributivnom), 
pastaj objekte me rëndësi për industrinë e ndërtimit (makine dhe shërbimet park, magazinimit të 
materialeve të ndërtimit), dhe lloje të ndryshme të shërbimit për këtë zonë apo të shërbimit, të 
cilat nuk mund të jenë përshtatshme të përshtaten brenda vendbanimeve ekzistuese..  

Ajo duhet të vazhdojnë me kërkesat për të marrë masa shtesë për të siguruar mbrojtjen e 
plotë të zonës përreth , të ngushtë dhe më të gjerë, për të ruajtur cilësinë fillestare të jetës në 
mënyrë periodike. Problemet mund të lindin gjatë fazës së mëtejshme të zhvillimit industrial në 
këtë fushë - zëvendësimin e linjave të prodhimit dhe teknologjive ekzistuese ose futjen e të 
rejave. 
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3.1.7 ENERGJIA 

Konsumi i energjisë elektrike në Shtërpcë në të ardhmen do të bazohet në TE të 
Obiliqit.Megjithatë, pas analizimit të situatës në këtë fushë, ne jemi të vetëdijshëm se furnizimi i 
rregullt i energjisë është i një rëndësisë të madhe për ekonominë, komuna do të përpiqet për të 
arritur shkallën e furnizimit të energjisë të pavarur. 

Burimet potenciale të mundshme janë biomasa ( mbetje organike, sanë), energjia 
diellore, dhe pa dyshim - uji. 

Gjithashtu janë të nevojshme studime të tjera të fisibilitetit që duhet të jetë i përqendruar 
në zona të caktuara të resurseve natyrore..  

 
 

3.1.7.1 Energjia solare/diellore 
 

Pasi qe komuna e Shtërpcës ka klimë relativisht të mirë me shumë ditë me diell është e 
nevojshme të marrim në konsideratë mundësinë e përdorimit të energjisë diellore për energjinë 
termike dhe gjenerimin e energjisë elektrike duke përdorur panelin fotovolist(si një objektiv afat-
gjatë).Në këtë kuptim është e rekomandueshme të përdoret mbulimi apo sipërfaqe të ngjashme 
në mënyrë për të shpëtuar zonën e lirë të tokës si (simulim për ata që ndërtojnë objekte dhe 
përdorimin e energjisë diellore në përqindje të lirimit dhe pagesën e tarifave për leje ndërtimi). 

3.1.7.2 Biomasa 
 

Në zonat rurale që kanë nivele të larta të prodhimit bujqësor dhe pyjor duhet të 
inkurajohet përdorimi i biomasës për të rritur mundësitë për energji, sidomos në fshatra të 
zgjeruara.Nevojat e lëndëve të para për prodhimin e energjisë nxisin rritjen e prodhimit bujqësor 
dhe ruajtjen e vlerave kombëtare. Në këtë drejtim duhet të merren për një energji të mundshme 
nga mbeturinat. 
 

3.1.8 Uji 

 
Kushtet natyrore për përdorimin e energjisë së ujit të lumit Lepenc dhe degëve të tij në 

rrethin e Shtërpcës mund të klasifikohen në pellgjet me ujëmbledhës më produktivë. Duke u 
nisur nga këto fakte, ne mund të shqyrtojmë ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Ndërtimi i 
digave dhe hidroelektranave do të ishte si një alternativë e energjisë të qëndrueshme në të 
ardhmen. Për të iu qasur projektimit dhe ndërtimit të këtyre hidro centraleve duhet harmonizuar 
hulumtimet studimore, në mënyrë që të analizohen parametrat hidrologjik, urban, ekologjik dhe 
tekno-ekonomik. 
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Ruajtja e energjisë 
 

Në zonat urbane dhe sidomos në ndërtesat e menaxhuara nga komuna edhe në 
banesat kolektive, konceptet e energjisë mbështeten në shembujt që japin forma efektive të 
kontratës e cila lejon autoritetet lokale për të zbatuar masat moderne si kursimin e energjisë 
(p.sh. izolimin, sisteme efikase për ngrohje, etj.).Përveç kursyerës së fondeve, komuna përmes 
shembujve të përdorimit, banorëve mund te ju ofrojë potencial të madh për kursimet. 

3.1.9 ZEJTARIA 

 
Zejtaria do të mbetet një zonë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të komunës. 

Është parashikuar krijimi i hapësirës dhe kushteve për të gjithë llojet e zejeve dhe aktivitetit në 
prodhim, shërbim, zanate të artit dhe atë të shtëpisë, e cila do të sigurojë kushtet për të shkuar 
nga një treg i vogël vendas në drejtim të tregjeve rajonale dhe evropiane. Planifikimin, 
projektimin dhe përfundimin infrastrukturës të veprimit për rregullimin e punës në familje, 
kryerjen e aktiviteteve të tyre, organizimin e Artizanatit dhe formimit profesional ne dore, dhe e 
fundit por jo më pak i rëndësishëm është trashëgimia e punës artizanale tradicionale dhe 
transmetimit tek brezat e ardhshëm. 

Ndërtimi i Shoqatës adekuate të ofrimit të informacionit për zanatlitë, fuqizimin e tregut 
dhe krijimin e zonave të zejtarwve në Shtërpcë dhe në nën-qendra në disa zona të veçanta do 
të ishin me rëndësi të madhe në të ardhmen e afërt. 

3.1.10 TREGTIA 

 
 Tregtia paraqet fushën prioritare të zhvillimit ekonomik me përqindjen më të madhe të 

numrit total të bizneseve në Komune. 
Tregtia  me shumice (depot dhe objektet e tjera varësisht prej natyrës së artikujve) është e 
zhvilluar dhe  vazhdon te zhvillohet, rekomandohet të jete e  vendosur në zonat industriale dhe 
të krijohen hapësira për gjigantet ndërkombëtare në këto zona. 

Tregtia me pakicë është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet. Ky aktivitet do të zhvillohet si në 
Shtërpcë po ashtu edhe në të gjitha vendet e banuara të komunës. 

 
Komuna ka në plan të vazhdojë organizimin dhe hapjen e tregjeve të reja të hapura: 

 tregun blegtoral;  
 tregun blegtoral dhe të produkteve të bletëve;  
 tregun e mallrave te ndryshëm. 

 Për zhvillimin e ardhshëm është e nevojshme për të planifikuar infrastrukturën adekuate në 
rajonin ku do te zhvillohet tregtia dhe transporti. Planifikimi dhe organizimi i tregjeve, planifikimi 
dhe ndërtimi i infrastrukturës për panaire, duke organizuar një qendër për ndërtimin e 
kapaciteteve të tregtarëve, programeve dhe projekteve të prodhimit vendas për tregun, 
stimulimin e shitjes së produkteve të brendshëm. Forcimin e rolit të tregtisë në komunë do të 
kontribuon edhe  infrastruktura e zhvilluar e transportit. 
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3.1.11 SISTEMI BANKAR 

 
Bankat për zhvillimin e ardhshëm ekonomik të komunës së Shtërpcës duhet të jenë 

nxitësit te cilët do të ndërmarrin veprime duke filluar nga institucionet mikro-financiare nga të 
cilët do të pritet te vazhdojnë me kreditimin e ekonomisë familjare, bizneseve të vogla dhe agro-
bizneseve. Pritet edhe mbështetja kreditore nga ana e bankave të cilat  veprojnë ne komunë për 
sektorin privat, investime koncesionare, si dhe në disa raste në sektorin publik duke filluar nga 
sektori i energjisë së ripërtërishme. Pritet që Kosova të lëvize drejt anëtarësimit në BE. Është  
mirë e njohur që në BE janë shumë të qarta direktivat për energjinë e ripërtërishme. Është një 
mundësi e madhe për Komunën për të arritur investimet koncensionare në këtë fushe. Bankat 
që operojnë këtu për të bërë një sistem të avancuar me standardet evropiane dhe shpreson të 
përdorë tipare të reja të anëtarësimit të Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore, kur edhe do të 
krijohen rrethana të reja dhe kushte të favorshme për kredi dhe investitorë, ndërkohë që 
gjithashtu parashikohet që në të ardhmen të ketë rritje të sasisë dhe cilësisë së shërbimeve 
bankare. E gjithë kjo do të shoqërohet nga një nivel më i lartë i qëndrueshmërisë së sektorit dhe 
mundësisë për kredi me norma interesi të ulëta dhe një suitë të gjerë në të gjitha fushat nga 
bujqësia, industria, turizmi dhe industritë e tjera. 

3.1.12 NDËRTIMTARIA 

Ndërtimtaria ka një vend të rëndësishëm në  ekonominë e Shtërpcës. Planifikohet që  
të forcohet në asketin e një numrit të të punësuarve në profile të ndryshme. Ndërtimtaria 
funksionale do të vazhdojë të jetë e lidhur ngushtë me zhvillimin e të gjitha aktiviteteve 
ekonomike dhe jo ekonomike. Zhvillimi intensiv i ndërtimtarisë do të vazhdojë të jetë i 
kushtëzuar në përputhje me kapacitetin e investimeve për zhvillimin ekonomik dhe aktivitete 
sociale. Aktivitet ndërtimore do të vazhdojnë të jenë të përqendruar kryesisht në kompanitë e 
ndërtimit private që do të punësojnë shumicën e punëtorëve të punësimit total në ndërtimin e 
komunës.  

Fusha e ndërtimtarisë  dhe kompanitë e ndërtimit do të ketë një sërë detyrash me të 
cilat ballafaqohet industria e ndërtimit në nivelin e komunave të Kosovës dhe për këtë arsye 
ofron më shumë zhvillimin e shpejtë dhe modernizimin e objekteve për të rritur nivelin e punës 
në ndërtim, të transport nga punishtet industriale dhe fabrikat e organizuara duke e bëre 
ndërtimin sa më shumë të pavarur nga ndikimi sezonal. Industrializimi i madh i ndërtimit  mund 
të pritet veçanërisht në ndërtimet banesore ku ata mund të ofrojnë marrëveshje afatgjate, të 
përqendrimit më të madh dhe volum më të madh të ndërtimit. 

Në këtë fushë pritet të jetë norma e lartë e rritjes se shkalla e përgjithshme  të 
ekonomisë, pritet të rritet në fushën e punës dhe punësimit të numrit më madh të punëtorëve. 
Përveç kësaj, ndërtimtaria në të ardhmen duhet të japë ngarkesën në rritje edhe jashtë 
Komunës. 

Së bashku me zhvillimin e aktivitetit të ndërtimit është e nevojshme të mundësohet 
prodhimi serik i materialeve dhe elementeve ndërtimore. Në shumë vende ka një cilësi të lartë 
lëndës së parë, dhe një modernizim dhe zgjerim të objekteve ekzistuese dhe ndërtimin e 
objekteve të reja mund të plotësojnë nevojat e një territori shumë më të gjerë. Nga niveli i 
zhvillimit dhe efikasitetit të ndërtimtarisë do të varet zbatimi i programeve për integrimin rajonal 
dhe më të gjerë. 
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Kompanitë e ndërtimit janë përdorues relativisht të mëdhenj të hapësirës, pra, po 
analizohen dhe planifikohen hapësira që mund të përdoren për deponim, ndarjen e zhavorrit 
dhe të materialeve tjera për të prodhuar në masë betoni dhe produkte nga gjysmë-betoni, për 
instalimin dhe funksionimin e bazës së makinës dhe punëtorive për riparime, për pune të 
reparteve të ndryshme, (muratorët, punëtorët me armaturë, mekanikë, elektricistë, zdrukthëtarë, 
punët finale etj.), për parkimin e makinave, depove dhe objekteve tjera dhe shërbimeve. Një 
pjesë e hapësirës për nevojat e ndërtimtarisë do të zhvendoset në zonën industriale në periferi 
të disa vendbanimeve, por shumica e hapësirës së nevojshme duhet të jetë në një vend ku 
është selia e kompanisë ose industrisë. Me rastin e krijimin të një plani urbanistik për zonat 
urbane, është parashikuar që kjo sipërfaqe të jetë në të gjitha zonat,  duke respektuar 
standardet urbane, dhe me trajtimin gjate  hartimit te rregullave  ne vendbanimet ku është e 
nevojshme në mënyrë detale të parashihen nevojat dhe qëllimet e hapësirës për ndërtim (zyra, 
kompania ose biroja e projektit) cila varet nga madhësia dhe struktura e ndërmarrjes. Këtu 
duhet te theksohet se disa hapësira duhet përkohësisht te përdoren, derisa lokacioneve të  
ndryshme duhet t’i garantohet sigurimin adekuat për punët e ndërtimtarisë. 
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3.2 INFRASTRUKTURA-TRANSPORTI KOMUNAL, KOMUNIKIMI 
 

3.2.1 INFRASTRUKTURA  SI SISTEM PËR FUNKCIONALIZIMIN  E  HAPËSIRËS SE 
ORGANIZUAR 

 

Rrjeti dhe kualiteti i infrastrukturës se parashikuar do tË paraqesë cilësinë  e integrimit 
hapësinor dhe parakusht i parë për të arritur zhvillimin të harmonizuar. Ndërlidhja e integruar e 
infrastrukturës në fushën e përmbajtjes do të jetë një prioritet i Planit Zhvillimor Komunal për 
komunën. Drejtimet themelore të infrastrutkurës do të iniciojnë polarizime drejt potencialit 
ekonomik si dhe përqendrimit të popullsisë. Tendencat e parashikuara në vendin e parë, cilësia 
e tyre dhe rëndësia funksionale për të kontribuar në realizimin e hapësirës dhe bilancit  të 
përgjithshëm në komune e Shtërpcës. 

 Infrastruktura në Komunë duhet të sigurojë integrimin racional territorial të ekonomisë, 
integrimin e hapësirës me rajonet fqinje në një kohë të dhënë dhe hapësirë, dhe  për te siguruar  
performancën e duhur  në zhvillimin e funksioneve  tjera. 

3.2.2 TRANSPORTI KOMUNAL 

Rrjeta e sistemit të infrastrukturës të komunikacionit rrugor 

 
  Analiza e situatës aktuale ka treguar prapambetjen e madhe e infrsstrukturës së 

transportit për shumë indikatorë që janë regjistruar për Kosovën. Ne baze të cilit, në periudhën 
e ardhshmë është i nevojshëm për zhvillimin intensiv të sistemit të transportit, e që mendohet të 
jetë një nga parakushtet themelore për zhvillimin e komunës në tërësi. 

Përmbushja e kërkesave elementare te komunikacionit, si në nivelin më të gjere 
(regjional dhe ne nivel kombëtar), po ashtu edhe në nivel të Komunës, paraqet një nga qëllimet 
themelore të zhvillimit të sistemit të transportit. Pra, si shembull imponohen objektivat e 
mëposhtme për të plotësuar sistemin e transportit në të ardhmen: 

 përfshirja e Komunave në rrjetin kryesor rrugor të Kosovës për përmirësimin e 
qasjes, 

 përmirësimi i qasjes se fshatrave  të qendrës së Komunës me arritjen e  lidhjeve 
alternative,  

 rritjen e sigurisë së rrjeteve rrugore, 
 sigurimin e kushteve optimale për zhvillimin e turizmit të lartë 
 ruajtjen e mjedisit. 
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Për të arritur këto objektiva, vendosen detyrat e mëposhtme: 

 modernizimi i  rrugës rajonale Ferizaj - Prizren, në përputhje me kërkesat e rangut te 
asaj rruge;  

 modernizimi i rrjeteve ekzistuese dhe ndërtimi i aksioneve shtesë të rrjeteve të zonës 
lokale që lejojnë ndërlidhjen e të gjitha vendbanimeve, zonave aktuale dhe të 
ardhshme turistike; 

 përshtatja e kushteve të rrugës së trafikut që kërkoj zhvillimin urban rregullues 
(trotuaret, ndalesa autobusi, shtigjet e këmbësorëve, vendparkimet); 

 sigurimin e kushteve optimale për mbajtjen e transportit publik me autobus për të 
rritur sigurinë në seksione të hapura dhe vendbanime; 

  harmonizimi i linjës lokale të trafikut të autobusëve me zhvillimin e rrjetit të 
vendbanimeve;  

 Organizimin e formave të veçanta të transportit publik lokal duke futur taksitë 
kolektiv, minibusët dhe format tjera kolektive të transportit publik (para-tranisitit) në 
funksion të udhëtimit për punë dhe shkollë; 

 ndërtimi i infrastrukturës së trafikut në funksion të turizmit të cilësisë më të lartë 
(sistemi hekurudhor i veçantë, gondola, ashensor, heliodrom dhe avancime  të tjera 
të infrastrukturës ekzistuese); 

 sigurimi i lidhjeve të transportit të brendshme të objekteve turistike, i cili siguron që të 
gjitha motivet e udhëtimit janë në dispozicion nga secili prej vendeve të kapaciteteve 
të vendosura; 

 ndërtimi i rrugës anësore rreth qendrës së vendbanimit të Shtërpcës dhe zbatimi i 
masave të përshtatshme për të mbrojtur mjedisin. 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

224 
 

 
Infrastruktura  e transportit të planifikuar në komunën e Shtërpcës 
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3.2.3 Zhvillimi i motorizimit 

 
Zhvillimi i  nivelit te motorizimit individual në lidhje të drejtëpërdrejt shkak – rrjedhojë me 

rritjen e të ardhurave dhe zhvillimin e rrjeteve rrugore. Zhvillimi i rrjetit të rrugëve shton qasjen e 
një popullsie të madhe dhe ndikon në zhvillimin e motorizimit. Nga ana tjetër, rritja e blerjes dhe 
përdorimit të automjeteve motorike (alokimi i fondeve për regjistrimin dhe blerjen e karburantit), 
duke krijuar një rol më të madh për investime financiare në rrjetin rrugor, me të cilin mbyllet 
rrethi vicioz. Në çdo rast rritja socio-ekonomike (sipas treguesve), që priten në komunë, tregon 
një parashikim optimist për nivelin e motorizimit. 
           Dispozicioni i vendbanimit (një zhvillim i madh, largësia dhe pamundësia e komunikimit 
të brendshëm) tregon se mund të presim realisht një numër më të vogël të lëvizjes së 
këmbësorëve se sa do të jetë realisht për madhësinë e këtij  qyteti (rreth 40%). Në bazë të 
këtyre supozimeve mund të pritet vëllimi ditor i udhëtimit te mjeteve te mekanizuara prej  rreth 
19.000. 
           Në qoftë se ne supozojmë se 80% e makinave do të jenë në përdorim çdo ditë, në vetëm 
dy vozitje, mund të pritet volum ditor prej rreth 3,500 udhëtime të makinave. Këto supozime 
sugjerojnë se mund të priten rreth 15 500 udhëtime në ditë si një prej formave kolektive  të 
transportit publik te pasagjereve.  
          Ata gjithashtu tregojnë se nevoja ditore për lëvizjen e njerëzve nuk mund të plotësojnë 
sistemet ekzistuese të transportit i cili është ne funksion (transporti modest lokal i autobusëve, 
taksitë kolektiv). Është e nevojshme për të përmirësuar transportin publik duke futur rrugë të 
reja, duke rritur frekuencën e automjeteve, si dhe me ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme  
të trafikut (vendqëndrim, rruge-unazore,informatika, etj.) 
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Infrastruktura e planifikuar e trafikut në Komunën  e Shtërpcës 
 

      Objektet, pajisjet, shërbimet dhe cilësia e shërbimeve në transport 
 
                Gjatë periudhës së ardhshme, zhvillimi i transportit në këtë Komune, do të ndikoj, 
përveç në ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve dhe ndërtimin dhe përfundimin e sistemeve 
mbështetëse të objekteve të komunikacionit. Në këtë funksion janë te parashikuara edhe  vend-
qëndrimet  përgjatë rrugëve ku duhet të ndërtohen strehët. Janë të parashikuara edhe 
vendpushimet përgjatë rrugës. 
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3.2.4 Trafiku ajror 

 
                Komuna e  Shtërpcës nuk ka  asnjë aeroport dhe në të ardhmen nuk planifikohet 
ndërtimi i aeroporteve, kështu që komuna edhe më tej do të vazhdojë të drejtohet drejt 
aeroporteve në Prishtinë dhe Shkup.  
               Në Kosovë, kanë ekzistuar 12  aeroporte bujqësore te Aviokosovës  dhe një i trafikut 
ajror të Lidhjes se Aero-nautikës së Kosovës ne Dumosh. Shumë nga aeroportet bujqësore janë 
në gjendje te keqe fizike dhe pa përkujdesje. Aeroporti më i afërt bujqësor është në Gërlicë, dhe 
në atë mënyre edhe Komuna e Shtërpcës do te kthehet në atë drejtim sa i përket transportit 
bujqësor ajror.  
 

3.2.5 Shërbimi hekurudhor 

 
 
             Analizat e deritanishme përcaktojnë se  arsyet kryesore për vendosmërinë e sistemit 
hekurudhor si më poshtë:  
 
 organizimi hapësinor;  
 ekologjik;  
 ekonomik (duke supozuar një energji "të lirë"nga mini-termocentralet lokale).  

 
             Mjetet moderne hekurudhore të cila sot kryesisht përdoret në kushte të ngjashme i 
përkasin familjes së ashtuquajturës grupi i sistemeve ujore (të cilët  mund të jenë automatik) të 
cilat përfaqësojnë kombinimin e hekurudhës malore klasike dhe sistemit  modern. Seksioni i 
mëposhtëm tregon përshkrimin e sistemit hekurudhor për programin maksimal përfundimtar i cili 
tejkalon periudhën kohore të këtij plani. 
 
   Aksionet e sistemit hekurudhor 

 
a) drejtimi baze i hekurudhës Brod-Sevce  

 kthesa për Zonën e Vikendit;  3,4 
 kthesa për Vërbeshticë. 

b) Drejtimet kryesore të ashensorit 
 Firaja-Luboten; 
 Shtërpce-maja „Tumba”; 
 „Dubliçe” – „Çuka e zezë e Shtërbaçit”; 
 Zona e Vikendit – „Çuka e zezë e Shtërbaçit”; 
 Zona e Vikendit (Lahor) – „Përroi i Berevaçit”; 
 Viça – Koshtanjeva (Zona e Vikendit). 

c) Drejtimet anësore të ashensorit 
 „Guri i Murgut”  - „Guvnishta”; 
 „Tumba” – „Bunari”; 
 „Tumba” – „Livadhi”; 
 „Çuka e zezë e Shtërbaçit” – „Vorbullat”; 
 „Çuka e zezë e Shtërbaçit” – „Meançe”; 
 „Meançe” – „Piri breg”; 
 „Vorbullat” – „Meançe”; 
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 „Vorbullat” – „Livadhi”; 
 „Përroi i Berevaçit” – „Çuka e zezë e Shtërbaçit”; 
 „Shtëpia e Stojkit” – „Mali i Berevaçit”; 

 
 Është parashikuar totali prej21km rrugë me 16stacionetë sistemit të tërëhekurudhor. 
 

               Zhvillimi isistemithekurudhorështë në përputhjeme dinamikën ezonaveturistikedhe 
objektevetë tjera, të cilat do të kontribuojnënë zhvillimin eshpejtë ekonomiknë të gjitha sferat. 

3.2.6 TELEKOMUNIKIMI 
 

 
              Në të ardhmen, numri postave,numri i aparateve telefonikedhe pajisjeve tjerasi 
dhevëllimiiinternetitdhe shërbimeve kabllore duhet tëjetë më i lartë, ndërsashërbimet ePTK-së 
dheoperatorëve të tjerëprivat nevoitet zgjerimi dhe modernizimi për rritjen e numrit të 
punësuarve. Mbulimii tërë territorit tëKomunës, forcimi i rrjetit të internetit  në nivel të 
standardeve adekuate, vendosjen e centraleve në periferi, sigurimin shërbimeve tëkabllorit, 
instalimin e antenëssë re tëPTK-VALA  në zonën kadastrale të Shtërpcës dheSevcës. 
Nëvendbanimet kurrjetiekzistuesdaton që nga vitet e 90-at do të vendosetrrjetii ri. Ndërtimi 
iobjektittë ripostarnëBrod, Sevcë,dhe qendrën e re turistike të planifikuar, do të mbulohet i gjithë 
territori iKomunës merrjetin etelefonisëfiksedhe rrjetinkabllor. 

 
            Zhvillimi i transportitdhe aktiviteteve të caktuara të komunikacionitnëKomunëduhet të 
kontribuojnë nëpërmirësimin e sistemittë komunikimitdhe lidhjeve. Modernizimidherindërtimi 
irrugëveekzistuese dhendërtimi e planifikuar të rrugëve,rrjetit rrugorurban dhendër-
urban,zgjerimin errjeteve, shërbimeve dhe kapaciteteve të PTK-sëdo te krijohenshumë mundësi 
përnjëtransportmë racionalkombëtaredhe ndërkombëtare, si dhe për lidhje më të mira 
meterritoretfqinje. 
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. 
Sistemi i planifikuar i rrjeteve të telekomunikacionit në komunën e Shtërpcë 
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3.3 INFRASTRUKTURA ENERGJETIKE 

 

3.3.1 Rrjeti energjetik 

 

Nevojat për  energjinë në të ardhmen janë të vendosura  në bazë të projeksionit të numrit të 
popullsisë, numrit të qendrave turistike, numrit të skiatorëve, zhvillimit të industrisë  dhe 
aktivitete tjera zhvillimore. Në njëzet vitet e ardhshme pritet që Komuna e Shtërpcës të ketë 
3.600 banorë më shumë se sot. Planifikimi më i madh është që kjo popullsi të vendoset në  
vendbanimet e  territorit te Shtërpcës, Brezovicës, të Berevcës dhe Jazhincës (57, 7%), pastaj 
ne vendbanimet në Brod dhe  Firajë (26, 1%), dhe pjesa tjetër në pesë vendbanime (16, 2 %). 
Në pesë fshatra (Viça, Bitia e Epërme, Sushica,  Kashtanjeva dhe  Izhanca), pritet  rënie e 
numrit te  popullsisë. Për qëllime të rritjes së numrit të banorëve në periudhën e planifikuar 
është e nevojshme të kryhet: 

renovimi (rikonstruksioni) i ndërtesave ekzistuese; 

 
Para dizajnimit të zhvillimit të rrjeteve të energjisë dhe burimeve në komunë, është e nevojshme 
të rregullohet situata ekzistuese dhe rindërtimi i linjës transmetuese dhe trafostacionet 10/0.4 
KW dhe mbi të gjitha: 

 Larg-përçuesi 10 KW Brezovica - Sevce            1 = 5 km 
 Larg-përçuesi 10 KW Brezovica- Trševina        1 = 3 km 
 Larg-përçuesi 10 KW Brezovica - Brod             1 = 9 km 

 
Ndërtim  i objekteve (kapaciteteve) të reja; 

 
 STS 10/0.4 KW Shtërpca 250 KWA - Në qendër të fshatit (pjesa e vjetër) kulla 

ekzistuese nga 400 KËA, është e pamjaftueshme për të mbuluar konsumatorët e ri, 
ashtu që planifikohet ndërtimi në fokus të konsumatoreve të cenuar i STS prej 250 KËA. 

 
 STS 10/0.4 KW Gotovusha 250 KWA - TS  ekzistuese 10/0,4 KW "kulla" e vendosur në 

fillim të fshatit në mënyrë që linjat NN të jenë të gjata deri në 3 km, kështu që pikat e 
përçuesve janë të rëndësishme, d.m.th. situata  është shumë e keqe. STS e re te ngritët 
në qendër të fshatit në gravitetin e ngarkesës, dhe rrjeti ende te përdoret. 

 
 STS 10/0.4 KW Brezovica 0.4 KW 100 KW - Familjet e këtij fshati janë shumë të 

shpërndara, dhe kështu linjat e gjata dhe gjendja energjetike nuk është e mirë, dhe 
ngritja e STS te re  do te  përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të 
tensionit të ulët. 
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 STS 10/0.4 KW Vrbeštica - Familjet e këtij fshati janë shumë të shpërndara, dhe kështu 

linjat janë të gjata dhe gjendja energjetike nuk është e mirë, dhe ngritja e STS reja do të 
përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të tensionit të ulët. 

 
 STS 10/0.4 Popovce 0.4 KW 100 KW - Familjet e këtij fshati janë shumë të shpërndara, 

dhe kështu linjat e gjata dhe gjendja energjetike nuk është e mirë, dhe ndërtimi i STS së 
re do të përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të tensionit të ulët. 
 

 STS 10/0,4 KWA Jažince - STS ekzistuese e 100 KWA duhet të çmontohet për shkak të 
mbingarkesës dhe në vend te saj të vendoset një STS i ri nga 250 KWA. 
 

Trafo-stacionet tjera (ekzistuese) mbeten në përdorim, sipas nevojës, do të zëvendësohen. 

 
           Për qëllimet e skiatorëve (turistët) përkatësisht punës se ashensorëve ne periudhën e  
planifikuar është e nevojshme për të siguruar rreth 1.0 KWA fuqi për çdo skiator. Llojet e 
trafostacioneve të reja përcaktohet me planin e shpërndarjes së ashensorëve, përkatësisht 
lokacioneve e stacioneve nisëse (harta e bashkangjitur). Gjithsej është e nevojshme për të 
siguruar 13.400 deri 15.400 fuqi KWA. Për qëllimet e akomodimit turistik (1.616-1.866 shtretër 
në hotele, 2.000-2.750 shtretër në akomodim në apartamente dhe rreth 10.000 shtretër në 
shtëpitë private për qëndrim të përhershëm), është e nevojshme 22.000-23.500 KWA. 

            Për qëllimet e rreth 2600-3000 vizitorëve (në ditë) është e nevojshme për të siguruar 
520-600 KWA. Zgjerimi i objekteve të shërbimit industrial, profesional, dhe të tjera do të preken 
nga nevojat energjetike në rritje të 5.000 në 10.000 fuqi KWA. Në përgjithësi periudhës së 
planifikimit për qëllime të turizmit skijimor (ashensorë), industrisë dhe veprimtarive tjera në 
Shtërpcë të nevojshme për të siguruar  janë rreth 45.000-50.000 KWA. 

           Fuqia totale  e nevojshme prej 50.000 KWA e mbulimit të ri është pjesë e një sistemi mini 
hidrocentral, një pjesë e rindërtimit të 35/10 KW ekzistuese dhe 35 KW energji furnizimit me ujë 
nga Ferizaj, e cila përfaqëson nga pikëpamja ekonomike zgjidhja më e mirë. Theksojmë se 
vlerësimi i përgjithshëm mund të merret nga fuqia hidrike deri në 20 MË, dhe se kapaciteti 
aktual i instaluar i TS 35/10 KW MWA Shtërpcës 2x4, d.m.th. 8 MËA. Duke e ditur fuqinë e 
duhut prej 50 MËA së pari ne 35/10 KW në vend të transformtstorit prej 2x4 MËA të ndërtojmë 2 
x 12 = 24 MË, i cili do të jetë kapaciteti i përgjithshëm i mini hidrocentraleve të paraqitura 24 MË 
+ 20 MË dhe 44 MË, që do të thotë se do të na mungon fuqinë prej 6 MË. Kjo mungesë mund të 
kompensohet duke e bërë që ngrohja e objekteve turistike të bëhet me energjinë alternative, 
ose "të largohen" bojler me burimet e ngrohjes elektrike. 

           E gjithë kjo ende do të thotë se ata nuk do të kenë rezerva ne  sistemin e energjisë, 
d.m.th. sistemi do të punoj nën tension dhe do të  mund të vijë në një rritje, por  sigurisht se ky 
sistem në punë do të kishte punuar në mënyrë më racionale. Nëse këtij varianti te zgjidhjes do ti 
shtohet edhe energjia e erës dhe diellit, mund të them se ata në fund mund të hedhin 
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"furnizimin" e energjisë përmes larg-përçuesit të shtrenjte prej 110 KW nga Prizreni, rruga e të 
cilit do të ishte mjaft e rrezikshme, dhe për këtë arsye edhe mirëmbajtja e shtrenjte, si nga 
aspekti i shërbimeve të motit, dhe në aspektin e humbjeve në transmetim. Nëse tregohet si 
zgjidhje e mundshme Komuna do të duhet të furnizohet me energji nga drejtimi i Prizrenit. Për 
të siguruar kushtet ligjore për ndërtimin eventual të linjave të transmetimit dhe trafo-stacioneve 
të 110 KW, me këtë plan rregullojmë korridorin dhe lokacionin e këtyre objekteve (siç tregohet 
në hartën bashkëngjitur). 

           Duke e konsideruar  variantin e përmendur  te forcimit të burimeve ekzistuese të hidro-
potencialeve nënkuptohet  ndërtimi i krijimin e 10 KW të linjave të energjisë të reja që do të 
lidhin burime të reja me rrjetin ekzistues dhe trafo-stacione të reja (tregohet në hartën 
bashkëngjitur). 

           Sidomos duhet pasur parasysh ekzistencën e lidhjeve të linjave kryesore e 35 KW 
Shtërpcë 35/10 KW Qendra Turistike "Shtëpia e Stojkut", që më tej hap mundësinë e rritjes së 
burimeve tëpërgjithshme të energjisë, sigurisht, duke supozuar ndërtimin e TS të ri 35/10 KW të 
2x12 MËA. Kjo linjë transmetimit në kullat grilë tani është duke punuar me 10 KB, një ndryshim 
prej 35 KW dhe formimi e TS të ri do të hyjë në thelbin e qendrës turistike që do të na ndihmojë 
në masë të madhe të lehtësuar plotësimin e nevojave të konsumatorëve të rinj. 

      Burimet themelore të energjisë së komunës Štrpce TC 35/10 KWA, 2x4 MWA, një linjë 
të transmetimit të energjisë për Al-Art mm ² 3x185 35 KW nga Ferizaj. Forca maksimale e 
regjistruar angazhuar në TC 35/10 KW deri 3.5 MWA në momentin aktual, që do të thotë se ka 
një forcë rezervë të MWA angazhuar 8 - 3, 5 MWA = 4, 5 MWA. Linjat e transmetimit të 
energjisë prej 35 KË në 25 nga Ferizaj MWA krahasim me atë që tani është e angazhuar për të 
përfaqësuar rezervën pushtet prej mbi 20 MWA. Nëse dy transformatorët ekzistues 35/10 KW e 
4 MWA zëvendësohet me dy nga 12 MWA do të ketë një kapacitet të ri të instaluar prej 24 
MWA, i cili me siguri do të jetë i mjaftueshme për këtë vit. Nga aspekti i sigurisë së furnizimit me 
energji për fat të keq duhet të përfundojmë në pasigurinë përfundimtar për gjithë komunën e 
Shtërpcës mundësuar nga vetëm një jetojnë jashtë se nuk ka furnizim alternativ. 

 
      Furnizimi me energji alternative duhet të kryhet dhe për arsye të sigurisë dhe gjithashtu për 
shkak se ajo siguron për zhvillimin e qendrës turistike dhe aktivitete të tjera. Kjo fuqi mund të 
realizohet në dy mënyra: 

 ndërtimi prej 110 KW (35 KW) nga e Prizrenit 3x310 mm ² Al-Če/100 dhe 34 MËA; 
 ndërtimi i një sërë mini hidro-centraleve në zonën e kësaj komune (rreth 20 MËA). 

 
         Prandaj, ndërtimi i linjës së transmetimit 110 KW ² seksioni mm 3x310, të zgjidhë 
problemin e vazhdueshëm të Shtërpcës me furnizim të energjisë elektrike, por që ky version 
përfshin ndërtimin e ri KW 110/35 është më realiste të konsiderojnë mundësinë e ndërtimit të 
një linje transmetimi 35 KW që mund të ketë sjellë fuqinë e 34 MWA, e cila do të jetë e 
kombinuar me ekzistuesen që të jetë e mjaftueshme për zhvillimin e komunës si një tërësi, e 
cila është parashikuar me  vitin 2022. 
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          Ne besojmë se përveç sigurimit të burimeve të reja dhe alternativave të burimeve të 
furnizimit me energji elektrike të krijimit mini hidro-centraleve, duke pasur parasysh se komuna 
ka një potencial ujor të lumenj të pasur dhe të lartë që do të jetë e vendosur dhe mjetet e 
investuara shumë shpejt do të ktheneh me anë të prodhimit të energjisë elektrike. Dhe, në qoftë 
se ka një realizimi të zhvillimit të planifikuar të komunës para skadimit të periudhës së 
planifikimit, ose nëse ekziston një shfrytëzimi i shpejtë dhe maksimal (të kufirit) të komunës së 
objekteve turistike përgjatë rrugës rezervuar te përçuesve nga drejtimi i Prizrenit do të jetë e 
mundur që të fillojë procedurën për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë që kërkohet 
(treguar në hartën e bashkangjitur). 

 
Rrjeti energjetik i planifikuar në territorin e komunës së Shtërpcës 
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3.3.2 GAZI DHE NAFTA 

 
Rrjeti Gaz-sjellës 

 
           Struktura energjisë se gazit në sistemin e energjisë ka shumë rol të rëndësishëm. 
Përdorimi i gazit për ngrohje, për industri është nga përfitimet e shumta dhe kostot e kalorive të 
dobishme janë më të ulëta dhe reduktojnë ndjeshëm ndotjen e mjedisit. 
 
           Përpara është prodhuar gazi teknik në REHK "Kosova" por tani furnizimi me gaz mund të 
bëhet nga gas-sjellësit e Shkup – Nish në linjën e mundshme Kamenicë- Prishtinë, një linjë që 
ndan Ferizajin ku do të parashikohet dhe komuna e Shtërpca, në një tjetër variant të 
tubacioneve ekzistuese në tubacion ndërmjet Kosovës – Shkupit i cili ka funksionuar deri në 
vitin 1986, dhe ka furnizuar me gaz shkritore në Shkup, fabrikën e çimentos në Han të Elezit 
dhe qendrën për ngrohje në Prishtinë, dhe kalon nëpër komunën fqinje të Kaçanikut. 

3.3.2.1 Nafta 
 

           Në aspektin e  furnizimit te naftës dhe deriateve të naftës, Komuna e Shtërpcës  si edhe 
e tërë Kosova do të vazhdojë të varet nga nafta e importuar dhe derivatet e saj. Importi do të 
vazhdojë të realizohet kryesisht përmes transportit me rrugë tokësore, autostrada dhe rrugët 
rajonale. Udhëzimet e BE-se rreth sistemit te energjisë, veçanërisht për sektorin e naftës dhe 
produkteve të naftës janë të përqendruar në ndërtimin e tankut të naftës në mënyrë që të 
sigurojë një furnizim rezervë në rast të mungesës, ose në rastin e kufizimeve në furnizim, në 
mënyrë që pozita e Shtërpcës në këtë drejtim të jetë shumë efavorshëm. 

3.3.3 INFRASTRUKTURA E HIDROEKONOMIKE 

 

3.3.3.1 Infrastruktura e furnizimit me ujë 
 
             Sipas projekteve te zhvillimit demografik komuna e Shtërpcës dhe programit të zhvillimit  
turistik te komunës, popullata dhe të strukturave ekonomike dhe standardet shoqërore në 
periudhën e planifikimit do të jetë e përqendruar në 16 lagjet e përhershme në dhe në 4  qendra 
turistike. 
             Për përcaktimin e pajisjeve  hidro-teknike, përveç numrit dhe shpërndarjes hapësinore 
të popullsisë dhe pika turistike, është i nevojshëm një numër dhe shpërndarja e fondeve 
blegtorale, lokacionit dhe  kapaciteteve të prodhimeve industriale, dhe numrit e punëtorëve të 
punësuar në industri, tregti, turizëm dhe aktivite sociale. 
 
          Lokacioni, sasia dhe cilësia e burimeve natyrore dhe pozicionin lartësinë e vendbanimeve 
dhe nevojat e tyre të ujit janë të vendosur në konceptin e zgjidhjes së furnizimit me ujë. Fshatra 
në lugina kanë përqendrim më të lartë të popullsisë dhe nevoja edhe më të madhe për ujë. 
Pothuajse të gjitha vendbanimet në Shtërpcë kanë furnizimin lokal me ujë. Sistemet e furnizimit 
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kanë përdorur burimin më të afërt të ujit, në mënyrë që në mesin e tyre ka vendbanime që nuk 
kanë ujë të mjaftueshëm. 
          Duke filluar me rendimentin e mirë të disa resurseve dhe ndërtimin  e disa  ujë-sjellësve 
te turizmit rural, afërsia e tyre dhe kushtet e favorshme topografike, është e mundur që në një 
mënyrë racionale të lidhet me furnizimin me formimin e grupit te  ujësjellësit publik.              
            Zgjidhja për furnizimin me ujë të vendbanimeve mbulon periudhën e zhvillimit deri  ne 
vitin 2022. Megjithatë, nevojat për ujë janë përcaktuar për periudhën e mëvonshme të zhvillimit, 
veçanërisht për nevojat e mundësive të zhvillimit (kufirit të  kapaciteteve ) për rezervimin  
nevojës  se ujit. Për zgjidhje të furnizimit me ujë të kufirit të kapaciteteve do të aktivizohet  
burimit ekzistues të pambuluara:  
 për pikën turistike  “Livadhi i Mbretit" nga liqeni i Jazhincës ipen 40 l/s. 
 
          Është planifikuar përmirësimi, kompletimi dhe modernizimi i infrastrukturës me  furnizimit 
me ujë  në zonat që kanë infrastrukturën e ujësjellësit, zëvendësimin e të gjitha tubave te 
azbestit. 
               Planifikimi i zgjerimit te rrjetit te furnizimit me ujë dhe përhapjen në zonat urbane që 
nuk kanë  sistem te furnizimit me ujë, është paraqitur në hartën nr. 47. 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

236 
 

 
Planifikimi i furnizimit me ujënë territorin e komunës sëShtërpcës 
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3.3.4 RRJETI I KANALIZIMIT TË UJËRAVE TE ZEZA DHE UJËRAVE ATMOSFERIK 
 
Infrastrukturapër largimindhe trajtimin eujërave të zeza 
 

 
             Pasanalizimit të situatësnë komunë, në aspektin einfrastrukturës së ujrave të zezadhe 
ujerave atmosferik, është planifikuarqënë të ardhmen ti ndajnë fekalet  dhe ujerat atmosferik në 
te gjitha vendbanimet duke filluar ngaqendraadministrativee Shtërpcës. 
           Planifikimifunksionalizimit te disasegmenteve tërrjetit tëvjetër, meprofilejoadekuate 
osepërqëllime të përgjithshmeduhet të kryhetnëzonat urbaneqë kanënjë rrjet duke filluar nga 
qendraadministrative. 
Trajtimiprioritari disavendbanimevenë sistemin egjysmë-kanalizimit(Shtërpcë, Berevcë, 
Brod,Firajë, GotovushëdheBiti e Epërme etj.). 
Planifikimi i lidhjeve të rrjetitgjatë  hartimit  tëprojekteve për largimin e ujerave te zeza nënivel  të 
vendbanimitnë përputhje me ujë-mbledhësinkryesor (siç shihet në hartë"kanalizimi dhe 
deponitë"). 
 Planifikimi dhendërtimi ikanalizimevekolektorëvekryesor në nivelin e komunës ne drejtim 
teKaçanikutnë dalje të Komunës. 
        Megjithatë,derisa  te gjindenfondetpër ndërtimin ekësaj fabrikë, në  planin 
afatshkurtërështë e nevojshmeqë çdofshattë ndërtojëfabrikën e vetose njëgropë septikepër 
trajtimit minimal tëujërave të zezaku në dalje do të kishte së paku një  tank septik, dhe lokacioni 
i saj të jetë i përshtatshëm që në të ardhmen ujerat të derdhen në tëdhe të vazhdojnë 
derinëkanalizimekryesore, i cila i çon atodrejtkolektorëvekryesorrajonal. 
Planifikimi i njëstrukturenë nivel komunalqë dotë vendosetnëBrodsi njëalternativë e 
objekteverajonale. 
         Është parashikuarqëkanalizimekryesorenë nivel komunal, të ndjekin nivelin e  rrjedhës së 
lumitdhe lidhjetkryesoretë rrjetitose kurne duam tëndjekimshtigjetmë të shkurtra të ndonjë 
endbanimi,duhet të përdorenstacione pompimitë cilat duhet të analizohensi zgjidhjenë 
disaaspekte. 
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  Planifikimi i sistemit të kanalizimeve në territorin e komunës së Shtërpcës 

3.3.4.1 RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK 
 
        Siç u përmend më lart, kanalizimi atmosferik do të ketë rrjete të veçanta. Të gjitha ujerat 
atmosferike do të derdhen në pellgun e lumenjve të cilët  rrjedhin nëpër vendbanime dhe 
rrjedhat më të afërt duke përdorur pjerrësinë në mënyrë që rruga e kolektorit të jetë sa më e 
shkurtër, sidomos duke pasur parasysh se në këtë rrjet të kanalizimit të mos derdhën  ujërat  e 
zeza apo ujerat industriale, etj. Planet për ndërtimin e kanalizimit atmosferik përgjatë rrugëve 
dhe lumenjve me derdhjet në lumenjtë  më të afërt. 
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3.3.5 INFRASTRUKTURA PËR MBROJTJEN E UJËRAVE DHE DEPONITË 

 
Infrastruktura për mbrojtjen e ujërave kundër kontaminimit 

 
Për mbrojtjen e ujit parashikohet: 
 krijimi i infrastrukturës për heqjen  dhe trajtimit  e  ujerave të përdorura dhe të ndotura  

nga industritë dhe vendbanime; 
 mbrojtja e ujit mineral dhe mbrojtja ujërave nëntokësor si në drejtim të largimit të  

mundësive të  kontaminimit, dhe në aspektin e ndërtimit të pakontrolluar dhe cenimit të 
hapësirës; 

 ndarja e rrjetit të kanalizimi te fekaleve dhe ujërave atmosferik në të gjitha vendbanimet; 
 ndërtimi i  objekteve në  nivelin e vendbanimeve dhe  pastrimi i  ujërave të zeza, si një 

zgjidhje e përkohshme për të parandaluar ndotjen e ujërave; 
 vazhdimi dhe  rritja e  monitorimit te  nivelit të ndotjes së lumit Lepenc; 
 që ne objektet industriale ekzistuese të përfshihen objekte për pastrimin e  ujërave të 

zeza; 
 dokumentacioni investues teknik të  industrive të reja duhet të përfshijë vendimin për 

pastrimin e  ujerave të përdorura dhe të kontaminuara; 
 funksionimi i objekteve të reja industriale nuk duhet të lejohet pa instalim paraprak të 

objekteve për pastrimin e ujërave të ndotura; 
 masa për parandalimin e ujërave të ndotura  nga mbeturinat në rrugë Sevcë – Brod. 

 
Infrastruktura e deponive të mbeturinave 
 

 vazhdimi i përdorimit te infrastrukturës sigurohet nga deponia rajonale 
 si një alternativë e mundshme e deponive rajonale të planifikuara  është një stacion  

transferimi në nivel komunal në vendbanimin e Izhancës; 
 përdorimi i mbetjeve për riciklim dhe aftësi të prodhimit të energjisë; 
 trajtimi në fushë të caktuar të mbeturinave inteligjente me mundësi të depozitimit dhe 

servisimit të mbeturinave; 
 caktimin e shërbimeve për blerjen e mbeturinave në zonat rurale; 
 ndryshim në mënyrën e riblerjes dhe të menaxhimit të mbeturinave; 
 janë të parashikuara dhe vendet për varrimin e bagëtisë dhe mundësitë të shkatërrimit 

masiv në raste emergjente për shkak të sëmundjes apo arsyeve tjera  tek bagëtitë dhe 
shpezët. 
 

Infrastruktura për rregullimin e regjimit të ujit 
 
              Parashikohet rregullimi i regjimit  të ujit në  shtratin e lumit të Miloshticës 
(ndërtimi i digave, kaskadave dhe molet, etj.). Ndërsa në rrjedha të ujit të tjera 
planifikohet rregullimi shtretërve të lumenjve, rregullimeve urbane, mirëmbajtjen dhe 
pastrimin për mbrojtje nga përmbytjet (hapja e kanaleve  për kullimin e ujit). 
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Menaxhimin i planifikuar i mbeturinave në  komunën e Shtërpcës 

 

3.4 DEMOGRAFIJA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

3.4.1 PROJEKSIONET 

 
               Vlerësimi orientues i zhvillimit te ardhshëm themelor  te agregateve zhvillimor, 
përkatësisht projeksionin e tyre mori një analizë më të thellë dhe gjithëpërfshirëse empirike të 
zhvillimeve të fundit, si dhe supozimin e analizës së tillë është ekzistenca e bazës së  



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

241 
 

përshtatshme statistikore dhe dokumentare, dhe ngritja e një sistemi, të grumbullimit, 
sistematizimit dhe përpunimin e materialit statistikor. Për fat të keq, një strukturë e tillë për 
komunën e Shtërpcës nuk është i mundur për shkak se dy dekadat e fundit për këtë zonë nuk 
janë të mbuluara në mënyrë specifike të dhëna të mbledhura të sistemeve të përbashkëta dhe 
praktikave. Sigurisht, kjo krijon probleme të mëdha në marrjen e zhvillimit të ardhshëm të 
projeksionit që do të vazhdoje si më parë. Mundësitë për të tejkaluar këtë problem, megjithatë, 
janë nga procesi i analogjisë dhe rindërtimi i të dhënave relevante që është bërë në Planin 
Rajonal. Projeksionet e bëra në të dhënat e marruar, megjithatë, janë të natyrës së kushtëzuar 
dhe rëndësisë relative, duke theksuar se projeksionet, sidomos ato afatgjata, gjithmonë vetëm 
me parashikimet orientuese dhe vizionet e një gjendje të ardhshme të dëshiruar ose procesin e 
zhvillimit. Sigurisht, kjo vlen edhe për projeksionet  afatgjata të zhvillimit socio-ekonomik të 
Shtërpcës dhe zgjidhjes planifikimit hapësinor. 
             Periudha kohore e projeksionit referohet  në dhjetë vitet e ardhshme deri në vitin 2022, 
me kusht që te shikohen dy periudha dhjetëvjeçare, duke theksuar se është mjaft e logjikshme 
të pritet një rritje më e shpejtë dhe zhvillimin intensiv i agregateve  zhvillimore në këtë periudhë. 
Gjatë periudhës dhjetëvjeçare prej viteve 2011. deri 2022. zhvillimi do të vazhdojë të rrjedhë më  
shpejtësi por më i qëndrueshëm, më i mire dhe më kualitative, duke pasur parasysh se proceset 
zhvillimore në vend do te zhvillohen në strukturën  ekonomike të stabilizuar e cila është në 
përputhje me objektivat e përcaktuara dhe zgjidhjet konceptuare për zhvillimin afatgjatë të 
zonës. 
       Projeksionet e njësisë themelore të zhvillimit dhe madhësisë, janë dhënë në tabelën. 39. 
 

Projeksionet e agregatëve zhvillimor global 

2011. 2022. 
   

Popullsia 13.900 16.200 
Aktive 5.400 6.800 
Familjet 2.700 3.300 
Punësimi 2.800 4.500 
Sektori primar 1.520 2.670 
Sektori i mesëm 620 950 
Sektori terciar 280 410 

Tabela nr. 39. Projeksionet e agregateve themelor të zhvillimit ne komunën e Shtërpcës 
 
          Sipas këtyre projeksioneve zona e komunës se Shtërpcës deri me  2022. do të realizoje  
zhvillimin e shpejte socio-ekonomik. Do të rritet popullsia dhe do të parandalohet emigrimin i saj 
për shkak të një rritje të theksuar në punësim në mënyrë specifike në industritë primare që do të 
dominojnë turizmin dhe mikpritjen. 
         Si rezultat do të ketë një rritje të konsiderueshme në të ardhurave kombëtare, sidomos për 
të ardhurat për kokë banori. Megjithatë, projektimi është i qartë se për një zhvillim të tillë të 
shpejtë të zonës jo vetëm që do të disponojë më  fondet e investimeve të veta, por do të 
tërheqë burimet e brendshme dhe të huaja për investime në kapacitete turistike. 
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        Projeksionet themelore të zhvillimit global të agregateve të të ardhurave kombëtare dhe 
punësimit janë zhvilluar me aktivitete strukturore ekonomike në komunë, si një e tërë dhe ata 
theksuan rolin udhëheqës e aktiviteteve primare të kompleksit, dhe zhvillimin e turizmit 
ekonomike gjatë dekadës së ardhshme. Këto aktivitete do të punësojnë më shumë se gjysmën 
e punësimit të përgjithshëm dhe të realizoje rreth 60 % të totalit të të ardhurave nacionale.   
          Është konstatuar në zgjidhje konceptuare në  zonën e Komunës në karakteristikat e saj 
dhe potencialin e zhvillimit që mund të ndahet në tri zona. Në përputhje me ndarjen e bërë 
projeksionet detaje janë paraqitura në tabelën 40. Duke vepruar kështu, kemi filluar nga një 
vlerësim real i kushteve lokale dhe të zhvillimit potencial, duke theksuar rolin kyç   që luan 
faktori në zhvillimin prioritar të turizmit si një forcë shtytëse, e cila me veprimet e tyre duhet të 
japin komente për të krijuar struktura më harmonike dhe me prosperitet ekonomik me një sërë 
aktivitetesh të karakterit të përgjithshëm  social. 

 
Projeksionet e komponentëve  hapësinore dhe sektoriale të zhvillimit afatgjatë 

Popullsia Famil
jet 

Punë
simi Turizmi Industria Tregtia Mini-

bizneset 

  Punësi
mi 

Nr. i 
shtre
tërve 

Punës
imi 

Nr. i 
obj
ekt
eve 

Punës
imi 

Nr. i 
prodh
uesve 

Punës
imi 

Nr. 
i 

akt
ivit
et
ev
e 

  

Komu
na 

16.
20
0 

3.300 4.500 1.320 13.3
00 810 6 790 215 170 85 

  
I. 
Zona  
e 
zhvilli
mit 
urban 

6.4
70 1.450 3.550 1.140 12.2

50 510 2 620 155 115 58 

Shtërp
ce 

3.8
60 870 2.930 340 6.75

0 510 2 480 115 64 32 

Berev
ca 

98
0 220 240 80 576 - - 20 5 8 4 

Brezo
vica 

88
0 200 840 410 1.72

8 - - 70 15 16 8 

Jazhin
ca 

75
0 160 140 70 576 - - 20 5 8 4 

Zona 
të 
tjera 

- - 320 240 2.62
0 - - 40 10 20 10 

 ` 
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II. 
Zona  
e 
zhvilli
mit 
mesat
ar 

7.3
10 1.300 715 110 150 240 3 130 44 34 17 

 
Bitinja 
e 
E.dhe 
U. 

1.4
00 260 115 20 150 50 1 20 6 8 4 

Gotov
usha 

1.1
00 210 160 30 - 80 1 40 15 44 2 

Firaja 1.5
00 280 185 15 - 110 1 15 5 6 3 

Brodi 2.2
00 440 120 10 - - - 25 8 6 3 

Vendb
anime 
të 
tjera 

1.0
90 210 135 35 - - - 30 10 20 5 

  
III. 
Zona 
e 
zhvilli
mit te 
ngada
lshëm 

2.4
20 450 235 70 900 60 1 40 15 20 10 

Vrbes
htica 

90
0 160 105 10 150 - - 15 6 8 4 

Sevca 1.5
20 290 130 60 750 60 1 20 10 12 6 

Tabela nr. 40 Projeksionet e komponentëve hapësinore dhe sektoriale të zhvillimin afatgjatë 

 
              Sipas projeksioneve të përcaktuara nga procesi kryesor i zhvillimit do të kryhet në 
zonën e parë të përqendruar në zhvillimin e qendrës bipolare  të përbërë nga qendra e 
Shtërpcës dhe qendra turistike e Brezovicës, por atyre iu janë bashkangjitur zonat e 
vendbanimeve te Berevcës dhe Jazhincës. 

              Projeksioni ka parashikuar që në këtë fushë në fund të periudhës së planifikuar  te  
jenë në funksion 145 dyqane të llojeve të ndryshme, por dhe përmirësim të dukshëm të cilësisë 
së pajisjeve dhe metodave për servisim dhe 48 objekteve për bizneset e vogla për shërbime 
dhe prodhime artizanale. Kurse  shumica e këtyre objekteve do të jenë të vendosura në një 
vendbanim urban te Shtërpcë, ndërsa më pak në qendrën turistike  në Brezovicë. Shumë prej 
këtyre objekteve do të jenë në funksion të përmbushjes së nevojave jo vetëm të banorëve 
vendas, por edhe një numër të konsiderueshëm të turistëve dhe vizitorët, dhe në këtë kuptim 
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nuk mund të aplikohen lidhjet e vendosura klasike të turisteve dhe vizitoreve dhe llojet e 
ngjashme të pronave komerciale të kësaj dege. 

           Në zonën e parë të zhvillimit të shpejtë, te përcaktuara dhe të mundshme të realizuara 
turistike, përkatësisht kapacitet e tjera tregtare. 

          Fusha të tjera do të ketë të moderuar apo të ngadalësojë zhvillimin nga arsyet  e lart 
përmendura. Një fushë tjetër e zhvillimit të moderuar ka avantazhin e faktit që qendrat e saj të 
rritjes janë të vendosura në rrugë kryesore rrugore që do të lejojë aktivitetin më të madh 
ekonomik dhe formimin e disa vendeve atraktive për aktivitetet e ndryshme të biznesit. Pjesa e 
kësaj zone, megjithatë, do të jetë pjesërisht e izoluar (p.sh. Kashtanjeva). Zona e tretë i ka 
kushtet e papërshtatshme të zhvillimit në krahasim me dy të parat, por duhet të mbajnë në 
mend se ato mund të jenë efektive dhe shumë më racionale për të organizuar aktivitete 
bujqësore dhe pyjore. Gjithë zhvillimi i një karakteri të harmonizuar sektorial hapësinor do të 
kërkojë që, nëse jo më parë, në mënyrë paralele, të siguroj kushtet e nevojshme që lidhen me 
infrastrukturën komplekse dhe pajisjet e shërbimeve nga ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit të 
përshtatshëm, sistemi i ujërave të zeza, shërbimet e ndryshme, objektet e telekomunikacionit 
dhe të pajisjeve, si dhe aktivitete sociale dhe shërbimet publike. Të gjithë do të jenë subjekt i 
prirjeve të përgjithshme sociale dhe ekonomike ne proceset, dhe problemet  e thella kritike 
ekzistuese dhe proceseve. 

Elemente të politikes së popullsisë në periudhën e planifikuar 

 
                Analiza e hollësishme e vendbanimeve dhe në këtë zonë të vogël tregoi një dallim të 
madh midis grupeve etnike te serbeve  dhe shqiptareve në  aspektin e zhvillimit të popullsisë, 
aktivitet ekonomik, kualifikimet arsimore e diferencimin e theksuar hapësinor të fenomeneve 
dhe proceseve demografike. Prandaj, duke pasur parasysh hulumtimet janë veçanërisht të 
rëndësishme për të përcaktuar objektivat kryesore të politikës së popullsisë në këtë, në aspektin 
e zhvillimit demografik, një hapësirë të diferencuar. 

             Politika e popullsisë si një element integral të zhvillimit social-ekonomik d.m.th. politika 
e zhvillimit të shtetit, në fakt është shuma e masave legjislative, programet dhe veprimet që 
synojnë të ndryshojnë trendët aktuale negative në rritjen dhe përbërjen e popullatës në interes 
të zhvillimit të përgjithshëm kombëtar. Qëllimi përfundimtar i politikës së popullsisë është krijimi i 
një ekuilibri mes lindshmërisë dhe vdekshmërisë, sigurimit dhe riprodhim të vazhdueshme, të 
moderuar dhe të kontrolluar të popullsisë. Parimet themelore të politikës së popullsisë duhet të 
jetë respektimi i gjykimit të individëve dhe të bashkëshortëve të tyre në lindje dhe madhësinë e 
familjes, si dhe domosdoshmërinë e harmonizimit të nevojave individuale dhe sociale në fushën 
e riprodhimit të popullsisë, sepse me planifikimin e pasardhësit dhe planet e zhvillimit të 
familjeve të tyre dhe fëmijëve. 

         Elementet e politikës së popullsisë dhe objektivat themelore të zhvillimit të popullsisë në të 
ardhmen në Shtërpcë janë si më poshtë: 
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 Një rritje e ekuilibruar e popullsisë në disa zona të caktuara gjeografike në grupe të 
vendbanimeve, dhe për të arritur dendësi më uniforme në luginë sipas potencialeve  të 
përgjithshme natyrore; 

 Arritja e riprodhimit njerëzor natyror të popullsisë me kontrollimin e lindjeve, dhe humbjet 
më të ulëta në vdekshmërinë, normat e vdekshmërisë foshnjore në veçanti, duhet të 
çojë deri te riprodhmi njerëzor dhe biologjik, ekonomik, social, kulturor, shëndetësoro 
racional; 

 Përcaktimi i objektivave në politikën e migracionit duhet të çojë në ndalimin e eksodit të 
popullatës dhe kthimit të tyre në këtë fushë, si dhe sigurimin e më shumë të qarkullimit 
të lirë të njerëzve me nivele të ndryshme arsimore, profesionale dhe të aktiviteteve; 

 Ndryshime më te forta te strukturës ekonomike në zhvillimin e popullsisë, të sektorëve 
primar, sekondar dhe terciar të ekonomisë; 

 Zhvillimi më i fuqishëm i qendrës urbane, zgjerimini i urbanizimit dhe zhvillimi i 
vendbanimeve multifunksionale. 

 
Projeksionet e popullsisë 

 
          Për qëllimet e këtij projeksioni, duke përdorur metodat analitike janë kryer tre variante të 
zhvillimit të ardhshëm të Komunës (Tabela 41). Variant i parë është bazuar në supozimin 
"klasik" demografik që e ardhmja do t'i ngjajë të kaluarës, dhe është praktikisht variant 
"minimal". Varianti i dytë është i bazuar në vlerësimet  e ritmit më të ngadaltë të ndryshimit të 
faktorëve të dy grupeve të mendohet dhe siguron një rritje të moderuar të popullsisë, ndërsa 
varianti i tretë është bazuar në vlerësimin e ndryshimeve të shpejta të faktorëve relevantë ofron 
më shumë zhvillim dinamik demografik të komunës. Për qëllimet e këtij Plani është miratuar 
opsioni e tretë, përkatësisht opsion me ndryshimet e shpejta të faktorëve relevantë. 
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Vendbanimet 
Numri i popullsisë nga regjistrimi i 

popullsisë Projeksionet 

                             1981. 1989. 2011. 2022. 
  

Berevca 876 811 810 980 
Brezovica 328 400 620 880 
Brodi 1.350 1.594 1.850 2.220 
Viça 437 367 320 220 
Vërbeshtica 925 810 820 900 
Bitinja e Epër. 568 574 540 500 
Gotovusha 985 970 950 1.100 
Bitinja e Posh. 669 762 830 900 
Drajkovc 182 222 270 290 
Izhanca 222 210 200 160 
Jazhinca 731 689 700 750 
Koshtanjeva 448 429 400 280 
Sevca 1.222 1.271 1.400 1.520 
Sushic 280 223 180 140 
Firaja 926 1.056 1.240 1.500 
Shtërpca 1.966 2.213 2.770 3.860 

  
Komuna 12.115 12.601 13.900 16.200 

Tabela nr. 41 Projeksionet e ndryshimeve  të popullatës së përgjithshme të komunës së 
Shtërpcës deri në 2022. 

         Projeksioni i popullsisë është i bazuar në hipotezën e një rënie të ngadaltë të shtimit 
natyrore të vërejtur në të dyja periudhat, atëherë supozimi i një rënie të konsiderueshme në 
migrim negativ neto në periudhën 1989 - 2001, si dhe  bilanci relativisht të lartë  pozitiv i 
migrimit në periudhën në vitet 2011 - 2022, i cili do të ishte një rezultat i një ndikimi të pritur 
pozitiv i  grupit te faktorëve të karakterit ekzogjene. 

Nr. i popullsisë se mëparshme, aktuale dhe i 
planifikuar sipas viteve 

  
1981. 1989. 1991. 1996. 2011. 2022. 

  

12.115 12.601 12.800 13.300 13.900 16.200 
Tabela nr. 42. Numri i banoreve sipas viteve me projeksione të ardhshme në Shtërpce 
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Grafiku. 11 Shfaqja e popullsisë gjatë viteve të fundit me projeksionet e ardhshme 
 

Projeksioni i strukturës demografike 
 
Sipas projeksionit të popullsisë në periudhën e ardhshëm do të janë bërë ndryshime të 

rëndësishme në strukturat demografike bazë në Shtërpce. Grupmoshat do të korrigjohen, në 
uljen graduale të pjesës së kontingjentit të të rinjve, rritja e konsiderueshme në pjesën e rritjes 
së moshës së mesme dhe të butë në popullsisë së vjetër. 

                       0-19 20-39 40-59 60 e më 
tepër 

  

1989. 
Gjithsej 4.982 3.715 2.520 1.384 
% 39,5 29,5 20 11 

  
2011.  
Gjithsej 5100 4300 2900 1600 
% 36,7 30,9 20,9 11,5 

  
2022.  
Gjithsej 5300 5400 3600 1900 
% 32,8 33,3 22,2 11,7 

Tabela nr. 43. Projeksioni i strukturës së moshës së popullsisë se Komunës së Shtërpcës 
 

  0-19   20-39   40-59          60 e me tepër 

  
Gjiths

ej %   Gjiths
ej %   Gjiths

ej %   Gjiths
ej %   GJITHSE

J % 

1981. 1989. 1991. 1996. 2011. 2022.

12,115 12,601 12,800 13,300 13,900
16,200

Shfaqja e numrit të banorëve në vitet e  kaluara me  
projeksionin e ardhshëm
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1989. 
mashku
ll 2.643 53,

1   2.014 54,
2   1.237 49,

1   672 48,
5   6.568 52,

1 

femër 2.337 46,
9   1.701 45,

8   1.283 50,
9   712 51,

5   6.033 47,
9 

2011. 
mashku
ll 2.700 52,

9   2.300 53,
5   1.400 48,

3   700 43,
7   7.100 51,

1 

femër 2.400 47,
1   2.000 46,

5   1.500 51,
7   900 56,

3   6.800 48,
9 

2022. 
mashku
ll 2.700 50,

9   2.800 51,
8   1.700 47,

2   800 44,
4   8.100 50,

0 

femër 2.600 49,
1   2.600 48,

2   1.900 52,
8   1.100 55,

6   8.100 50,
0 

Tabela nr. 44 Struktura e  moshës gjinore  të popullsisë së komunës së Shtërpcës 
 
Sipas projeksioneve të popullsisë nuk do të jetë një ndryshim i rëndësishëm në të gjitha 

kontingjentet kryesore të popullsisë së re (para-shkollor i cila përfshin fëmijët e moshës 0 deri 
në 6 vjeç, dhe edukativ të obligeshëm që mbulon fëmijët nga 6 deri në 14 vjet), si dhe 
kontingjentet e rinisë. 

 
                                                        1989. 2011. 2022. 

                                                     Gjithsej % Gjithsej % Gjithsej % 

  
Fëmijët deri ne 7 vjet 1.779 14,1 1.700 12,2 1.800 11,1 
Fëmijët pre 7 deri 14 vjet 1.995 15,8 2.100 15,1 2.200 13,6 
Rinia (prej 15 deri 27 vjet) 2.884 22,9 3.100 22,3 3.500 21,6 

  
GJITHSEJ 6.658 52,8 6.900 49,6 7.500 46,3 

Tabela nr. 45 Ndryshimet në madhësinë e kontingjenteve kryesore të 
popullsisë se re dhe të rinisë në Shtërpcë 

 
             Supozohet rritja e popullsisë së komunës së Shtërpcës dhe tendenca për të zvogëluar 
kontingjentin e rinise dhe rritjes se butë dhe të popullsisë do të reflektojë kontingjenti dhe 
ndryshimet e popullsisë punuese, e cili deri më 2022. në mënyre të konsiderueshme, si 
absolutet dhe relative të rritjes. 
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                                                1989. 2011. 2022. 

                                           Gjithsej % Gjithsej % Gjithsej % 

  
Mashkull 4.092 32,5 4.600 33,1 5.400 33,3 
Femër 3.548 28,2 4.100 29,5 5.100 31,5 

  
GJITHSEJ 7.640 60,7 8.700 62,6 10.500 64,8 

Tabela nr. 46 Ndryshimet në madhësinë e  kontingjentit te popullsisë punuese  

Projeksioni i numrit te familjeve 

           Bazuar në projeksionet e popullsisë parashikohet një ndryshim i rëndësishëm në 
madhësinë mesatare të familjes në komunën e Shtërpcës, që në vitin 1981. arriti në 5.82, në 
vitin 1989. ishte 5.58. Deri në 2022. Parashikohet reduktimi i dukshëm në madhësinë mesatare 
të familjeve, e cila do të rezultojë në rritje shumë më dinamike në numrin e familjeve në 
krahasim me rritjen e popullsisë së përgjithshme. 
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                               Regjistrimi Projeksioni 
Vendbanimet 1989. 1995. 2011. 2022. 

  
Berevca 166 170 190 220 
Brezovica 81 110 140 200 
Brodi 182 300 310 470 
Viça 60 60 50 40 
Vrbeshtica 175 140 140 190 
Bitinje e Epërme 92 100 90 100 
Gotovusha 200 160 160 230 
Bitinje e 
Poshtme 126 140 140 190 

Drajkovc 44 40 50 60 
Izhinca 27 30 30 30 
Jazhinca 140 140 150 190 
Koshtanjeva 50 70 70 60 
Sevca 249 230 240 340 
Sushic 33 30 30 30 
Firaja 124 200 210 320 
Shtërpca 515 580 700 930 

  
GJITHSEJ 2.264 2.500 2.700 3.600 

                             Tabela nr. 47 Projeksionet e numrit të familjeve në lagje 
 

Projeksioni i punësimit 
 
            Mundësitë reale të aktivizimit të fuqisë punëtore në dispozicion do të varet nga ritmi dhe 
intensiteti i një zhvillimit turistik të komunës dhe rritja ekonomike e kushtëzuar të  ardhurave 
kombëtare dhe politikën e saj të shpërndarjes, vëllimi,strukturën dhe dinamikën e investimeve. 
Duke vepruar kështu, është e nevojshme të theksohet se kërkesa për institucionet e punës e 
prekura dhe të sistemit pluralist, e marrëdhënieve të pronësisë në të cilën të gjitha format kanë 
trajtim të barabartë dhe të ekspozuar ndaj konkurrencës së përbashkët me parimin bazë të 
efikasitetit ekonomik, por edhe formuluar me zbatimin e  politikës së qëndrueshme ekonomike 
dhe të menaxhimit  dhe mekanizmit zhvillimor the te shufrave. Me fjalë të tjera, subjektet 
ekonomike te bazuar në forma të ndryshme dhe te barabarte, të veprimtarisë së tyre do të 
veprojnë për të krijuar një kërkesë për punë me një shënim që të ketë një tendencë të 
vazhdueshme me rritjen e aktiviteteve ekonomike në te gjithë sektorin në komunë, e bazuar në 
aktivizimin e burimeve të zhvillimit në dispozicion. 

      Rritja e projeksionit  të punësimit sipas sektorëve dhe disa aktivitete  të veçanta, e 
cila është ndërlidhur dhe kushtëzimit funksional, ka karakteristikat e mëposhtme. Së pari, 
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punësimi po rritet shumë më shpejt në ekonomi sesa  në aktivitetet jo-ekonomike, të cilat në 
mënyrë indirekte tregojnë se zhvillimi i aktiviteteve sociale, në bazë të rritjes së punësimit, 
nënshtrohet dhe reduktohet në një kuadër më realist, i cili nuk ka qenë  praktike e deritanishme. 
Së dyti, në punësimin ekonomik në të gjithë sektorët ekonomik rrit numrin absolut të 
punëtorëve, por një ritëm të ndryshëm, në mënyrë që rrënjësisht ndryshon strukturën e matricës 
të të punësuarve. Rritja më e madhe e numrit të punonjësve do të jetë projektimi i sektorëve 
kryesore, veçanërisht në turizëm dhe mikpritjen, dhe bizneset e vogla të cilat janë të përfshira 
dhe aktivitete të tjera: prodhuese dhe të shërbimit, shërbimi i artizanaleve, bankare dhe 
veprimtari të tjera të ngjashme. Rritje të konsiderueshme në shfaqjen e stafit është planifikuar 
në industri, dhe të karakterizohet nga një rritje relativisht të ngadaltë të veprimtarive primare: 
bujqësia dhe pylltaria. 

Projeksionet japin një imazh te rëndësisë se ardhshme dhe rolin e aktiviteteve te 
veçanta ne aspektin e angazhimeve dhe shfrytëzimin e punës të cilët tregojnë llojin e punës 
intensive zhvillimin e përgjithshëm të Komunës, ku kapacitetet më të mëdha mund të ndërtohen 
vetëm në kompleksin turistik. Bazuar në këto projeksione është e mundur për të nxjerrë 
përfundimin se punësimi do të jetë i përqendruar në disa pika fokale të zhvillimit dhe, mbi të 
gjitha, një zonë të gjerë të qendrës  se skijimit ekzistues dhe të planifikuara e re, i cili parashikon 
ndërtimin e të gjitha objekteve turistike të nevojshme dhe të objekteve të lidhura dhe të 
infrastrukturës përkatëse dhe të pajisjeve komunale. 

 
Projeksionet e rritjes ekonomike, ndryshimet strukturore dhe të ardhurat 

kombëtare 
 
 
Zhvillimi i përgjithshëm socio-ekonomik i komunës së Shtërpcës, sipas projeksioneve të 

rritjes së punësimit dhe të ardhurave kombëtare do të kryhet me shpejtësi, duke mundësuar qe 
kjo zonë gjatë dekadës së ardhshme të tejkaloje zinxhirët e zhvillimit të pjesshme. Krijimi i të 
ardhurave kombëtare në aktivitete të caktuara do të kryhet sipas projeksionit të ritmeve të 
rritjes, me intensitet të ndryshme dhe ritëm. Duke përjashtuar normat jashtëzakonisht të larta të 
rritjes së të ardhurave kombëtare në trafik dhe bizneseve të vogla si rezultat i moszhvillimit të 
tyre të pranishëm gjatë gjithë periudhës së rritjes intensive do të arrijë sektorin primar, me 
turizmin dhe mikpritjen industrisë dhe tregtisë. Bujqësia dhe industria do të ketë një normë 
rritjeje mesatare. Intensiteti i ndryshëm i rritjes do të ndikoj në ndryshimet më të thella 
strukturore në ekonomi me kusht, që me të do te dominojnë  si një kompleks funksionale dhe 
primare në të cilën shoferi kryesor i turizmit. Megjithatë, turizmi, dhe do të shërbejë për 
zhvillimin e bujqësisë, dhe indirekt në këtë industri. 

 
Parashikimi i vëllimit dhe dinamika e investimeve 

 
Realizim projekcional i zhvillimit socio-ekonomik i komunës se Shtërpcës sipas normave 

te rritjes të të punësuarve dhe prodhimit, përkatësisht, te ardhurave kombëtare, kërkesave te 
investimeve te gjera. Me këto investime duhet te arrihet realizimi i  njëkohshëm i kushteve për 
tejkalimin e  moszhvillimit ekzistues, si edhe te  prapambetjes dhe hapjes se proceseve 
zhvillimore te bazuar ne aktivizimin efikas te potencialeve  te vlerave te larta. 
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Atraktivitetin e investimeve në zhvillimin e potencialit më të vlefshme të zhvillimit është 

reale dhe e pamohueshme. Duke vepruar kështu, ajo duhet të kihet parasysh se Brezovica 
neper shpatet e saj të skijimit (gjatësitë dhe cilësitë e shpateve të skijimit, dhe gjatësia e sezonit 
të skijimit dimëror) të konkurrojnë me shumë nga vendpushimet e skive kryesore në rajon. 
Mundësitë e zhvillimit janë të mëdha, por kjo do të kërkonte investime të madhe të investimeve 
duke vënë në pah se ata kanë bërë tashmë kushtet fillestare për zhvillimin më të shpejtë të 
zonës. Pas procesit fillestar dhe të gjerë të investimeve do të ndjekë një periudhë më ë 
qëndrueshme e zhvillimit ekonomik me aktivitetet e investimeve relativisht të qetë, pasi 
ndërtimet e bizneseve dhe objekteve turistike janë përdorur për një periudhë më të gjatë prej 
më shumë se njëzet vjet, sigurisht, të nevojshme dhe të kërkuar, përshtatjes, ndërhyrëse dhe 
modernizimin e kërkesës turistike . Është evidente se gjatë viteve te ardhshme koeficienti 
kapital ishte mjaft i lartë, por  me kohe  do të kishte një tendencë të rënies së vazhdueshme, e 
cila do të kontribuojë në krijimin e efekteve të madhe ekonomike përmes përdorimit të këtyre 
objekteve. Nga e LARTË përmendur tregon se shumica e investimeve  do të investohen, sipas 
projeksioneve në zhvillimin e sektorit primar, kryesisht në turizëm dhe hotelieri. Investimet e 
shumta në këtë sektor përfshijnë zhvillim funksional të transportit, tregtisë dhe të biznesit të 
vogël, por ajo do të ketë një efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e investimeve në bujqësi dhe 
pylltari. Paralelisht me këto investime, diçka më pak e vërtetë, ajo do të jetë zhvillimi i industrive 
që duhet të sigurojnë familjet e të qëndrueshme të ardhurave dhe në këtë mënyrë të zbuten 
luhatjet sezonale që  i përshkruhen  aktiviteteve turistike. 

Së bashku me ndërtimin e objekteve industriale që do të kërkojnë një hapësirë të madhe 
është e nevojshme që të investohet një pjesë e konsiderueshme në ndërtimin e infrastrukturës 
së madhe dhe të sistemeve të shërbimeve dhe objekteve, duke filluar nga një rrjet rrugor 
funksional, furnizimi me ujë, kanalizimet, furnizimi me energji elektrike dhe sistemi i komunikimit. 
Përveç kësaj, disa investim do të jetë e nevojshme për të udhëhequr zhvillimin e shërbimeve 
sociale: arsim, shëndetësi, kulture, rekreacion dhe kështu me radhë. Në terma përmbledhëse, 
për zhvillimin e kësaj zone të përdorimit racional dhe efikas të burimeve për zhvillim në 
dispozicion të saj, do t'ju duhet për të investuar fondet të mëdha që kërkojnë koordinim 
programor dhe dinamiken e sinkronizuar kohore. 

3.4.2 ARSIMI 

 
Pas analizimit të situatës në nivel komunal dhe njohurisë së rolit të Shtërpcës në 

sistemin arsimor, i cili ndër të tjera, shtrihet mirëmbajtjen infrastrukture edukatore, objektet dhe 
pajisjet të tjera për shkollat, transportin dhe  personelin edukues, ngritjen e një qëllimi të 
përbashkët nga të gjithë aktoret për të arsimuar mirë  dhe shoqëri te arsimuar është konstatuar 
se është e nevojshme te drejtohen zhvillimet e ardhshme ne ketë fushe.  

Ngritja e kapaciteteve për  arsimim modern, përmirësimi i sigurisë së nxënësve, 
përmirësimi e cilësisë së arsimit, përfshirja e barabartë e arsimit, të rrisë bashkëpunimin me 
prindërit, Ministria e Arsimit, Ministria e Punës, institucionet e ndryshme kërkimore dhe kërkesat 
e tregut. Mbrojtja dhe sigurimi lokacioneve për shkollat, duke përmirësuar infrastrukturën e 
shkollave ekzistuese dhe të plotë të infrastrukturës shoqëruese të vlefshme për të gjithë zonën 
e Shtërpcës ku funksionon sistemi arsimor. Është theksuar se është e nevojshme për të krijuar 
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kushte dhe të lejojë arsimimin privat bazuar në standardet, nevojat e vlerësuara për zhvillimin e 
ndërtesave të reja shkollore lidhur me infrastrukturën, ndërtimi i objekteve sportive për të 
përmirësuar kushtet e punës dhe edukim, e cila  përbehet si ne vijim: 

 

3.4.2.1 Institucionet para-shkollore niveli - 0 
 
Këtu përfshihen të gjitha objektet që ofrojnë shërbime të çerdhes dhe kopshteve për 

fëmijë si  dhe objekteve parashkollore. 
 
Çerdhe dhe kopshte 
 
Sipas standardeve ndërkombëtare, grupi i fëmijëve në çerdhe përbehet nga 7-10 fëmije. 

 
            Bazuar në vlerësimin se një fëmije  kalon mesatarisht dy vite në  çerdhen e fëmijëve, një 
grup i fëmijëve parashikohet në përafërsisht  400-700 njerëz. Në komunën e Shtërpcës, përveç 
ndërtesës ekzistuese, planifikohet  edhe ndërtimi i objekteve të çerdheve të reja në vendbanime 
(nën-qendra) si vijon: Drajkovce, Brod, Sevce. 
 

Arsimi para-shkollor 
Edukimi parashkollor, i cili përfshin fëmijët prej 3-6 vjet sipas nenit 2.4 të  Ligjit per 

edukim para-shkollor nuk është e detyrueshme. Arsimi parashkollor në Komunë është e 
organizuar brenda kornizave shkollave fillore, ose si një departament në kuadër të 
institucioneve parashkollore. 

 

3.4.2.2 Institucionet para-shkollore niveli - 0 
 
Arsimi fillor dhe i mesëm 
 
Ligji mbi arsimin fillor dhe të mesëm na obligon që të sigurojmë kushtet "qe te gjithe të 

kenë qasje te shërbimet e arsimit." 
Sipas këtyre karakteristikave të analizuara, sidomos në fshatra me popullsi të vogël, 

është e nevojshme për të krijuar kushte për zhvillimin e mëtejshëm: 
 Ndërtimi i objekteve shkollore në kuadër të zonës së mbulimit; 
 Sigurimi i transportit publik për shkollën e përcaktuar; 
 Ndërtimi i shkollave (objekte shtesë) për nivelin e parë (fëmijët e moshës 6-12 vjet.) dhe 

sigurimin e transportit publik për nivelin e dytë të shkollës fillore. 
Drejtoria e arsimit do te analizoje, justifikimin i këtyre mundesive në drejtim të zgjidhjes 

racionale dhe të qëndrueshme për momentin arsimi fillor dhe arsimi i mesëm i ulët sigurohet për 
të gjitha vendbanimet. 
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Shkollat speciale – Në komunën e Shtërpcës nuk ka shkolla të speciale, te veqanta, 

por në shkollat ekzistuese duhet të hapen klasa të veçanta për fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe nevoja të veçanta. 

 
Arsimi i mesëm 
 
Për numrin e parashikuar te banoreve ne komunën e Shtërpcës ekziston numri i 

mjaftueshëm i objekteve shkollore për edukim të mesëm. Në të ardhmen, përveç mirëmbajtjes 
së objekteve ekzistuese  parashihet edhet rindërtimi dhe ndërtimi i objekteve ndihmese, për 
përmirësimin dhe lehtësimin e punës në të gjitha shkollat.  
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3.4.3 Kultura, Rinia dhe Sporti 

 
Kultura 
 
Ofertë kulturore e komunës së Shtërpcës duhet te jete ne përputhje me mundësitë, 

kërkesave dhe rekomandimet te cilat  kane qene rezultat i procesit te pjesëmarrjes ne 
planifikim. 

 Shtëpia e Kulturës "Shën Sava" në Shtërpcë është një nga institucionet ku mbahen 
një sërë aktivitetesh kulturore. 

Në territorin e komunën e Shtërpcës planifikuar për ndërtimin e objekteve kulturore në 
vendbanimeve: Firaja, Brod,Viça dhe Brezovica. Ndërsa në vendbanimet, Sevce,Jazhince dhe 
Vrbeshtica, rindërtimi i nevojshëm dhe zgjerimin e objekteve ekzistuese. 

Bibliotekat në vendbanime: Në  komunën e Shtërpcës në të gjitha  fshatrat ku është e 
planifikuar ndërtimi i objekteve kulturore, dhe në të njëjtën parashikohet edhe rregullimi i 
hapësirës për bibliotekë dhe  dhomës së leximit , ku përveç trajtimit të librave do të jetë  e 
mundësuar edhe leximi. 

Në objektet ekzistuese kulturore që nuk kanë biblioteka poashtu të sigurohet hapësirë 
për zhvillimin e bibliotekave dhe dhoma leximi. 

Në arsimin fillor dhe në shkollat e mesme në Shtërpcë duhet të sigurohet nga një sallë 
që do të përdoret për një shumëllojshmëri të aktiviteteve kulturore. 

 
Ansamblet aktuale dhe shoqatat kulturore artistike në komunën e Shtërpcës  janë: 

Shtërpce "Cvetko Grbiç", Gotovusha "Rinia", Sevce "Lepenci" dhe Vrbeshtica "Sh. Petar. " Për 
veprimtaritë e tyre kulturore mund të përdorin objektet e mësipërme kulturore tashmë në 
ekzistencën ose të cilat do të ndërtohen. Ky lloj i kulturës ka nevojë për tu mbështetur dhe për 
të krijuar kushtet për funksionimin e tij. 

 
Ne duhet të punojmë në organizimin e Panairit Vjetor të Librit në Komunë, hapje te 

shkollës se ulët muzikore, krijimin e korit të qytetit, formimin e një klubi të artistëve, piktorëve, 
dhe aktivizimi i kinemasë urbane në Shtërpcë. 

 
Në mënyrë të hulumtimit, konservimit, mbledhjen e raportimit, si dhe prezantimin e 

trashëgimisë së luajtshme për qëllime të studimit, edukimit dhe përvojën e saj për qytetarët e 
Komunës dhe më gjerë, është e nevojshme për të krijuar një Muze në komunën e  Shtërpcës. 

 
Në të ardhmen është e nevojshme për të planifikuar ndërtimin e teatrit veror (teatri në 

të hapur), e cila do të jetë e rëndësisë kulturore jo vetëm për popullatën e Komunës, por edhe 
një vend atraktiv për turistët. 
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Sport 
 
Edhe në ketë fushë, duhet për të  mundësuar banorëve te komunës se Shtërpcës 

edukimin fizik, zhvillimin e aftësive psiko-fizike, angazhimin me sport dhe arritjen e rezultateve 
sportive në garat në të gjitha nivelet, nga sporte amatore  deri ne  sportet profesionale. 

Zhvillimi i ardhshëm i cili  ofron aktivitete sportive në komunën e Shtërpcës, duhet të jetë 
në përputhje me opsionet që ka komunën jonë, si dhe kërkesat dhe rekomandimet që ishin 
rezultat i pjesëmarrjes në pjesëmarrjen e planifikimit. 

Hapësirë për sport dhe rekreacion duhet të sigurohet në çdo zonë të populluar. Ata 
mund të jenë në mjediset e shkollave fillore si pjesë e oborrit të shkollës me jashtë përdorimit të 
organizuar paraqitjen e procesit të mësimdhënies ose si dhoma të veçanta, dhe në varësi të 
aftësive dhe kërkesave. 

Individualisht, parashikimet e dëshiruara ne funksionin e shpërndarjes  hapësinore të 
infrastrukturës sportive janë: 

 ndërtimi i komplekseve sportive në  zonën e Shtërpcës (livadhe); 
 ndërtimi  i  fushave  të vogla sportive në të gjitha vendbanimet; 
 rregullimi i fushave  ekzistuese; 
 ndërtimi i pishinës brenda kompleksit sportiv ne  Shtërpcë; 
 poligonet për ecje dhe rekreacion simbolit ( rrugica te shkurtra) Shtërpcë - 

Brezovicë, Shtërpca - Vrbeshtica dhe të gjithë malet mbi zonën e skive; 
 ndërtimi i  fushave të tenisit në Shtërpcë (dy lumenj dhe livadhe). 

 
Burimet natyrore të komunës së Shtërpcës, sigurojnë mundësi për gjueti dhe peshkim 

dhe sporte të tjera rekreative. 
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Sistemi i planifikuar shkollor ne komunën e Shtërpcës 
 
Rinia 
 

Bazuar në analizën e situatës, dhe kontakti direkt me ketë popullsi, i identifikuar 
mangësitë shumta hapësirë për aktivitete dhe në rininë e ndryshme dhe zonat rekreative. 

Brezat e reja (nga 15 deri 18 vjet) është i prekur nga zhvillimet negative në shoqëri, 
kryesisht mungesa e edukimit, qasja e tyre dhe nënshtrimit të dukurive negative si: alkooli, 
prostitucioni, droga, etj. 
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Parashikimet e dëshiruara për këtë fushë janë:  
- aktivizimi i një numri të madh të organizatave rinore dhe  forcimi i bashkëpunimit 

me institucionet lokale;  
- ngritja e kapaciteteve sportive, kulturë dhe angazhimin e  më shumë  të rinjve në 

këto veprimtari;  
- përmirësimi i frymës konkurruese në shumë fusha (sport, art, shkencë në 

shkollat fillore dhe të mesme); 
- sigurimi i objekteve për sport dhe rekreacion në çdo vend te banuar, të cilat 

mund të përdorën për aktivitete të tjera rinore;  
- hapja e  klubeve rinore, objektet e të cilëve mund të jenë në shkollat fillore.  

 
              Në shkollat fillore dhe të mesme mund të formohen grupe recituese, grupe te dramës, 
muzikore, etj. Është e nevojshme për të hapur një qendër trajnimi për të rinjtë, si dhe 
organizimin e Ditës së Rinisë. 
 

3.4.4 SHËNDETËSIA 
 
              Pas analizimit të situatës në nivel komunal, për një shoqëri të shëndoshë dhe të 
mbrojtur, është e nevojshme për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të kujdesit 
shëndetësor, duke filluar nga menaxhimi i sëmundjeve kronike  (hipertensioni, diabeti, astma, 
TBC, etj.),parandalimin e sëmundjeve infektive deri te reduktimi i vdekshmërisë dhe morbiditetit 
të fëmijëve nën 5 vjeç. 
            Në ketë  mënyre do të sigurohet ofrimi më i mirë  i shërbimeve shëndetësore kualitative  
të popullsisë së Komunës.  
           Ngjarjet e ardhshme do të zhvillohen në  drejtim të modernizimin  e sistemit dhe  
përshtatjen e formave organizative dhe standardeve, duke u bazuar në përvojën më të 
suksesshme bashkëkohore. Sistemi shëndetësor në komunën e Shtërpcës, si edhe në pjesët 
tjera të Kosovës do të vazhdojë të kryhet me konceptin e "mjekësisë familjare" me qasje të 
mjekëve, infermierë dhe profesionistë të tjerë shëndetësor të  cilët punojnë si një grup. 

 
Kujdesi shëndetësor primar do të vazhdojë të jetë i bazuar në konceptin e mjekësisë familjare 
edhe atë në sistemin e mëposhtme: 
 Qendra  kryesore e  mjekësisë familjare (QKMF) – në Shtërpce, e cila do të vazhdojë të 

ofrojë shërbime të kujdesit shëndetësor 24 orë në departamentin e emergjencave(ndarja 
fizike nga QKMF departamentit emergjente për të mundësuar ofrimin efikas të ndihmës 
së parë në raste të vështira, dhe pa shqetësim të pacientëve të tjerë),departamenti të 
mjekësisë familjare,departamenti i stomatologjisë, departamenti i gjinekologjisë, 
departamenti i vaksinimit. 

 Qendra e  Mjekësisë Familjare (QMF) - në Drajkovc  duhet të sigurojnë shërbime 
shëndetësore gjatë ditëve të punës. 

 Ambulanca e Mjekësisë Familjare (AMF) – duhet të sigurojnë shërbime shëndetësore 
gjatë ditëve të punës në Brod, Gotovushë, Jazhinc dhe Sevce. 
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 Punktet e Mjekësisë Familjare (PMF) - duhet të sigurojnë shërbime shëndetësore në 
ditët e caktuara (2-3 herë në javë) në Bitinje të Epërme dhe të Ulët, Sushic dhe 
Vrbeshticë. 
 

                 Ne periodat e ardhshme planifikohet ndërtimi dhe hapja e qendrës spitalore që 
do të sigurojë shërbime sekondare shëndetësore të popullatës së komunës së Shtërpcës, dhe 
më gjerë. Në qendra spitalore parashikohen departamente te ardhshme siç janë: departamenti i 
gjinekologjisë,pediatria,kirurgjia,ortopedia dhe shërbimet emergjente. 
               Kushtet e favorshme klimaterike në territorin e Komunës ofrojnë mundësinë për të 
planifikuar një qendër rehabilitimi në fshatin Brezovicë. 
                Në disa objekteve shëndetësore është e nevojshme plotësimi i infrastrukturës, siç 
është rasti me 
 (QMF) Drajkovc ku mungon kanalizimi  dhe hapësira e parkingut; 
 në Jazhince mungon hapësira e parkingut; 
 Sevca, Vrbeshtica, Bitinja e Epërm dhe e Poshtme dhe Sushica  ndodhen  në objektet 

private,dhe të ardhmen planifikohet ndërtimi i objekteve të reja për ofrimin e shërbimeve 
shëndetësore, si dhe planifikimi i tillë do të lejojë zbatimin më të lehtë të konceptit të 
mjekësisë familjare. 

            Ekzistojnë vendbanime ku mungojnë objekte shëndetësore dhe ndërtimin e  ardhshëm 
të planifikuar të këtyre objekteve, të cilat janë Koshtanjeva,qendra e skijimit te vjetër dhe ri të 
planifikuar.  
 
             Kujdesit shëndetësor sekondar: Spitali i përgjithshëm, që i korrespondon një nivel të 
mesëm të kujdesit shëndetësor është në ndërtim e sipër dhe planifikohet  përfundimin e saj. 
Kujdesi shëndetësor terciar: Spitali Universitar i Prishtinës është spitali i vetëm që ofron 
kujdes terciar shëndetësor.  
 
Kujdesit shëndetësor privat: ofrojnë shërbime të ndryshme medicinale dhe specialiste të 
profileve të ndryshme diagnostike dhe terapeutike. 
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Shërbimet sociale të planifikuara në komunën e Shtërpcës 
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3.4.5 TRASHËGIMIA KULTURORE 

 
                  Pasuritë kulturore në territorin e komunës së Shtërpcës i përkasin epokave të 
ndryshme kulturore, e cila është përcaktuar nga kategoritë e tyre te ndryshëm. Kategorinë më të 
madhe të pasurisë kulturore kombëtare të marrura nga shembujt më të mirë të objekteve fetare 
të ndërtuar kah fundi i  shekullit  të 16, derisa  trashëgimitë tjera kulturore mund të konsiderohen 
trashëgimi me rendësi më të vogël lokale. 

3.4.5.1 Vendbanimi SEVCË 
 
                  Karakteristikë kryesore e vendbanimeve  është dendësia e shtëpive  brenda dy 
lagjeve dhe disa grupe të izoluara. Pamja e fshatit është shumë piktoresk. Kisha e Shën 
Nikolës, Shën. Atanasijes përfaqësojnë monumente të veçanta kulturore të rëndësisë lokale,  si 
edhe varreza. 
 
Masat mbrojtëse: Në rindërtimin i fshatit duhet pasur parasysh  karakteristikat themelore të 
kompaktësisë dhe siluetës piktoreske. Nuk mund të lejohet dukuria e ndërtesave më të larta se 
P +1. Përgatitja e dokumentacioni projektues për të gjitha intervenimet (shembja, ndërtimi, 
punët komunale në karakter, pajisje urbane, etj.) duhet të jetë nën kontrollin e shërbimit të 
mbrojtjes. Rregullimi i varrezave dhe punët eventuale në kishën e vjetër Shën.Nikola duhet të 
projektohen dhe të ndërtohen në bazë të kërkesave specifike të ruajtjes. 
 

3.4.5.2 Vendbanimi JAZHINCË 
 
                     Vendbanimi rural në strukturat shumë të dendura. Fondi i vjetër i ndërtimit  nëpër 
kohë është zëvendësuar pothuajse plotësisht. Niveli aktual i urbanizimit është jashtëzakonisht i 
ulët, si në aspektin e përbërjes urbane poashtu edhe në aspektin e higjienës urbane. Lloji 
modern i ndërtimit nuk lidhët me traditën. Prapa Jazhinces në  bregun e majte të Lepencit, 
ndodhen varrezat të vjetra dhe te reja te fshatit. Objekti i mbrojtur është kisha e Shën Premtit 
nga shekulli i XVI. 
 
Masat mbrojtëse:Urbanizimi i fshatit nuk kërkon masa të veçanta mbrojtëse, por mbajtja e 
karakterit e vendbanimeve kompakt dendur. Varrezat e vjetra kërkojnë hulumtime dhe miratimin 
e  akteve  formale ligjore,dhe restaurimin e kushteve të ruajtjes. 
 

3.5 Kompleksi memorial në BREZOVICË 
 
                Kompleksi është ndërtuar në lëndinë e rrugës Shtërpce kah Prizreni  dhe përbëhet 
nga parku përkujtimor dhe monumenti. Autor i kompleksit është një skulptor i shquar Svetomir-
Arsiq-Basara. Përbërja e kompleksit, disa detaje, (formimin e gardhit nga rruga, dizajnimin e 
monumentit përkujtimorë kushtuar luftëtareve) janë nën ndikimin e padyshimtë të Bogdan 
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Bogdanoviqit. Në përgjithësi, ky kompleks ka një vend të rëndësishëm në arkitekturën 
përkujtimore dhe peizazhor të periudhës së pasluftës, por nuk e arrijnë gradën e pasurisë 
kulturore kombëtare. 
 
Masat mbrojtëse: Kompleksi dhe mjedisi direkt, janë nën mbrojtjen e regjimit të rreptë. Në 
hapësirën, me të cilin është e mundur për të krijuar kontakt vizual nuk mund të gjendet ndonjë 
përmbajtje tjetër përveç përkujtimor, të dedikuar për luftërat e kaluara dhe te ngjashme. 
 

3.5.1 Vendbanimi VRBESHTICA 

 
                 Vendbanim rural në vlerë gjatësore nuk ka shprehur ne mënyre  të veçante vlera te 
ruajtura arkitektonike. Nga rëndësia kulturore është kisha e Sh. Ilija, e ndërtuar në fund të 
shekullit të XVI dhe varrezat e fshatit, pranë kishës. Trashëgimia kulturore me rëndësi lokale 
dhe varrezat kolektive të veteranëve të Luftës së Dytë Botërore, në afërsi të rrugës që çon në 
rrugën e Vrbeshticës kah Brezovica. Varrezat rurale-veprimi "Vendet e Kishës" mbrohet me 
aktin  e Byrosë Krahinore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  
 
Masat mbrojtëse: Rikonstruksioni i vendbanimeve nuk kërkojnë mbrojtje specifike, dhe zonat e 
mbrojtura dhe mjedisi i tyre direkt  tyre kërkojnë  kushtet e konservimit, në mirëmbajtjen teknike 
si dhe ndërtimit të mundshëm të ri. Qasja në kishën e Sh. Ilija duhet  të urbanizohet me lidhjen e 
rrugës ekzistuese. 
  

3.5.2 Vendbanimi BREZOVICA 

 
 Vendbanimi i Brezovicës nuk ka karakteristikë të veçantë të objekteve, poashtu edhe jo 
të strukturës urbanistike të veçantë. Dukuri e veçanta në afërsi të fshatit është hoteli "Narcis" 
ndërtese monumentale, e krejtësisht jashtë shkalles së karakteristikave natyrore ose artificiale 
të zonës. Në rrethine të hotelit, si dhe në zone te fshatit mund të imagjinohet rritja e 
kapaciteteve turistike, ku duhet të përdoren lloje tradicionale të banesave të ndërtuara në lagjet 
përreth, kryesisht në Shtërpcë dhe Gotovushë. Nga pikëpamja kulturore e parë ky mjedis nuk 
do të kërkojë masa të veçanta të mbrojtjes, dhe zgjerimi i mundshëm i kapaciteteve turistike në 
strukturat  e formuara tradicionale duhet të merret si një rekomandim. 
 

3.5.3 Vendbanimi SHTRPCE 

 
                Fshati i dikurshëm rural është urbanizuar tashmë në periudhën midis dy-luftërave, një 
shpallje në qendër të Komunës në kohët e fundit, dhe fitoi disa objekte të karakterit të autorit. 
Vlerat më të rëndësishme kulturore janë kisha e Sh. Nikola, monument memorial për ushtarët 
nga  luftës e parë dhe e dytë botërore,si dhe ambienti i rrugës kryesore në Shtërpce me sheshin 
në krye.  
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Masat mbrojtëse:Përveç kërkesave të konservimit për sigurinë teknike të  mbrojtjes  së pronës 
së mbrojtur kulturore (Kisha e Shën Nikola) është  e nevojshme  te mbrohet me dokumente 
formale-legale  dhe pasuritë  tjera kulturore të regjistruara (Kisha e Shën Jovan, piramida 
memoriale  dhe varret përkujtimore para në kishës  Shën Jovani, qeshma memoriale në rrugën 
midis Shtërpcës dhe në Brezovicës si dhe hapësira urban-arkitektonike e subjektit të rrugës 
kryesore në Shtërpcën e vjetër dhe Sheshi Çlirimtar) dhe planin e përgjithshëm të zhvillimit të 
zgjidhjes së ofruar për trajtim të mëtejshëm. Kujdes i veçantë duhet të raportohet në afërsi të 
Kishës së Shën. Nikola, objekti është i nevojshëm  që të përfshihet në trashëgiminë kulturore 
kombëtare. 
              Në mesin e objekteve autore në pjesën e re të Shtërpcës vlera të rëndësishme  
kulturore të Shtëpisë  së Kulturës, rindërtimi dhe  ndërtimi i objekteve te reja në rrethinën direkte 
do të duhej te jete nen kontroll të Qendrës kompetente për mbrojtjen e monumenteve. 
  

Lokaliteti  arkeologjik GRADINA 
 
  
                    Lokaliteti Gradina ndodhet ne  maje te kodrës, ne bregun e majte te lumit Lepenac, 
ne pozitën dominonte strategjike. Ne lokalitet ndodhen mbetjet e fortifikimeve, dhe  gjetjet e 
deritanishme te parave dhe qeramikës  konstatojnë hulumtime te gjera arkeologjike. Kodra dhe 
lokaliteti o Gradinës janë të mbrojtura si trashëgimi kulturore, edhe pse rendësi e 
jashtëzakonshme i cili i përket këtij lokaliteti jep Byroja   kompetente për mbrojtjen e 
monumenteve  kulturore duhet te rivlerësohet me  studime te detajuara profesionale dhe 
shkencore. Ne atë kuptim sugjerimi i Qendrës përgjegjëse për  konvertimin e këtij lokaliteti ne 
park arkeologjik mund te justifikohet vetëm nëse me studime  te zbulohen mbetjet e 
rëndësishme te  numrit te madh te ndërtimeve. Materiali i luajtshëm arkeologjik mund te 
përdoret si  fillim i muzesh atdhetar ne Shtërpce. 
 

3.5.4 Vendbanimi BITINJE E EPËRME 
 
                 Ndryshimet demografikenëkëtë vendbanim e kanë lënëkishën eSh.Gjorgje, si 
njëmonumenti vetmuare kulturëskombëtare. Kisha është ndërtuarnë vitin 1920. Në mbetjet 
ekishëssë vjetërdhe mbetjet eafreskeve të vjetrajanë ruajturnëabsidës. Përmendorja me e vjetër 
dhe e kishës ështënga  viti 1456, ne regjistrimin  e zonës se Turqisë tëBrankoviqit.  Ne 
dyshemenë e kishëska dypllakamermerimeornamente, dhe  sipër kishës përrethmullirit te vjetër, 
ndodhet monumentimermermerelief, dheemrat ekontribuesvete kishës nga viti 
1592.Kjopllakëgurimevarrezate lashtameritonnjë kategori të monumentevekulturoreme rëndësi 
kombëtare.Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve e ka  përfshirë  ne mesin e trashëgimive te 
regjistruara kulturore edhe  xhaminë e fshatit. 
 
Masatmbrojtëse: Rikonstruksioni i vendbanimevenuk kërkojnëmasa të posaçme mbrojtëse. 
Pllakaguri dhevarrezatë vjetra kërkojnëmasa të rrepta mbrojtëse, duke mare parasysh se neper 
kohe është zhdukur mjedisi i tyre natyror,dhe me atë cenueshmeria është rritur ne mase te 
madhe. Kisha e re Sh.Gjordje kërkon  mirëmbajtje normale teknike. 
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3.5.5 Vendbanimi   BITINJE E POSHTME 

 
Trashëgimia më e rëndësishme kulturore ne fshatin Bitinje e Poshtme është kisha 

Sh.Teodora Tirona, e rrethuar me mur guri, me ikona dhe freska nga shekulli i XVI-XVII. 
Dyshemeja në kishë është e mbuluar me pllaka te mëdha guri. Varreza e vjetër është pjese 
integrale e kësaj trashëgimie kulturore, ndërsa disa monumente te varrezave kërkojnë studim 
dhe vlerësim  me te hollësishëm shkencor. Kisha Sh. Dimitrijes poashtu është krijuar ne fund te 
shekullit te XVI dhe duhet të ketë mbrojtje formale judirike. Shembuj të ndërtesave te vjetra ne 
vendbanim janë të rralla dhe sipas karakteristikave te veta nuk mund te mbrohen  në mënyre 
specifike. 

 
Masatmbrojtëse:Vëmendjemë te madhe teplanifikimit kompleks te kishësSh.Teodora Tirona, 
kërkonstudim të veçantëruajtës. Është e nevojshme mbrojtje ligjore  e kishës Sh. Dimitrijës, 
derisa  rindërtimi i vendbanimit nuk kërkon masa te veçanta mbrojtëse. 

 
 

3.5.6 Vendbanimi  GOTOVUSHA 

 
 
                   Ne vendbanimin Gotovusha ka  mbetur sot e kësaj dite numri i madh i objekteve të 
ndërtuara tradicionale  me vlera të rëndësishme kulturore. Rënia e këtyre ndërtesave, se 
bashku me organizimin karakteristik te oborreve dhe  hyrjet te drurit monumentale,është e 
pamundur për te parandaluar në mënyre radikale, por  ne rindërtimin e vendbanimeve duhet te 
mendohet për përshtatshmërinë e këtyre objekteve ne strukturat e reja urbane edhe përsëritjen 
e formave dhe materialit(dru,gur).Kisha e Shën Nikollës,e cila në kategorizimin e  Institutit 
Rajonal për mbrojtjen e monumenteve kulturore ka rendësi të veçante, ka marre kohet e fundit 
një  hajat  joadekuat, te ndërtuar pa kushte të ruajtjes. Status të trashëgimisë kulturore gëzon 
edhe kisha Shën Bogorodica, me varreza dhe   dhome ngrëne. 
 
Masat mbrojtëse: Rikonstruksioni i qendrës së fshatit me kishës Sh. Nikola dhe varrezat  kërkon 
kushte të veçanta te ruajtjes. Kisha e Shën Bogorodica kërkon rregullimin e portave te 
varrezave, si edhe konservimin e kushteve  për këto pune. Problemi i ndërtimit te  verandës se 
kishës Shën. Nikola është e mundur për të zgjidhur programin e  rregullimit te tërë kompleksit. 
Objektet e vjetra banesore me kulture specifike te  rëndësishme duhet ruajtur derisa është e 
mundur, me hulumtime shkencore dhe  përfaqësimin e  vlerave kulturore te arkitekturës 
popullore tradicionale. 
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3.5.7 Vendbanimi  DRAJKOVCE 

 
  
                   Ne vendbanim deri me tani është ruajtur një numër i konsiderueshëm i objekteve 
banesore dhe komerciale,por se ven dosja e tyre nen mbrojtje formale-juridike e pamundur. Nën 
mbrojtje është kisha Sh. Mladencit. 
 
Masat mbrojtëse: Punët brenda  mirëmbajtjes teknike ose ndërtimit shtesë te kishës Shën 
Mladencit, si edhe punët në afërsi të menjëhershme te kësaj trashëgimie kulturore kërkojnë 
kushte te  veçanta te ruajtjes. Rindërtimi i vete fshatit, urbanizimit, ndërtimit të objekteve të reja 
nuk kërkon kushte te posaçme te ruajtjes. 
 
Më në fund në planifikim të zhvillimit hapësinor të  zonës së komunës së Shtërpcës duhet të 
merret parasysh një trajtim i veçantë të  tërësive hapësinore të vendbanimit të vjetër të 
Shtërpcës dhe te përpiqet  të harmonizohen strukturat e vjetra dhe të reja në vendbanimit të 
Gotovushës. Trashëgimitë tjera kulturore duhet të trajtohen në  përputhje me Ligjin për 
Trashëgimi Kulturore,përkatësisht rekomandimet mbi masat e mbrojtjes, të paraqitura në ketë 
elaborat. Dallimet ne vlerësimin e kategorive të trashëgimisë kulturore ne  krahasim me listat e 
deritanishme te njohura te Institutit për mbrojtjen e monumenteve kulturore, si edhe qëndrime të 
ndryshme mbi masat mbrojtëse, duhet te jene ne përputhje  gjate sjelljes dhe miratimit te planit 
Hapësinor te Komunës. 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

266 
 

 

Trashëgimia kulturore 
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3.6 SHFRYTËZIMI I TOKËS 
 

               Në bazë të analizave të situatës në Komunë, është  konstatuar se mbrojtja e mjedisit  
nuk është vetëm  problem ekologjik dhe teknologjik, sesa problem i thelle dhe i gjere i cili 
drejtohet kah drejtimi i dimensionit social. Pasi  qe rrethina përben pjesën integrale te zhvillimit 
hapësinor, parashikohet qe ajo te planifikoje, e jo te merret vetëm me largimin e pasojave. Ne 
ketë mënyre siguron  mbrojtja e mjedisit nga efektet  anësore, siç është edhe  ndotja nga 
mbeturinat e ngurta komunale, mbeturinave te ndërtimit dhe të tjerat, te cilat do te trajtohen 
nëpërmjet ndarjes, renditjes, si edhe riciklimit e cila do te  zhvillohej ne burimet e vete burimet e 
origjinës, dhe me tej ne  stacionit  të transferim KZ Izhance ne nivelin komunal dhe me tej ne  
nivelin regjional të Gjilanit. Janë të parashikuara edhe masat për amortizim te efekteve, për 
mbrojtjen nga ndotjet dhe  kërcënime të tjera për mjedisin si edhe masat për zhvillimin cilësor. 

 

3.6.1 AJRI 

 

 Vendosja e brezit të gjelbër dhe shiriti me kapacitet për absorbimin aerosol, gazeve 
azotike, squfur dhe gaze karboni, metale të rënda përgjatë rrugëve kryesore siç janë të 
paraqitura në hartë; 

  Rehabilitimi i parqeve ekzistuese dhe krijimin e parqeve të reja në fushat e identifikuara 
si të lira dhe të mundshme për ngritjen e  këtyre parqeve; 

 Mbrojtja, zhvillimi, mirëmbajtja e  pyjeve te reja dhe ekzistuese;  
 Përmirësimi i trafikut rrugor për të shmangur automjeteve të mëdha të transportit në 

qendrat rezidenciale, ku është përqendrimi më i madh i popullsisë; 
 Parandalimi i  shkarkimit të  ndotësve në ajër nga industria dhe të makinerisë së  

lëvizshme me një instalim katalizator dhe pajisje të tjera në kuptimin teknik; 
 Përdorimi i energjisë alternative (kryesisht energjia diellore,rrjedhave të ujit); 
 Minimizimi i  përdorimit  të makinave të pasagjerëve dhe transportit publik; 
 Promovimin e trafikut të jo-motorizuar , të planifikimit shtigjeve biçikliste dhe shtigjet për 

shëtitje; 
 Planifikimi i nivelit tolerant të ndotjes dhe nivelet e zhurmave, veçanërisht në zonat me 

aktivitet të ndjeshme (ne afërsi të shkollave, spitalet, etj.). 
 Rindërtimi i rrugëve (anashkalime në qendra urbane,kanalizime dhe largimin e deponive 

te mbeturinave te cilat janë burim i  ndotjes se ajrit nga  djegiet,oksidimi i 
mbeturinave,etj.  
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3.6.2 UJI 

 
 
               Bazuar në analizën e cilësisë,resursit dhe burimet e ujit në Komunë, u konstatua  se 
preokupimi kryesor ka të beje me mbrojtjen e cilësisë së saj. Parashikohet zhvillimi dhe 
menaxhimin i burimeve ujore për përmbushjen  e nevojave të sotme dhe te ardhshme.  
 
              Prandaj është e  parashikuar  si ne vijim: 
 
 Të gjitha burimet e ujit natyral, termik dhe termo-mineral dhe sipërfaqe të tjera  

nëntokësore dhe sipërfaqësore të mbrohen siç mund të shihet në hartën hidrologjike të 
Shtërpcës, përcaktimi i zonës së mbrojtjes së detyrueshme rreth burimeve,  trapeve, 
rrjedhave te ujit dhe akumulimi, nën një regjim te mbrojtjes se  caktuar,në varësi të 
përdorimit të objektit. Në këto zona nuk duhet të ndërtohen objekte dhe të kryhen punë 
të tjera, ose  shfrytëzimi i tokës në një mënyrë që rrezikon sasinë dhe cilësinë e ujit; 

 Ndermirën masa për ndalimin e ndotjes së lumit, ujerave nëntokësore dhe sipërfaqësore 
nga ujerat e zeza, me rekomandim të trajtimit nga  gropat septike dhe formave te 
tjera,instalimin e aparatit për  pastrim;  

 Në të ardhmen është e nevojshme të merren masa afatshkurtra dhe afatgjata në mënyre 
që ujërat e zeza (urbane, industriale) para se ato te shkarkohen, të pastrohen në  
kushtet fizike biologjike dhe kimike. Për këtë qëllim është e nevojshme siç vijon:  

- Dokumentacioni teknik i investimit të industrive të reja duhet të përfshijnë 
zgjidhjen e pastrimit e të gjitha ujërave të zeza; 

- Puna e objekteve të reja industriale nuk duhet të lejohen pa instalim paraprak të 
pajisjeve që do të  sigurojnë pastrimin e ujit te ndotur ne menyre adekuate.  

 Nevojat e popullatës për ujë ja ne rritje te vazhdueshme. Në të ardhmen, sigurimi i ujit te 
pijshme të shëndetshëm për banorët e kësaj komune do të jetë një problem serioz. Disa 
zgjidhje për Qendrën Komunale dhe fshatrat përreth janë të parashikuara me këtë 
dokument. Për sigurimin e sasisë se parashikuar te ujit dhe sasisë shtesë rezerve, është 
e nevojshme mbrojtja e  disa burimeve, rrjedhave te lumit dhe akumulimi. Përveç kësaj, 
përdorimi racional i ujit në këtë Komunë është një detyrë e rëndësishme për të gjithë 
faktorët e planifikimit dhe përdorimin e ujit dhe hapësirës;  

 Parashihet mbrojtja e veçantë e burimeve –Uji i Bardhë I,Uji i Bardhë II, Studenci i Priftit, 
Durlo Lumi, Blizumir, Ratnoreka, Bigor, Kërcimi, Kreu i Priftit, Lugina e Heshtur,Shtëpia 
e Stojkit, Gobeljinci, Lumi i Borovskit, Vlahu, Lumi i Prevadës, Çuka e Berevaçit, Dy 
lumenj, Vrela, Firaja. 

 Masat e veçanta te mbrojtjes duhet të përfshijë edhe përdorimin e pakontrolluar të 
plehrave artificial për bujqësi (nitratet, nitritet,fosfori dhe nitrientet tjera);  

 Mbrojtjet të tjera  parashikohet  edhe nga te gjithë llojet të mbeturinave, të  cilët janë të 
organizuara dhe  të cilët marrin parasysh këtë faktor për të planifikuar një vend për 
grupim 
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Shfrytëzimi i planifikuar i tokës ne komunën e Shtërpcës 
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3.6.3 BIODIVERSITETI 

 
               Pas hulumtimeve  te kryera te fitodiverzitetit te Shtërpcës,parashikohet që disa lloje te 
ruhen dhe konservohen pasi është konstatuar se ekzistojnë fitocenozat të cilat janë shume të 
pasura dhe interesante ne aspektin ekonomik, shkencor dhe medicinal. 
            Sa i përket zoodiversitetit, sipas të dhënave të IKMN1, si dhe analizën e ekipeve të 
punës, territori i komunës së Shtërpcës është e pasur me shtazë të egra ndër të cilat ka shumë 
lloje që konsiderohen të lloje te rrezikuara dhe në këtë drejtim parashikohet një zonë  mbrojtëse 
ku këto  kafshe  jetojnë dhe veprojnë  si dhe mbrojtjen e tyre si lloje të veçanta.  
            Në fushe të biodiversitetit janë parashikuar projekte të përbashkëta me Komunat tjera 
dhe shtetin fqinj të Maqedonisë, për mbrojtjen dhe zhvillimin e  parkut kombëtar te Malit te 
Sharrit.  
           Parashikohet një listë të florës dhe faunës në të gjithë territorin e komunës me treguesit 
se  çfarë duhet të mbrohet dhe çfarë mund të përdoren.  
              Brenda parkut kombëtar, janë të parashikuara rezervatet natyrore ; parashikohet 
revitalizimi i ekosistemeve pyjore për të parandaluar shkatërrimin e habitatit të bimëve dhe 
shumë lloje të kafshëve në komunën e Shtërpcës. Duke konsideruar si të rëndësishme ruajtjen 
e habitatit të fluturave, zogjve dhe zogjve mishngrënës etj. Paraqitur në hartën e biodiversitetit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
1IKMN-Instituti Kosovar për mbrojtje të natyrës 
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Vegjetacioni 
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Zoodiversiteti 
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3.6.4 TOKA 

 
Duke marrë parasysh token si një burim  thelbësor dhe kryesisht të jo-rinovueshëm,  

bazuar në analizat të grupeve të punës dhe gjerësinë të njohurive dhe të kuptuarit e sistemit të 
roleve kyçe që luan  toka brenda  sistemit te gjere të mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës do të 
ketë efekte shkatërruese ne jetën tone. Bujqësia  dhe pylltaria dhe një sërë aktivitetesh janë të 
varura nga vendi dhe mund të jenë të prekshme për furnizim me ujë dhe substancave ushqyese 
për trajtim dhe  mbështetjen fizike të bimëve dhe  krijesave te tjera. Një seri e funksioneve është 
e një rëndësie të madhe për ruajtjen e ekosistemit. 

        Për shkak të këtij  spektri të gjerë të funksioneve të kryera nga toka dhe marrëdhëniet e saj 
me rrethinë të tjera, një komponent i tokës nuk është konsideruar në mënyrë të izoluar, prandaj 
në fazën e  analizës është dhëne  vëmendje e veçantë për shkak të asaj parashikohet: 

 Mbrojtjen e  fizike dhe cilësore  e tokës; 
 Përveç mbrojtjes së ajrit dhe të ujit - ne parashikojmë futjen e politikave për mbrojtjen e 

tokës për sigurimin e "lidhjeve të humbura" për mbrojtjen e mjedisit; 
 Parashikohet mbrojtje në drejtim të sipërfaqes së tokës dhe burimeve të tokës nga 

tjetërsimi në qëllime jo-bujqësore me kufizimin e përhapjes së ndërtimit e ndërtimit 
brenda grantit te planifikuar ndërtimor(harta: "Konceptet e zhvillimit të vendbanimit"); 

 Të sigurohet prodhimi i rregullt dhe i sigurt me qëllim të mbrojtjes së popullit, bimor, 
faunës dhe mjedisit, parashikohet mbrojtja e tokës bujqësore nga ndotja, përmes 
mbrojtjes së tokës bujqësore nga ndotja me kufizimin dhe parandalimin e ndotjes prej 
transportit të drejtpërdrejtë, transportin e substancave te dëmshme përmes ujit dhe ajrit 
dhe ndërmarrjen e masave për  ruajtjen dhe përmirësimin e fertilitetit; 

 Planifikohet ndalimi i shkarkimeve të substancave të dëmshme dhe të rrezikshme që 
dobësojnë dhe ndryshojnë aftësitë produktive të tokës bujqësore dhe cilësinë e të 
mbjellave dhe përdorimi i papërshtatshëm të mineraleve dhe plehra organike dhe 
pesticideve; 

 Planifikohen monitorimet në mënyrë të përhershme dhe  kontrolli i fertilitetit të tokës 
bujqësore; 

 Plani parashikon implementimin e fazës së dytë dhe të tretë të rregullimit të tokës 
bujqësore(masa komasacionare: rregullimi i territorit të tokës për të krijuar parcela të 
mëdha dhe të rregullt në mënyrë që të sigurojë përpunim ekonomik të tokës dhe për të  
krijuar kushte të favorshme për zhvillimin e vendbanimeve  me karakter 
bujqësor,rregullimin e  kufijve  në mënyrë që të krijojë parcela të reja me  formë të reja 
dhe për t'u përfshirë në sistemin e  hidromeliorimit deri te të dhënave kadastrale dhe 
redefinimin e pronësisë së parcelave me përdorimin e  mjeteve ligjore burimeve ligjore - 
menaxhimi i tokës). (Harta. Kufijtë e planifikuara te vendbanimeve); 

 Parashikimi i ujitjes së tokës bujqësore dhe masa të tjera për të rritur nivelin e aftësisë 
paguese të tokës, e cila ka aftësi pagese  më të ulët; 

 Parashihet  mbrojtja nga përmbytjet me rregullimin e shtretërve të lumenjve dhe 
rrjedhave të ujit (shih hartën e përmbytjes dhe erozionit) të tokës e cila ka një vlerësim të 
lartë të bonitetit dhe masa të tjera për të mbrojtur dhe për të rritur shkallën e aftësisë 
paguese; 
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 Parashihet që në zonat që kanë qëllime të tjera (përveç për banim dhe ndërtim të  
përkohshëm) zbatojnë projektet për  rekultivimin e tokës bujqësore; 

 Parashihet  mbrojtja nga erozioni dhe kullimin e elementeve përbërëse të tokës,pyllëzimi  
dhe restaurimit të zonave të degraduara. (harta-Pyllëzimi); 

 Parashihet mbrojtja nga degradimit fizik dhe nga ndikimet e njeriut; 
 Parashihet mbrojtja e pjellorisë natyrore të tokës, nëpërmjet lëvizjes së bimëve në tokat 

bujqësore dhe kthimin e materieve organike ( jo-djegien e  kashtës ose mbetjet bimore); 
 Parashikohet rizhvillimi i zonave tokësore të mbuluara me deponitë te egra. 

 

3.6.5 MENAXHIMI I MBETURINAVE 

 
              Bazuar në analizën e bërë nga grupet e punës dhe aktorëve të tjerë është planifikuar të 
ndërtohet një stacion transferimi - deponitë e mbeturinave inerte ku do të kryhet në Ižance 
klasifikimit i mbeturinave në zonën e Izhancës, e cila gjithashtu do të jetë vend për varrim të 
kafshëve, si dhe djegien e të njëjtëve.  
             Parashihet edhe blerja dhe trajtimi i mbeturinave që ishin ruajtur në mënyrë të 
pakontrolluar, veçanërisht në  brigjet e lumenjve dhe fusha të ngjashme.  
             Vendbanimet ku nuk ka menaxhimit të mbeturinave të përfshihen në sistemin e 
menaxhimit, derisa vendbanimet me menaxhim të pjesshme të zgjerohen në menaxhim te plote 
dhe ne vendbanimet  ku kryhet menaxhimi te forcohet sistemi i menaxhimit përmes 
infrastrukturës dhe elementeve tjera përbërëse. 
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Menaxhimi i planifikuar i mbeturinave në komunën  e Shtërpcës 
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3.6.6 RADIOAKTIVITETI(JONIZUES DHE JO-JONIZUES) 

                    Gjatë punës, grupet punuese  kanë trajtuar edhe informacion në lidhje me vendet 
që kanë qenë të ekspozuar nga bombardimet me uranium te varfëruar nga ana e NATO-së 
gjatë konfliktit të fundit në Kosovë. Për shkak të efektit negativ qe ka rrezatimi në shëndetin e 
njeriut dhe qenieve tjera të gjalla është planifikuar për të kryer  izolim profesional të zonës në 
fshatin Bitinje në vendin e quajtur Karagjin dhe ne Ski qendrën Sharra  (shih hartën e 
menaxhimit të riskut).  

 

3.6.7 SHFRYTËZIMI I TOKES-PËRDORIMI I SIPËRFAQEVE 

 

              Planifikimi i shfrytëzimit të tokës për 10 vitet e ardhshme në komunën e Shtërpcës, për 
grupet punuese ishte veçanërisht sfiduese për shkak  se është duhur në atë fushë  të kryhet 
trajtimi, identifikimi,kontestet dhe integrimet të të gjitha flukseve me përcaktimet se cilat 
aktivitete të përdorimit të tokë janë për t'u bërë dhe se ku ajo duhet të jetë bërë, duke përdorur 
standardet ndërkombëtare dhe GIS, është lehtësuar procesi  i vendimit  ne mënyre  të qëllimit të 
shfrytëzimit të hapësirës dhe në atë drejtim grupet punuese  dhe spektri i eksperteve te 
përfshire në ketë proces. Parashihet që  toka në komunën e  Shtërpcës në mënyrë të 
konsiderueshme të  jete e përcaktuar dhe ruajtuar  si tokë bujqësore dhe tokë pyjore. Pjesë të 
tjera do të përcaktohen për vendbanime ose tokës së ndërtimit, zonat arkeologjike, varrezave, 
gjelbërsi, rrugë, deponitë e mbeturinave,transfero stacionet,rrugët  anashkaluese, industrisë për 
të gjitha fushat dhe sektorët. 
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. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës në komunën e Shtërpcë 
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3.6.8 ZONAT ME QELLIM TË VECANTË NË NIVELIN KOMUNAL(VENDBANIMET, ZONAT 
NATURORE DHE ZONAT E TJERA) 

 

 Sipas analizës së situatës të zhvilluar nga grupi punues në baze të informatave dhe 
analizave të kryera në teren janë  përcaktuar zonat me qellim të veçantë. 

Zonat mbrojtëse të vendbanimit 

Ne sugjerojmë që zonat mbrojtëse të fshatit  të jenë të tilla që të dekurajojnë investitorët 
potencialë për të ndërtuar në afërsi të vendbanimet  te rejonit te vendbanimit ndërtimor. Sipas 
kuptimit tonë, zona mbrojtëse e fshatit duhet të jetë një minimum prej 200 m, me kusht që në 
zonën e mbrojtjes nuk mund të ndërtojë asgjë, përveç për një kategori të objekteve. Kësaj 
kategorie të objekteve  i përkasin të gjitha ndërtesat tregtare dhe banimi të familjeve rurale,të 
cilët në ditën e miratimit të planit janë gjetur në atë vend dhe të cilëve duhet tu lejohet një jetë 
normale dhe kushtet për zhvillimin e fermave, d.m.th. ndërtimi i objekteve të reja dhe të 
përkohshme. Të gjitha objektet e tjera, sidomos objekte që i përkasin kategorisë së objektit për 
pushime, d.m.th. vikend ndërtesa, duhet të jenë të penguara  sa i përket ndërtimit në zonën 
mbrojtese. 

Zonat mbrojtëse të zonës turistike- rekreative 

           Me qëllim për të mbrojtur zonën turistike-rekreative, është propozuar mirëmbajtja e  
gjendjes natyrore të peizazheve, zona  mbrojtëse deri në kufirin e peizazhit, në mënyrë për të 
ruajtur iluzionin e natyrës së pazhvilluar me sa më pak ndërhyrje të njeriut.. 

Zonat mbrojtëse përgjatë burimeve ujore dhe konsumi i  ujit 

             Në parim, zona mbrojtëse përreth burimeve të ujit dhe futje të ujit ishin të dyfishtë – ato 
janë së pari zonat e menjëhershëm të mbrojtjes sanitare të cilat në përputhje me  karakterin e 
burimeve të ujit apo konsum të ujit,, do të përcaktohen nga inspekcioni sanitar. Pastaj, ka zona 
më të gjerë për mbrojtjen në të cilat respektohen kërkesat specifike të ndryshme në lidhje me 
mbrojtjen e burimeve ujore dhe furnizimit me ujë, për shkak të karakteristikave të tij specifike 
dhe faktorët antropogjen. Kështu, për shembull në  zonën e caktuar, mund të ndalojë, për 
shembull, përdorimin i pesticideve, vendndodhja e industrive të caktuara, vendndodhja e 
pajisjes për pastrimin e ujërave të zeza, deponive te mbeturinave dhe  te ngjashme. 

 

Mbrojtja e përdorimit të tokës të planifikuar 

               Sistemi i ardhshëm i infrastrukturës dhe ndërtimin e ndërtesave të tjera në komunën e 
Shtërpcës, kërkojnë  rezervimin e tokës së nevojshme në mënyrë që të parandalohet ndërtimi i 
tyre i mundshme e paplanifikuar dhe marrja e saj. Në harte jane të paraqitura të gjitha sipërfaqet  
të cilat ne periudhën e ardhshme,pas miratimit te PPO Shtërpce, të mbroj me ligj dhe  të 
përdoren në mënyrën e shënuar. 
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Mbrojtja e monumenteve kulturore 

                  Monumentet kulturore historike, sipas llojit dhe statusit, do të kenë trajtim shumë të 
ndryshme në procesin e planifikimit dhe ndërtimit të hapësirës. Në çdo rast, para çdo formë të 
konkretizimit të përdorimit të hapësirës pas Planit Hapësinor të komunës apo të planeve të tjera, 
territorit më të gjerë, kushtet për mbrojtje sipas Ligjit mbi mbrojtjen e pronës kulturore,duhet të 
kërkohet mendimin i Instituti kompetent për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Këtu nuk do të 
përcaktohen kushtet e detajuara të mbrojtjes për secilën kategori të monumenteve, për arsye të 
bollëkut t tyre, por ajo do të hyjnë në disa nga konstatimet më thelbësore. Së pari, të gjitha 
monumentet në vendbanime do të trajtohet sipas kushteve të Institutit për mbrojtje të 
monumenteve kulturore, të cilat duhet të inkorporohen në planet e hollësishme urbane. Për 
objektet që ndodhen jashtë fshatit, zonat e mbrojtura do të jenë shumë të ndryshme, duke pasur 
parasysh karakterin e monumentit, dhe kërkesat më të larta do të vendosen në lidhje me 
monumentet e kategorisë më të lartë ku është propozuar të mbrojtja e kufirit të  peizazhit, në 
mënyrë që maksimalisht të ruhet ambienti autentike, sidomos ato forma të ndërtimit që janë të 
vështira për kontrollin, të tilla si ndërtimi i shtëpive për pushime dhe të ngjashme. 

  Prandaj, theksohet nevoja e mbrojtjes  së  planifikuar të trashëgimisë kulturore dhe 
vlerave mjedisore, si dhe përdorimin e tij të planifikuar, përmes detyrimit të subjekteve të 
planifikimit në mënyre që trajtimi, rregullimi dhe përdorimin e këtyre vlerave:  

 
  përcaktoje në përputhje me rëndësinë e këtyre vlerave për zhvillimin kulturor  të 

Shtërpcës dhe komunitetit më të gjerë; 
 përcaktohet duke zbatuar kriteret e zbatueshme ligjore dhe të tjera për të mbrojtur 

këto lloje të ndërtesave dhe objekteve;  
 të miratojë një mënyrë të caktuar, si një detyrim të rëndësisë të veçantë për këtë 

Komunë dhe të komunitetit më të gjerë; 
 realizoje pjesëmarrjen e organizatave profesionale përgjegjëse  në territorin e 

kësaj Komune, në një mënyrë që është përcaktuar pas hulumtimit të hollësishëm 
dhe të miratuar të "Programit të zhvillimit dhe mbrojtjet e monumenteve kulturore 
historike" (lloji,kapaciteti, koncepti i organizatës, etj.). 

 

3.6.9 KONTEKSTI URBAN RURAL 
 
                    Analiza e praktikës së deritanishme urbane,sigurojnë një ofertë të mjaftueshme të 
instrumenteve për ndërtimin dhe  rregullimin  e vendbanimeve the territoreve, edhet ate sipas 
llojit, poashtu edhe  sipas  mbulimit territorial të planifikimit ruajtjes së bilancit rural-urban dhe 
sigurimi i një  zhvillimi të mjedisit të qëndrueshëm dhe të këndshme.  
                Në periodat e ardhshme është i nevojshëm të veprohet në të gjitha zonat e 
Shtërpcës,në aspektet ekonomike sociale, të infrastrukturës dhe të tjera. (treguar në hartat e 
infrastrukturës). 

 Përveç qendrës administrative të Shtërpcës, parashikohet zhvillimi i nënqendrave në 
Brod, Drajkovc dhe Sevce, dhe për të gjitha vendbanimet e tjera duhet të parashihen zhvillimet 
kompakte te vendbanimeve dhe te kryhet trajtimi i vonese  me rendësi të veçante.  
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Zgjerimi i vendbanimeve do të bëhet si në pronën private dhe komunale, e cila është e 
përfaqësuar në këtë hartë (koncepti i zhvillimit të vendbanimeve). 

Zhvillimi i ndërtimit brenda kufijve të planifikuar ndërtimor parashikon zhvillimin dhe 
organizimin e prodhimit bujqësor brenda zonave kadastrale të fshatit, të zonave të ndërtimit dhe 
të ashtuquajturat zona të zemrës së gjelbër (agrosistemi). Gjithashtu, parashikohet zgjerimi i 
objekteve industriale në ato lokalitete ku ka mundësi për fitimin dhe përdorimin. 

 Gjatë ndërtimit të banesave dhe objekteve moderne, është e nevojshme për të siguruar 
vendosjen e duhur të sektorin e shërbimeve.  

Ndërtimi i shtëpive dhe objekteve të tjera duhet të marrin pëlqimin me respektimin e  
normave urbanistike specifike me angazhimin e organeve kompetent, veçanërisht ne  ato pjese 
te cilat konsiderohen ende të paprekura ( obligimi i përpunimit te planit rregullativ). 

 

3.6.10 TRASHËGIMIA NATYRORE 

 
                 Me Ligjin mbi Parkun Kombëtar i malit të Sharrit në vitin 1986. dhe Projektligji për 
Parqet Nacionale në vitin 1992. është e parashikuar mbrojtja e pjesës perëndimore të territorit 
të komunës së Shtërpcës, në formën e Parkut Kombëtar në  rrethinën  e famullit të Siriniçkes në 
formën e zonës mbrojtëse rreth atij parkut ku ka vendbanime Sevca, Jazhinca, Brezovica, 
Vrbeshtica, Berevca dhe Shtërpcës.    
              Me propozimi i mësipërm të Ligjit janë përcaktuar kufizime të përkohshme të parkut 
kombëtar të malit Sharr të cilat janë në  Plani Hapësinor të trajtuar kështu. Kjo i referohet kufijve  
të Parkut Kombëtar si dhe në kufirin e zonës mbrojtëse përreth parkut dhe zonat me shkallë të 
ndryshme të mbrojtjes brenda parkut (duke përfshirë rezervat e natyrës). Këto plane janë 
themeluar, si dhe detyrimet e tjera lidhur me mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit, si një tërësi të 
caktuar që  komuna  e Shtërpcës të trajtohet si pjesë e Parkut Kombëtar, por edhe si një burim 
e sistemit të furnizimit me ujë në Ibër Lepenac të si një komunë me një zonë shumë të vlefshme 
për zhvillimin e turizmi.  
 Mbrojtja e resurseve natyrore në periudhën e planifikimit do të arrihet: 

- në përputhje me dispozitat e ligjeve përkatëse dhe  
- gjithëpërfshirës dhe duke vazhduar bazën në të gjithë komunën. 

 
 Në periudhën e planifikimit është e nevojshme për të realizuar si më poshtë: - 

- përcaktimi dhe zbatimi i programeve për të mbrojtur burimet natyrore; 
- përcaktimi i zonave mbrojtëse dhe kufijtë e të gjitha monumenteve  natyror, 

sidomos kufijtë  e Parkut Kombëtar dhe zonat e saj mbrojtëse, si dhe I, II dhe 
III zona me shkallë të ndryshme të mbrojtjes brenda parkut;  

- organizimi dhe forcimi i Ndërmarrjes Publike "Parku Kombëtar i Malit Sharr"; 
- vazhdimi me hulumtimet e detajuara të vlerave natyrore të zonës; 
- miratoi Planin Hapësinor të  zonës së Parkut Kombëtar; 
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Trashëgimia natyrore 
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3.6.11 PEIZAZHET 

 
                  Komuna e Shtërpcës karakterizohet me bukuritë natyrore - peizazhe për të cilat  në 
të ardhmen parashihen masa dhe aktiviteteve për mirëmbajtjen e tyre dhe përmirësim.   
                  Peizazhe të  kësaj Komunë janë një faktor i rëndësishëm dhe një nga potencialin që 
mund të klasifikohen si turizëm. Për të mbrojtur nga faktorët antropogjen, çdo ndërhyrje duhet të 
reduktohet në një masë minimale, veçanërisht zona të caktuara të ofrimit turistik.  
                 Masa minimale për të ndërmarrë ndërhyrjes, vetëm për të reduktohet në materiale 
ekologjikisht miqësore.  
               Masat e planifikuara për potencialet turistike tërheqëse, lidhen me zhvillimin e 
infrastrukturës (planifikimi i shtigje për këmbësorë, në shtëpi verë, një vend për të bërë zjarr, 
hapësirë kampe, etj.) Dhe sigurimin dhe mbrojtjen e peizazhit.  
                Masat e planifikuara janë të lidhura me peizazhet në fushat e mëposhtme: 
 Shpella e Lopareve dhe e ruajtëse të dhive,  
 Shpella Mijatoviq, 
 Liqenet Glacijale, 
 Livadhi i Carit, 
 Pisha e  madhe, 
 cirku i lumit të Durlit, 
 Dy lumenj, 
 Rrethina e kishës Sh. Petar, 
 Përroi i thatë (dru njëqindvjeçar i ahut për të cilën është i lidhur besimi i shërimit), 
 Shtëpia e Stojkit, 
 park rreth hotelit Narcis, 
 parku publik Rudina. 

 
 

3.6.12 FATKEQËSITE NATYRORE DHE FATKEQËSITE  TJERA 

 
Mundësia e ndodhjes së fatkeqësive natyrore dhe forcave natyrore, tregon nevojën për 

ndërhyrjen në kohë në zonë, dhe kërkon një orientim të caktuar të organizimit hapësinor të 
territorit, metodat e ndërtimit dhe si. që do të minimizojë çdo efekt negativ te  forcave natyrore. 

U analizuan katastrofave natyrore te ardhshme: tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e borës, 
dëborë të madhe, erërat e forta, breshër, akull, thatësira, ndodhisë masive e sëmundjeve 
infektive në njerëzit, kafshët, bimët dhe aksidente të tjera të shkaktuara nga natyra. Në 
fatkeqësitë e tjera janë analizuar aksident të madh në rrugë, të ajrit dhe transporti hekurudhor, 
zjarret, shkatërrimi i digave dhe fatkeqësitë e tjera mjedisore dhe industriale, emergjente 
urgjencë mjekësore, temperaturë të lartë, rënia e sistemeve energjetike teknike për furnizimin, 
telekomunikacionit dhe teknologjisë informative të energjisë elektrike, akte terroriste dhe llojet e 
tjera të rrezikimit masiv, të shkaktuar nga një burrë me punën e tij dhe sjelljes së 
papërshtatshme. 
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Është konstatuar se  fatkeqësitë të natyrshme  me sfiduese elementare është tërmeti. 
Është e nevojshme për të ndërmarrë veprime në lëvizje, duke filluar nga kultura e reagim ndaj 
kulturës së për ndërmarrjen e masave për të reduktuar dëmtimin dhe amortizimin. 

Është një detyrim ligjori Komunës për të kryer kërkime dhe letra të tjera që lidhen me 
konstatimin e reoninizimit mikroseizmik, e cila sipas mendimit tonë duhet të përfshijë qendrën e 
Komunës, të gjitha fshatrat dhe që është qendror. shumica e pjesëve të vlefshme të zonave të 
ardhshme funksionale të llojeve të ndryshme. Zbatimi i këtij detyrimi ligjor është i rëndësishëm 
sepse ajo është e vendosur në qendrën e zonës Shtërpcës tërmet prirur ku ju mund të presin 
një tronditje sizmike e deri në 8 ° MS. Në këtë drejtim është propozuar për të krijuar një sistem 
të rregulloreve komunale që duhet për të duke u mbështetur në sistemin ekzistues të rregullave 
teknike që rregullojnë ndërtimin në zonat sizmike. Duke vepruar kështu, është e rëndësishme 
që, duke marrë parasysh niveli i pritshëm i ndërtimit të banesave individuale, udhëzim udhëzuar 
mirë dhe individuale apo ndërtuesit investitor cili do të vazhdojë të takojnë në pjesën më të 
madhe të banimit të komunës.    

    Në aspektin e masave të tjera ne kemi nevojë për të ruajtur lëvizjen maksimale për të 
gjitha rrugët komunale dhe një nivel të lartë, si dhe komunikimet e tjera, ndërsa vendbanime 
duhet të sigurojnë lëvizjen e rrugëve kryesore për evakuimin e zgjidhjes, pastrimin dhe trajtimin 
e formave të ndryshme të asistencës. Në lidhje me vendbanimet më të mëdha në komunë në 
ekzekutimin e rindërtimit duhet të zgjedhin për një dendësi të ulët dhe të sistemeve të lirë të 
ndërtimit, rrugët duhet të dimensionuar në mënyrë që ata janë të mundshme në rast të prishjeve 
të ndërtesave dhe zona në fshatrat dhe në zonën periferike duhet të jetë në gjendje të në çdo 
kohë për të akomoduar popullatën vuajtur. 

Përsa i përket sistemeve të infrastrukturës, linjat kryesore  nuk duhet  vendosur në tokë 
të mbushur moçale, tokat e lagështa dhe tokën paqëndrueshme, dhe linjat duhet të ndërtohet 
prej materialit fleksibil dhe të adaptueshëm për deformim të materialeve. Rrugët duhet të 
ndërtohet mbi parimin e rrugëve alternative, evakuimit të njerëzve dhe mallrave dhe qasje në 
zonën e prekur. 

 

3.6.13 QYTETI 

 
                        Sipas analizës së situatës, është konstatuar se qyteti, rreziku që shpesh 
kërcënon ekonominë e vendit, ekipet e punës janë parashikuar ndërtimi i stacione anti-shi-akullit 
në vendet ku ata kanë ekzistuar më parë siç tregohet në hartat. 
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3.6.13.1  PIRG DËBORE,ERËRAT E FORTA 
 
               Pirg dëbora, acari, erërat  e forta u analizuan dhe është konstatuar se nuk paraqesin 
kërcënim për ekonominë dhe popullsinë, por në çdo rast, ekipi ndjeu nevojën për të ndërmarrë 
veprime gjatë dimrit dhe sidomos në zonat malore. 
 

3.6.13.2 THATËSIRA 
 
              Thatësira mund të konsiderohet si një kërcënim ndaj kulturave bujqësore gjatë sezonit 
të verës në kryeqytet gjatë korrikut dhe gushtit, kur temperaturat janë të larta dhe më pak 
reshje, por ekipet kanë parashikuar një sistem të kanaleve të ujitjes përmes të cilit rrjedhin 
lumenj ardhshëm të tokës bujqësore. 
 

3.6.13.3 PËRMBYTJET 
 
             Është konstatuar se fatkeqësitë përmbytje elementare që kërkon vëmendje të veçantë, 
sepse ato paraqiten si të rrezikshme për jetën e njeriut dhe shkaktojnë dëme të mëdha të 
pronës. Vetëdijshëm se përmbytjet nuk mund të parandalohen, por dëmi i tyre mund të jetë 
zhvlerësuar dhe të kontrolluar. Ekipi ka konstatuar dhe parashikoi si më poshtë. 
               Brenda territorit të komunës, ka lumenj dhe përrenj më shumë, të cilëve marrëveshje 
duhet të jetë e mundur dëme përmbytjet, reduktuar në minimum. Disa janë tashmë mobiluar 
pjesërisht. Të gjitha vendbanimeve në Komunë duhet të mbrohen nga përmbytjet dhe 
vërshimet, sistemet inxhinierike dhe vepra të tjera, për të marrë një të organizuar dhe 
sistematike. Në këtë kuptim, është e këshillueshme për të ndërtuar në tokë aluviale të lumenjve 
vetëm pasi sigurimit nga përmbytjet, dhe  me  ndërtimin e një sistemi të argjinaturave, të brigjet 
dhe të ngjashme. Lartësitë e dyshemeve dhe lartësitë  e ndërtesave dhe kotet e instalimeve 
komunale, duhet të jenë mbi nivelin e së paku ujërave njëqindvjeçar të larta, dhe mundësisht 
njëqindvjeçar. 
                Me qëllim të mbrojtjes së tokës bujqësore nga përmbytjet, ajo është e sistemeve të 
nevojshme dhe të përshtatshme sistemet e ujitjes dhe kullimit, duke ulur mundësinë e dëmit të 
madh, nëse behet për toke bujqësore apo mbushjen e tokës, qoftë për dëmet në lidhje me 
kulturat japin. 
                 Ashtu si masat e tjera të parashikuara për largimin e kthesave të lumenjve të rënda 
dhe menaxhimin e brigjeve të lumit. Mbrojtja e lumenjve prej mbeturinave të hedhura në këtë 
rast janë pengesa për lëvizjen e lirë të ujit. Ndalimi i ndërtimit të ndërtesave të banimit, si dhe 
ato me karakter tregtar përgjatë luginave të lumenjve, në një distancë prej së paku 10 metra 
prej shtratit të lumit. 
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3.6.13.4 EROZIONI 
 
  Rajonet në të cilat erozioni i intensitetit të lartë të rrjedhave të ujit, toka, pyje dhe 

objekte të palëvizshme,është e nevojshme për të shpallur zonat erozive, të cilat përcaktohen si 
të tilla sipas ligjit i Kosovës mbi ujë i shpall Komuna. 

Në mënyrë të parandalimit te aktivitetit të erozionit e detyrës është që të marrë hapa 
konkrete dhe urgjente të tilla si: 

 ndalimi i prerjeve dhe degradimin e pyjeve; 
 ndalimi i kullotjes; 
 ndalimi i përdorimit të të mirave materiale që shkaktojnë erozion; 
 ndalimin për përdorimin e tokës, rërës, etj. 

 
              Si një aktivitet anti-erozionit  parashikohen  masat hidroteknike,bujqësore dhe 
biologjike. 
 

3.6.13.5 Masat hidroteknike 
 
 Ndërtimi i tarracave, gardheve dhe digave në mëngë dhe shtretër lumë dhe garanci 

inxhinierike e lumenjve për të minimizuar erozionin e masës; 
 Ndërtimi i digave në brigjet e lumenjve, si një erozion masë parandaluese; 
 Mbjellja e drurëve pyjore përgjatë luginave të lumenjve; 
 Ndalimi i nxjerrjen e materialeve inerte në kanalin e lumit. 

 

3.6.13.6 Masat bujqësore 
 

 Mirëmbajtja e tokës bujqësore; 
 Përdorimi i duhur i praktikave bujqësore; 
 Përdorimi i ujitjes dhe kullimit në udhëzimet e ekspertëve; 
 Rritja e investimeve në mbrojtjen e tokës në brigjet e lumit. 

 
Masat biologjike 

 
 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet  e pakontrolluara dhe zjarri; 
 Ndalimi i kullotjes në kullota të degraduara; 
 Pyllëzime të tokave të zhveshura dhe të tokave të degraduara; 
 Krijimi i sipërfaqeve të gjelbra në ato rajone ku është një shkallë e lartë e erozionit; 
 Erozioni duhet të kufizohet në bankat kryesore të lumenjve me mbjelljen e pemëve që 

do të mbulojnë zonën në largësi 10 metra nga lumi. 
                  Është parashikuar që nevoja për të kryer ndërhyrje anti erozione prioritare në rreth 
10.000-15.000 ha të cilat janë të kërcënuara nga erozione të mesme dhe të forta si më poshtë: 

 Intervenim i anti-erozionit, erozioni do të thotë, i cili mbulon një sipërfaqe prej 3.000 ha 
në vendbanimet e mëposhtme: Sevca, Jazhinca, Vrbeshtica, Sushica, Berevca, Brodi, 
Firaja, Koshtanjeva, Izhanca. 
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 Intervenim i anti-erozionit, erozioni i forte, i cili mbulon një sipërfaqe prej 11.000 ha në 
lokalitetet e mëposhtme: Brodi, Firaja, Izhancea, Sevca dhe Vrbeshtica. 

 
Bazuar në analizat e anti-erozionit masave të propozuara janë si më poshtë:  

 
 Ndërtimi i rripave mbrojtëse në shpatet e thepisura; 
 Ndërtimi i mureve rezistent.; 
 Rikultivimi i kullotave;  
 Rikultivimi i pyjeve;  
 Zhvillimi i formave të tjera kundër-erozive.  

 
Zjarret 

 
               Me rastin e dimenzionimit të rrjetit të ujësjellësit në vendbanimet një nga kriteret për 
dimenzionimin e saj duhet të jetë edhe nevojën e mundshme për fikje të zjarrit. Në kushtet e 
ndërtimit duhet të zgjedhën objektet që ju do të keni një shkallë më të madhe rezistence ndaj 
zjarrit. Kur është fjala për zonat që mund të preken nga zjarri, për të siguruar qasje maksimale 
të pjesëve të caktuara të vendbanimeve, veçanërisht ato që janë më të rrezikuar nga zjarri, të 
tilla si zona industriale dhe magazinimit, etj.  
              Zona pyjore, duhet të ndërpriten nga rripa kundër zjarrit,në mënyre që dëmtimet e 
mundshme nga zjarret në pyje të reduktohen në minimum. Përsa i përket shpërndarjes së 
objekteve të prodhimit industrial dhe të tjera,duhet të vendoset për një ndërtesë të shpërndare, 
dhe për të ndërtuar sistemin pavijon, i cili siguron përfitime të caktuara në drejtim të mbrojtjes 
nga zjarri.  
           Ruajtja e  karburantit, materialit eksploziv dhe substancave të ndezshme, duhet të jenë 
të vendosura në përputhje me rregullat teknike, kryesisht larg nga vendbanimet dhe sistemet e 
mëdha të infrastrukturës. 
 

3.7 URBANIZIMI I VENDBANIMEVE 
 
         Zona urbane  e Shtërpcës u trajtua brenda zonës kadastrale të Shtërpcë për të  cilën 
është parashikuar zgjerimi e kufijve të ndërtimit. Urbanizimi i fshatit është planifikuar për të 
krijuar tre nën-qendra: Brodi, Drajkovci, Sevca. Për të gjitha vendbanime në Komunë është 
duke planifikuar zgjerimi dhe zhvillimi i planeve rregulluese.    

Ndërtimit  i zonave jashtë zonave urbane dhe kufijtë e ndërtimit të vendbanimeve 
 
               Zona në të cilat parashikohet  ndërtimi  jashtë zonave urbane janë: 
 

 Zonat për zhvillim të Industrisë: ZK Sevca,ZK Shtërpcë, ZK Berevcë dhe ZK Firaja.  
 Zona për Sport dhe zonat rekreative: ZK Shtërpcë dhe ZK Jazhincë.  
 Liqeni artificial: ZK Jazhincë (një vend i quajtur "Uje Gini").  
 Ndërtimi i fermave bujqësore: ZK Shtërpcë, ZK Jazhincë,ZK Berevcë 1, ZK 

Koshtanjevë. 
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 Vikend Zona: ZK Brezovicë,ZK Jazhincë dhe ZK Koshtanjevë. 
 Deponia e mbeturinave – stacioni transferues:ZK Izhancë 
 

3.7.1.1 Profilet e  vendbanimeve të komunës së Shtërpcës 
 

            Zonat urbane, sipas madhësisë demografike dhe kushtet e tjera në komunën e 
Shtërpcës mund të kategorizohen si:  

- vendbanime të vogla rurale,  
- vendbanimet rurale të mesme, 
- vendbanime të mëdha rurale dhe 
- vendbanimet me karakter urban. 

 
 

3.7.2 Vendbanimet me karakter urban 

 
Vendbanimi Shtërpcë 

 
               Vendbanimi Shtërpce  është  vendbanimi më i madh ne Komunë,për një kohë të gjatë 
qendra kulturore dhe administrative i vetë komunës së Shtërpcës. Ndodhet në kurs të ulët të 
lumit "Miljoshticë" në grykën e lumit "Lepenci" në gjirin e bllokuar tek kodrat "Prçeva" dhe 
"Mastakincem".Vendbanimi i Shtërpces  ka rreth 2.770 banorë me rreth 900 familje. Ajo mbulon 
një sipërfaqe prej 35,301,439.72770 m² (3.530,14 ha) me një sipërfaqe ndërtimi të sipërfaqes 
939,364.590099 m² (93,93 ha) që do të thotë se për kokë banori  është 339.1207906 m² (0,03 
ha). 
 
Tipologjia e vendbanimeve  
 
            Vendbanimi i mëparshëm rural është urbanizuar tashmë në periudhën midis dy 
luftërave, me shpalljen si qendër të Komunës në kohët e fundit, dhe fitoi disa objekte të 
karakterit të autorit. Është e llojit kompakt (koncentruar) dhe  është vendbanimi i vetëm në 
Komunë, e cila mbart disa nga karakteristikat e urbane. 

 
Karakteri arkitektonike i trashëgimisë profane në komunën e Shtërpcës paraqitet në dy 

shtresa kulturore në formën e shtëpisë familjes tradicionale të banimit, tipi rurale apo urbane, e 
trashëguar nga e kaluara dhe ende në  mënyrën  e papërshtatshme moderne të jetesës, si 
konceptuar në formën e ndërtesave moderne, karakter publik ose privat, me e cila mund të 
ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme të ndryshojë karakteristikat e mjedisit, si natyrale dhe 
artificiale. Banesa janë ndërtuar nga materiali i fortë, i cili zakonisht dominon dyshemetë e P, P 
+1 dhe P +2. Ngrohja bëhet me dru zjarri, ahu, dhe vetëm një pjesë të vogël të qymyrit. 

Vetë vendbanimi është qendra administrative e komunës së Shtërpcës, ku ndodhet 
ndërtesa e komunës së Shtërpcës, stacionet e policisë, shërbimit social,Gjykatës Komunale,etj. 
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Në vendbanimin e Shtërpcës, përveç objekteve mjekësore, arsimore, objekteve 
profesionale, tregtare dhe të tjera janë ndërtuare dhe objekte industriale, "kulturore" dhe objekte 
të tjera që funksionojnë gradualisht dhe shton atraktivitetin e vendbanimit për popullsinë 
ekzistuese, si dhe imigrimin e popullsisë prej fshatrave përreth në komunën e Shtërpcës. 

Shërbimi shëndetësor realizohet  përmes  Qendrës së Shëndetësisë  të tipit të kujdesit 
shëndetësor parësor. Ky shërbim është i përshtatshme për nevojat reale dhe të kryera në 
objektet e përshtatshme për të përmbushur standardet themelore. Në vendbanim ndodhet një 
qendër e madhe e kujdesit shëndetësor parësor. 

Sistemi i arsimit përbëhet nga shkolla e mesme ekonomike-tregtare mesme “ Jovan 
Cvijiq” dhe shkolla fillore “ Staja Markoviq”.Institucionet arsimore shkollore disponojnë me 
mësim klasat të madhësive të ndryshme prej me te voglave 12 m² deri në 45 m². Prej 
ndërtesave shtese  të shkollave fillore ka një sallë sportive dhe mini fushë sportive e hapur, e 
cila përdoret edhe për mësimin në shkollë të lartë. Në kuadër të sistemit të arsimit në 
vendbanimin e Shtërpcës ekziston edhe struktura e kopshtit "Kaproi i Sharrit", ku janë të   
vendosur 55 fëmijë. 

Nga objektet industriale, vendbanimi i Shtërpcës disponon me fabrikën "Ivo Lola Ribar" e 
cila merret me prodhimin e makinave për përpunim metali dhe kapacitet prodhues për pajisje 
mjekësore në "Mediteks". 

Rrjeti tregtisë përbëhet nga dy kompani nga sektorit publik OTP"Rinia" dhe PD 
"Zadruga" dhe rreth 100 firmave të sektorit privat në përgjithësi të tipit të përzier. Në fshat ka një 
treg të gjelbër me kapacitet prej 60 stalla.  

Në  vendbanimin e Shtërpcës janë të njohura  edhe zejtaret të cilët janë të angazhuar në 
shërbimit të zejtarisë  ne fushën e mirëmbajtje dhe punën e riparimit, pajisjet, objektet, si dhe 
kryejnë shërbime të tjera. Janë të njohur  edhe artizanët të cilët merren me pune vendase dhe 
trajtimin dhe përpunimin  e objekteve të artit dhe inkuadrim të cilësisë së tyre varet nga aftësitë 
personale të prodhuesit. Ka edhe artizanët të angazhuar të cilët  merren me punimet e dorës të 
disa produkteve  nuk është vetë ose me anëtarët e familjes. 

Qendra e Kulturës në vendin ku një numër i objekteve kulturore përfaqësojnë një 
informacion të kombinuar - qendër rekreative. Kjo qendër kulturore përfshin veprimtaritë e 
mëposhtme: biblioteka publike, shfaqjet filmike, shfaqje teatrore, koncerte, galeri dhe atraksione 
të tjera. 

Veprat më të rëndësishme kulturore në  vendbanimin e Shtërpcës janë: Kisha e Shën  
Nikolës, kisha e Sh. Jovanit, memorial përkujtimor të luftëtarëve të luftës së parë dhe të dyte 
botërore dhe ambient të rrugës kryesore në Shtërpcën e vjetër me sheshin në krye. 

Vepra të rëndësishme autore të arkitektëve modern në vendbanimin e Shtërpcës  janë 
ndërtesa e komunës së Shtërpcës dhe ndërtesa e shtuar e Qendrës së Kulturës si edhe 
objekteve publike: ndërtesat postare, bankat, etj. 

Zona e Shtërpcës kryqëzon rrugën rajonale Ferizaj - Prizren në gjatësi prej 10 km dhe 
vetëm  vendbanimi në gjatësi prej 1 km me trotuare dhe ndriçim publik. Gjatësia totale e rrugëve 
lokale në fshat është približno10 km, nga të cilat 9 km dhe 6.80 km shtruar me ndriçim publik. 

Transporti publik në vendbanimin është pjese e  rrjetit ndërfshator dhe ndërqytetor me 
një  ndalese të autobusit. Në qendër të  vendbanimit ka një markë të re parking shërbimi, 
kapaciteti i 68 automjeteve, si dhe ndërtesën e gjykatës dhe tri ndërtesa banimi. 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

289 
 

Në vendbanimin e  Shtërpcës ekziston PTT  centralë me kapacitet  prej 1.500 te 
numrave te rrjetit fiks  kabllore dhe 180 palë të linjës ajrore. Gjithashtu, gjithë territori i fshatit 
është i mbuluar me  rrjet të telefonisë mobile, internet dhe televizion kabllor. 

Burimi kryesor energjetik Ts 35/10 KË 2 x 4 MËA, e cila është vendosur pranë ndërtesës 
së Komunës. Nga këto nënstacione janë të përhapur në 10 KË linja deri ne lokal TS 10 /0.4 KË 
në Shtërpce, e kryesisht rrjetit kabllor dhe në fshatrat në rrethine nëpër të STS vetëm të rrjetit 
ajror. Zona e ngushte e Shtërpcës  përmban 8 KË TS 10 / 0.4 nga të cilat 6 STS MË, një kullë 
dhe një STS. Nga këto tetë, industrisë tre TS, ekuacioni ka për qëllim të furnizimit me dyqane, 
dhe të konsumit të tjera. 

Furnizimi me ujë në vendbanimin bëhet përmes rrjetit të ujësjellësit të sapondërtuar nga 
burime malore kaptuar në tanke të vëllimit 300 m³. Lidhur me rrjetin kryesor është 95% e 
familjeve, ndërsa 5% e familjeve furnizohen me ujë të pijshëm nga burimet e afërta. 

Sistemi i kanalizimit në vendbanimin e Shtërpcës mbulohet nga rrjeti i sapo ndërtuar të 
kanalizimit që mbulon të gjitha vendbanimet. Nuk ekziston pastrimi  i të gjitha ujerave të zeza 
ashtu që k rrjeti i kanalizimit derdhet në lumin në afërsi  "Lepenci". 

Trajtimi i mbeturinave në vendbanimin kryhet nga KRSP (Kompani e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje ka një kapacitet prej 60 l  për asgjësimin e materialeve të mbeturinave. 
Përveç institucioneve publike janë ndarë 1.1 m³ volumin e kontejnerëve të  cilët përdoren për 
shkatërrimin e sasive të mëdha të  mbeturinave. 

Në zonën kadastrale Shtërpce rrjedh lumi "Miljoshtica", me rrjedhën e saj "Bolovanka", 
ku në pjesë veriore të vendbanimit bashkohet në lumin kryesor "Lepenci". Gjithashtu, në qarkun  
e tij Shtërpce të ashtuquajturat akullnajë liqeni. "Shtrbaçi". Lumenj dhe përrenj në vendbanimin 
e Shtërpcës nuk janë të rregulluar në mënyrë që ata mund të pranojnë sasi të mëdha të ujit për 
të shkarkohen nga shtretërit e tyre natyrore dhe të shkaktojnë përmbytje. 

 

3.7.2.1 Problemet aktuale 
 
Vendbanimi i Shtërpcës përballet  me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e 

vetë vendbanimeve. Shumica e problemeve që lidhen me infrastrukturën, rrugët janë jashtë 
standardeve, objektet industriale që kërkojnë rindërtimin dhe ndërtimin e kapaciteteve, 
stabilimentet e energjisë janë të kapaciteteve të vjetruara dhe të vogla, problemi i kabllove 
ajrore (ku telat kryqëzohen linjat e energjisë elektrike, linjat telefonike, televizor kabllor, lidhje 
interneti, etj.), shërbimet parkimi është i kufizuar, i cili nuk i plotëson nevojat e zgjidhjes, ka zona 
e gjelbër, nuk ka asnjë shërbim hekurudhor dhe transportit ndërqytetor poshtë për trafikun auto 
në dimër është shumë i vështirë, kapaciteti i tregut ishte i vogël, nuk ka treg bagëtia, trajtimi i 
ujërave të zeza nuk ekziston, nuk është mirëmbajtje adekuate të kishave, varrezave dhe 
atraksione kulturore, si dhe rrjedhat e ujit nuk janë të rregulluara dhe të mbrojtura, ku ekziston 
rreziku i përmbytjeve.  
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3.7.2.2 Kufijtë aktuale ndërtimore 
 
 Vendbanimi i  Shtërpcës është i llojit koncentrik, u vendos në ultësirë e kodrave përreth, 

është qendra e vetë Komunës dhe kufizohet  me fshatin Berevce ku kufiri  përfaqëson lumi  
Lepenac. 

 

 
. Kufijtë aktual të vendbanimit të Shtërpcës 

 
Kufijtë e planifikuara ndërtimore 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

291 
 

Zgjerimi i vendbanimeve të zonës së ndërtimit do të drejtohen drejt qendrës së skijimit 
në Brezovicë. 

 
Kufijtë aktual te vendbanimit të Shtërpcës 
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3.7.2.3 Zhvillimi kryesor 
 
 Zhvillimi i vendbanimit  të Shtërpcës  pasqyrohet ne  shume drejtime. Për zhvillim e 

është e nevojshme  të përmirësohet infrastruktura rrugore për të lehtësuar trafikun me ndërtimin 
e një rruge qarkore dhe hekurudhës, zgjerimin e rrugëve lokale, instalimin shenjave dhe 
ndriçimit publik përgjatë rrugëve, duke mundësuar zhvillimin e fushave tjera të industrisë në 
formën e ri-funksionalizimit të fabrikave ekzistuese dhe ndërmarrjeve, tregtisë, bujqësisë, etj. 
Gjatë ndërtimeve të reja dhe rikonstruksionit të rrugëve ekzistuese, duhet t’i kushtohet 
vëmendje problemit me kabllot ajrore. Si një zgjidhje afatgjate mund të merret në konsideratë 
ndërtimi i linjave kabllore nëntokësore. Gjithashtu, mbrojtja e mjedisit është e një rëndësie të 
madhe si për banorët ashtu dhe për zhvillimin e turizmit, dhe në këtë mënyrë duhet të merret 
parasysh ndërtimi i kolektorit për trajtimin e ujërave të zeza, për mbrojtjen e lumenjve, përrenjve 
dhe rrjedhave të ujit, ku përgjatë brigjeve të tyre ekziston mundësia për të ndërtuar një shëtitore 
që në lagje do të kontribuojnë në formësimin estetik. Për zgjerimin e vendbanimeve është i 
nevojshëm hartimi planeve të zhvillimit. Pastaj, vendbanimi i Shtërpcës është i pasur me 
trashëgimi kulturore, është e nevojshme të merren masat e duhura për mbrojtjen e 
monumenteve, kishave, varrezat dhe të tjera kulturore - veçoritë historike që do të rritë 
ndjeshëm turizmin. 
 

3.7.3 Vendbanime të mëdha rurale 

 

3.7.3.1 Vendbanimi i Sevcës  
 
Vendbanimi Sevcës është fshati i dytë më i madh, është vendosur më poshtë Oshlakut 

dhe Koxha Ballkan pranë së cilës është krijuar lumi "Lepenci". Ajo ka rreth 1.400 banorë me 
rreth 240 familje. Mbulon sipërfaqen prej 40,963,123.1512 m² (4.096,31 ha) me një hapësirë 
ndërtimore prej 561,732.394942 m² (56,17 ha) që do të thotë se  për kokë të  banori është 
401.23 m² (0,04 ha). 
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3.7.3.2 Tipologjia e vendbanimeve 
 
Karakteristikë kryesore është dendësia e shtëpive në kuadër të dy lagjeve dhe disa 

grupeve te ndara. Pamja e vendbanimit është piktoreske. Vendbanimi është i llojit linear  të 
vendbanimit përgjatë lumit Lepenc.  

Objektet residenciale janë ndërtuar nga materiali i fortë, ku zakonisht dominojn katet prej 
P, P +1 dhe P +2. Ngrohja kryhet  me dru për djegje, kryesisht të ahut, dhe qymyrit në masë të 
vogël. 

Shërbimi shëndetësor realizohet nga një ambulance paralele të kujdesit parësor. Ky 
shërbim nuk është i përshtatshëm për nevojat reale dhe zhvillohet në dhoma të vogla me 
pajisjet e vjetërsuara që nuk përmbushin standardet themelore.  

Sistemi arsimor përmbahet nga një shkollë fillore e ndërtuar rishtas "Sharski Odred". 
Instituti arsimor shkollor disponon me klasa mësimore të madhësive të ndryshme nga 12 m² deri 
në 45 m². Nga ndërtesat shtesë të shkollave fillore ka një sallë sportive në  objektin shkollor dhe 
fushës së mini tenisit, që  përdoret vetëm për mësim shkollor dhe fushë e hapur mini-sportive, 
për rekreacion të popullsisë lokale. 

Rrjeti  i  tregtisë përbëhet nga ndërmarrjet private, kryesisht tipit të përzier. 
Në vendbanimin e Sevcës janë të  njohur dhe artizanët të cilët janë të angazhuar në 

mirëmbajtjen dhe riparimin e prodhimeve, pajisjeve të objekteve, si dhe kryejnë shërbime të 
tjera. Janë të njohur artizanët  të cilët merren me punë dore vendase përkatësisht me  
përpunimin dhe prodhimin e objekteve të artit dhe inkuadrimi i cilësisë së tyre varet nga 
prodhuesit. Po ashtu, ekzistojnë zejtaret të cilët merren me pune dore të produkteve të caktuara 
që i bën vetëm ose me anëtarët e familjes. 

Qendra kulturore në vendin ku një numër i aktiviteteve kulturore realizohet është një 
informacion i kombinuar – qendër rekreative. Brenda qendrës së kulturës në qershor të vitit 
2011 është hapur dega e administratës së përgjithshme. 

Kisha e Shën Nikollës dhe Shëm Atanasijës përfaqësojnë monumente të veçanta 
kulturore të rëndësisë lokale si dhe varrezave. 

 Zona e Sevcës  kryqëzon rrugën lokale në gjatësi prej 4.426 km dhe në fshat vetëm në 
distancë prej 2.127 kilometra. 

Transporti publik në vendbanim është pjesë e rrjetit ekzistues ndër-fshatar dhe 
ndërqytetor me dy vendstacione të autobusëve. 

Tërë territori i vendbanimit është i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, internet dhe 
televizion. 

Furnizimi me ujë në vendbanim bëhet pjesërisht nëpërmjet furnizimit publik me ujë nga 
burimet e malit, ndërsa pjesa e dytë furnizohet me ujë të pijshëm të vendbanimeve nga rrjetet të 
vogla të ndërtuara veçmas. Me rrjetin kryesor janë të lidhura 50% e familje. 

Sistemi i kanalizimit në fshatin Sevce nuk ekziston dhe çdo familje ujerat e zeza i derdh 
në lumenjtë në afërsi ose në gropa septike. 

Trajtimi i mbeturinave ne vendbanime kryhet nga ana e KRSP (Kompani e Re e 
Shërbimeve Publike), ku çdo familje ka një kapacitet prej 60 l  për largimin e materialeve  të 
mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë rregulluar kontejnerët  e vëllimit prej 1.1 m³ që 
përdoren për mbledhjen e sasive të mëdha të mbeturinave. 
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Në zonën  kadastrale  të Sevcss derdhet lumi i "Carsiaçka" dhe lumi "Tisa" të cilë me 
degë të tyre formojnë lumin "Lepenci" në rrjedhën e tyre në vazdhim pranojnë përroi Sotaçki. 
Lumenjtë dhe përrenjtë në vendbanimin Sevcës nuk janë të rregulluar në mënyrë që ata mund 
të pranojnë sasi të mëdha të ujit që dalin nga shtretërit e tyre natyral dhe shkaktojnë përmbytje. 
 

3.7.3.3 Problemet aktuale 
 
Vendbanimi Sevca ballafaqohet me problemet e shumta të cilët ndikojnë ne zhvillimin e 

vetë vendbanimit. Shumica e problemeve i referohet një infrastrukture ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta, shumica  të jo-asfaltuara, pa ndriçim publik dhe sinjalizim), nuk 
ekzistojnë objekte industrial edhe pse ekziston potenciali jo vetëm për zhvillimin e industrisë por 
edhe të blegtorisë, nuk ekziston shërbimi  i parkingut publik, nuk ekziston trafiku hekurudhor, 
dhe transporti ndërqytetor bazohet ne trafikun rrugor i cili në kushtet dimërore është shumë i 
vështire, furnizimi me ujë nuk mbulon vendbanimin në tërësi, nuk ekziston rrjeti i kanalizimit, 
mirëmbajtja e varrezave, kishave dhe trashëgimisë kulturore është jo-adekuate, lumenjtë dhe 
rrjedhat e ujit nuk janë te rregulluara dhe te mbrojtura ku dhe ekziston rreziku nga përmbytjet. 
 

Kufijtë aktuale të ndërtimit 
 
Vendbanimi i Sevcës është i llojit  linear, i banuar në luginën e lumit Lepenc. 

 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

295 
 

Kufizimet aktuale ndërtimore në vendbanimin e Sevces 

 
Kufijtë e planifikuara ndërtimore 
 

            Zgjerimi i zonës ndërtimore të vendbanimit do te jete i përqendruar në kornizën e saj. 
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. Kufizimet e planifikuara ndërtimore të vendbanimit të Sevces 

 
 

Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Sevces pasqyrohet në zhvillimin e industrisë së lehtë, 

blegtorisë dhe bujqësisë. Për vetë zhvillimin është e nevojshme përmirësimi i infrastrukturës 
rrugore, zgjerimit i rrugëve lokale, vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik përgjatë rrugëve. 
Për të përmirësuar kushtet e banoreve  është e nevojshme për të ndërtuar rrjetin e ujësjellësit 
për gjithë vendbanimin. Në drejtim të mbrojtjes së mjedisit duhet të adresohet ndërtimit rrjetit të 
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kanalizimit me mbledhësit për trajtimin e ujërave të zeza, për të mbrojtur lumenjtë, përrenj dhe 
rrjedha të ujit. Për zgjerimin e vendbanimeve është e nevojshme  përpunimi i planit rregullues. 
Vendbanimi i Sevcës posedon trashëgimi kulturore dhe për është e nevojshme të ndermirën 
masa adekuate për mbrojtjen e tyre. 

 

3.7.4 Vendbanimi i  Firajës 

 
Fshati ka një shtrirje 7 km në lindje të Shtërpcës, është vendbanim i tipit kodrinor i 

grumbulluar. Ka sipërfaqe 581.789,881083 m² zonë ndërtimore, dhe zona kadastrale 
16.641.942,0143 m². Fshati ndodhet rrëzë malit të Sharrit, ne fund të Lubotenit, nga pjesa 
veriore e tij, ndërsa nga ana tjetër e fshatit, kalon lumi Lepenc. Prej Ferizajt është larg rreth 23-
23 km.  

Në dokumentet e shkruara, për herë të parë hasim në një harte austriake te përpiluar në 
bazë të shënimeve të vitit 1689, është i regjistruar me emrin Popradina (e përkthyer në gjuhen 
serbe). 

Emrin e ka marr në bazë të llojit të bimës fier, që rritet aty. 
 

3.7.4.1 Tipologjia 
 

Fshati ka një shtrirje disperse me një tendencë të shtrirjes lineare e sidomos gjatë 
kohëve të fundit. Fshati është i shpërndarë në lagje e cila mund të vërehet edhe në ortofoto ku 
secilën lagje e ndanë rruga ku përskaj rruge janë të vendosura objektet e banimit, i cili është 
vendbanim i tipit individual. Fshati ka dy objekte shkollore ( fillore dhe të mesme)  ku mësimi 
zhvillohet deri në klasën e 9-të në shkollën fillore, ndërsa nga klasa e 10-të mësimi zhvillohet në 
shkollën e mesme e cila është afër shkollës fillore. Shërbimet mjekësore kryhen në fshatin e 
afërt Drajkovcit. Fshati ka një xhami të vjetër e shekullit XIV ku edhe më tutje kryhen ritet fetare.  

Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së 
njerëzve, banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin, argëtimin, 
pushimin, komunikimin etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Është fshati i cili 100% me ujë të pijshëm 
furnizohet nga rrjeti i organizuar. Nuk ekziston sistemi për trajtimin  e ujërave të zeza. Rrjeti i 
kanalizimit është ndërtuar në 50% e vendbanimit. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fort.  
Në Firajë zhvillohen këto veprimtari: bujqësia, zejtaria (ndërtimtar, makineri, elektrik-

elektroteknik, dhe teknologji informative) dhe tregëtia. 
 

3.7.4.2 Problemet aktuale 
 

Si probleme kryesore në fshatin Firajë më të theksuara janë trajtimi i ujërave të zeza 
sistemi i  kanalizimit,  grumbullimi i  mbeturinave–deponitë e egra, rrugët e paasfaltuara në disa 
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lagje, mungesa e hapësirave sportive, mungesë e çerdheve, sistemi i furnizimit me rrymë 
shumë i dobët, rrjeti telefonisë fikse, interneti, rrjeti televiziv i pa depërtueshëm. 

3.7.4.3 Kufijtë aktual ndërtimor 
Fshati Firajë është vendbanim i tipit dispers, zhvillimet janë krejtësisht lineare përgjatë 

rrugës kryesore të fshatit. Shërbimet administrative kryhen në zyrët komunale në Drekovc rreth 
2 – 3km larg fshatit. 

 
Zonat aktuale ndërtimore të vendbanimit 

 
 Kufijtë e propozuara të ndërtimit  
 
           Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 
kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vëjmë kufijtë e ndërtimeve, në disa pjesë jemi 
detyruar që t’i ngrijmë ndërtimet. 
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Kufijtë e planifikuara ndërtimore të vendbanimit të Firajës 
 
 Zhvillimi kryesor 
 

Si zhvillime kryesor në këtë fshat janë: Ndërtimi i rrugës e cila lidhë lagjet e fshatit, 
rregullimi i ndriçimit publik, shtruarja e trotuareve të rrugëve,asfaltimi i rrugëve brenda fshatit, 
ndërtimi i terreneve sportive,ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimit, shtrimi i rrugëve, ndërtimi i 
çerdheve, bujqësore dhe pyjore, pyllëzimi i disa sipërfaqeve, zhvillim i blegtorisë. 
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3.7.5 Vendbanimi  i Brodit 

 
Fshati ka një shtrirje rreth 9 km ne lindje të Shtërpcës. Është vendbanim i tipit te 

shpërndare, i ndarë në disa lagje, që janë mjaft larg njëra prej tjetrës. Në tërë luginën e lumit 
Lepenc, ku shtrihet ky vendbanim, ka gjurme të kulturës materiale, si edhe ne kodrat përreth. 
Popullata ka jetuar rreth lumit Lepenc dhe herë pas here ato janë shkatërruar nga vërshimet e 
lumit dhe banorët janë detyruar të vendosen me larg lumit, kryesisht afër burimeve te ujit (aty ku 
edhe sot janë të vendosur). Pastaj, thuhet se ka jetuar popullata ilire e cila ishte nën sundimin 
romak, por është larguar një kohe për shkak të ftohtit. 

Ky vendbanim i vjetër shqiptar në dokumentet e shkruara përmendet ne regjistrin 
kadastral osman te Vilajetit Vellk të vitit 1455, ku është i regjistruar vendbanimi Punid (Brod) me 
38 shtëpi, dhe vendbanimi tjetër Prudna me 50 shtëpi,. Në defterin kadastral të vitit 1477 me 
emrin Brodna kishte 23 shtëpi., ndërsa në defterin kadastral të vitit 1487 kishte 23 shtëpi. Në 
regjistrin kadastral të Sanxhakut te Vushtrrisë të vitit 1566-1574 kishte 11 shtëpi. Në ketë 
lokalitet jeta gjate periudhave historike ka vazhduar. 

Në një harte Austriake të përpiluar në bazë të shënimeve është i regjistruar me emrin 
Brot. 

Me emrin Beri.it. përkatësisht Brot, është i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës 
të vitit 1893 (1.311 h) të vitit 1896 (1.314 h) dhe të vitit 1900 (1.318 h). 

Shume banorë të këtij vendbanimi duke filluar nga viti 1912, e sidomos prej vitit 1951–
1960 janë shpërngulur dhe vendosur në Turqi, shumë prej tyre edhe në Maqedoni etj., 
posaçërisht të lagjes së Shehlereve. 

Ka sipërfaqe 581.789,881083 m² zonë ndërtimore, dhe zona kadastrale 
16.641.942,0143 m² 

 

3.7.5.1 Tipologjia 
 
Fshati ka një shtrirje disperse me një tendencë të shtrirjes lineare e sidomos gjatë 

kohëve të fundit. Fshati përbëhet nga 10 lagje të shtrira kryesisht në pjesët kodrinore. Brodi 
është vendbanim i tipit individual. Fshati ka dy objekte shkollore ku mësimi zhvillohet deri në 
klasën e 9-të, ka ambulancën e mjekësisë familjare, ka dy xhamia në të cilat kryhen ritet fetare. 
Në fshat ekziston edhe një përmendore e cila është ngritur pas luftës së fundit në Kosovë. 
Fshati Brod është vendbanim i tipit individual. 

Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së 
njerëzve, banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin, argëtimin, 
pushimin, komunikimin etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Shumica e fshatit për ujë të pijes përdor 
rrjetin e ujësjellësit të organizuar ndërsa një pjesë e vogël diku rreth 10 % e fshatit furnizohet 
nga burimet individuale dhe nga puset. Nuk ekziston sistemi për trajtimin  e ujërave të zeza. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fortë, objekte me rendësi 
arkitektonike apo me ndonjë rëndësi të veçantë nuk ka. 

Në Brod zhvillohen këto veprimtari: bujqësia, zejtaria (ndërtimtar, makineri, elektrik-
elektroteknik, hidraulik, dhe teknologji informative) dhe tregtia në masë të vogël. 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

301 
 

 

3.7.5.2 Problemi aktual 
 
Si probleme kryesore në fshatin Brod më të theksuara janë trajtimi i ujërave të zeza, 

sistemi i  kanalizimit,  grumbullimi i  mbeturinave–deponitë e egra, rrugët e paasfaltuara në disa 
lagje (e cila pamundëson lidhjen me shkollat fillore në distancë të shkurtë, sistemi i furnizimit me 
rrymë, rrjeti telefonisë fikse, interneti, rrjeti televiziv). 

 

3.7.5.3 Kufijtë aktual ndërtimor 
 
 Fshati Brod është vendbanim i tipit dispers, zhvillimet janë krejtësisht lineare përgjatë 

rrugës kryesore të fshatit. Shërbimet janë në periferi të fshatit. 
 

3.7.5.4 Kufijtë e propozuar ndërtimor 
 
Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 

kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vëmë kufijtë e ndërtimeve, në disa pjesë jemi 
detyruar që t’i ngrijmë ndërtimet. 
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Kufijtë e  planifikuar ndërtimor të vendbanimit Brod 
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3.7.6 Vendbanimi  Brezovica 

 
Vendbanimi i Brezovicës paraqet një qendër turistike të Komunës dhe shtrihet përgjatë 

rrugës rajonale Ferizaj – Prizren. Numëron rreth 620 banorë me rreth 140 familje. Ky fshat i 
takon zonës kadastrale Vërbeshticë, i cili mbulon një sipërfaqe prej 41,819,678.2428 m² 
(4.181,96 ha) me një sipërfaqe të zonës ndërtimore prej 894,052.7473 m² (89,40 ha) që do të 
thotë  për kokë banori në 620.87 m² (0,062 ha). 
 

3.7.6.1 Tipologjia e vendbanimit  
 
Vendbanimi i Brezovicës nuk ka objekte të veçanta karakteristike, ose sidomos 

strukturën interesante urbane. Dukuri e veçantë në afërsi të fshatit është hoteli  "Narcis" objekti 
monumental, krejtësisht jashtë sferës së karakteristikave natyrore ose artificiale të kësaj zonë, 
hotel "Breza"dhe restoranti " Velika brvnara " i takojnë kompleksit të objekteve "INEX" në 
Brezovicë. Në fshat është e vendosur edhe administrata e Parkut Nacional "Malet e Sharrit". 

Objektet banesore janë ndërtuar nga materiali i fortë, ku zakonisht dominojnë katet   P, 
P +1 dhe P +2. Ngrohja kryhet me dru zjarri kryesisht të ahut. 

Vendbanimi i Brezovicës nuk ka shërbim të organizuar shëndetësor por shërbimet e 
kujdesit parësor kryhen në ambulancat e  spikatura të vendosura në afërsi, që i përket zonës  
kadastrale të fshatit Jazhincë. 
            I njëjti rast është edhe me sistemin arsimor që zhvillohet në një degë të shkollës fillore  
"Šarski Odred" në Sevcë. Institucioni shkollor arsimor disponon me  klasa mësimore të 
sipërfaqeve të ndryshme nga 12 m² deri në 45 m². Prej objekteve ndihmese shkolla fillore 
posedon terrenin e futbollit të vogël të tipit të hapur, i cili përdoret si për mësimdhënie po ashtu 
edhe për rekreacionin e banorëve lokal. Kur flasim për aktivitetet sportive – rekreative të këtij 
vendbanimi, duhet të theksohet  se në kompleksin e  hotelit "Narcis" ndodhet  palestra sportive, 
boulingu  dhe pishina. 

Rrjeti i tregtisë përbëhet nga ndërmarrjet private, kryesisht tipit të përzier. 
Sa i përket pasuri ve kulturore në Brezovicë ndodhet kisha e Shën Stefanit e cili paraqet 

një monument kulturor me rëndësi të madhe. 
Gjatësia e përgjithshme e rrugëve në qendër të qytetit është 5.00 km dhe gjatësia e 

ndriçuar të rrugës 3.20 km. Transporti publik realizohet me rrjetin e ekzistuar ndër-fshatar dhe 
ndërqytetor me dy vend-stacione të autobusëve. 

Tërë territori i vendbanimit është  i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, internet dhe 
televizion. 

Furnizimi me ujë në vendbanim bëhet përmes rrjetit publik ujësjellës nga burimet malore. 
Sistemi i kanalizimeve mbulon shumicën e fshatrave rreth 80 %, derisa familjet tjera i largojnë 
ujerat e zeza në një lumë në afërsi apo në gropa septike. 

Trajtimi i mbeturinave ne lagje kryhet nga KRSP (Kompani e Re e Shërbimeve Publike), 
ku çdo familje ka një kapacitet prej 60 l për mbledhjen e materialeve të mbeturinave. Përveç 
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shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët me vëllim prej 1.1 m³  të cilët përdoren për 
deponim të sasive të mëdha të mbeturinave. 
 

3.7.6.2               Problemet aktuale 
 

                 Vendbanimi i Brezovicës përballet me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e 
vendbanimit. Problemet i referohen infrastrukturës, ku shumica e rrugëve janë jashtë 
standardeve (rrugë të ngushta, dhe sinjalizim), nuk ekzistojnë objekte industriale, përdorimi i 
pamjaftueshëm i resurseve për zhvillimin e bujqësisë, nuk ekziston shërbimi hekurudhor dhe 
transportit ndërqytetor lidhet me trafikun rrugor i cili në kushtet dimërore është shume i vështire, 
nuk ekzistojnë varrezat. 

 

3.7.6.3 Kufijtë aktualë të ndërtimit 
 
Vendbanimi i Brezovicës është i tipit linear dhe shtrihet përgjatë rrugës rajonale Ferizaj – 

Prizren. 
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Kufijtë aktual ndërtimor të vendbanimit të Brezovicës 

 

3.7.6.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimorë 
 
Zgjerimi i zonës së ndërtimtarisë së vendbanimeve do të drejtohet në drejtim të 

vendbanimeve të Jazhincës dhe Shtërpcës, me një tendencë të lidhjës së këtyre 
vendbanimeve. Në zonën kadastrale të Vrbeshticës planifikohet zgjerimi dhe  rregullimi i zonës 
ekzistuese të vikendit. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor te vendbanimit te Brezovicës 
 

3.7.6.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Brezovicës pasqyrohet në zhvillimin e turizmit. Për vetë 

zhvillimin është i nevojshëm rregullimi i infrastrukturës rrugore, zgjerimi i rrugëve lokale, 
vendosja e sinjalizimit, rindërimi dhe modernizimi i ndriçimi rrugor përgjatë rrugëve. Për 
zgjerimin e vendbanimeve është  i nevojshme hartimi i planit rregullues. 
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Në rrethinën e hotelit, si edhe në vendbanim është e mundur të imagjinohet rritja e 
kapaciteteve, ku duhet të përdoren llojet e banesave të ndërtuara tradicionalisht. Nga pikëpamja 
kulturore ky mjedis nuk ka nevoje për masa të veçanta të mbrojtjes, zgjerimi i mundshëm i 
objekteve turistike në strukturat e formuara tradicionalisht duhet të kuptohet si një rekomandim. 

 

3.7.7 Vendbanimi i Berevcës 

 
 Vendbanimi i Berevcës ndodhet në bregun e majtë të lumit "Lepenc". Numëron rreth 

810 banorë me rreth 190 familje. Mbulon një sipërfaqe prej 11,844,196.07020 m² (1.184,42 ha) 
me një zonë ndërtimi të sipërfaqes prej 232,987.962727 m² (23,29 ha) që do të thotë se për 
kokë banori është 287.63 m² (0.02 ha). 

 

3.7.7.1 Tipologjia e vendbanimit 
 

   Tipar kryesor i vendbanimit është dendësia e shtëpive, ashtu që vendbanimi i përket 
llojit koncentrik. 
             Me rritjen e atraktivitetit të vendbanimit të Shtërpcës dhe aktivizimin industrial të 
hapësirës përgjatë lumit Lepenc te vendbanimit Berevcë gjithnjë e më shumë integrohet me 
qendrën e Komunës dhe po bëhet gradualisht një pjesë integrale e tërësisë se vendbanimeve të 
Shtërpcës – Berevcës.  
           Objektet për banim janë ndërtuar nga materiali i fortë, ku zakonisht dominojnë katet  P, P 
+1 dhe P +2. Ngrohja bëhet me dru zjarri.  
           Shërbimi shëndetësor kryhet nëpërmjet ambulancës kryesore, si dhe arsimi  zhvillohet 
në institucionet arsimore në Shtërpcë.  
           Rrjeti Tregtisë përbëhet nga ndërmarrjet private, kryesisht tipit të përzier. 
             Në vendbanimin e Berevcës janë të njohur dhe artizanët të cilët janë të angazhuar në 
shërbimit e zejtarisë në fushën e mirëmbajtjes dhe riparim të prodhimeve, pajisjet e objekteve, 
si dhe kryerjen e shërbime të tjera. Janë të njohur edhe artizanët  të cilët merren me punët e 
dorës vendase respektivisht prodhimin dhe përpunimin e objekteve të artit si dhe formësimin e  
cilësisë së tyre i cili  varet nga aftësitë personale të prodhuesve, po ashtu ekzistojnë zejtaret të 
cilët merren me përpunimin e punëve të dorës të disa produkteve  të cilat zejtaret i bëjnë vetë 
ose me  anëtarët e familjes. Prej kapaciteteve industriale ekziston vetëm SOO "Sharra" ku 
përpunohet druri. 
           Në kodër sipër Berevcës ndodhet kisha e Shën Premtit, e cila është ndër kishat më të 
vjetra dhe më të rëndësishme në territorin e Komunës. Në oborrin e saj ndodhet varreza e 
fshatit.  
           Berevca nuk posedon qendër kulturore, por banorët përdorin shërbimet e Shtëpisë së 
Kulturës së Shtërpcës.  
           I gjithë territori i vendbanimit është i mbuluar me rrjetin  i telefonisë mobile, internet dhe 
televizion.  
          Furnizimi me ujë në vendbanim kryhet përmes rrjetit të ujësjellësit publik nga burimet 
malore. Në rrjetin kryesor janë të lidhura 95% të shtëpive. 
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          Sistemi i kanalizimeve lidhet pjesërisht në rrjetin e ndërtuar rishtas të kanalizimit i cila 
mbulon pjesën e ulët të vendbanimit, ndërsa pjesa e sipërme nuk posedon rrjet të kanalizimit. 
Pastrimi i ujërave të zeza nuk ekziston dhe rrjeti i kanalizimit derdhet në lumin më të aftër 
"Lepenc". 
          Trajtimi i mbeturinave në vendbanim kryhet nga KRSP (Kompani e Re e  Shërbimeve 
Publike), ku çdo shtëpi posedon një kontejner prej 60 l  për mbledhjen e materialeve të 
materialit te mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejner  me vëllim 
prej  1.1 m³ të  cilët shërbejnë për akumulimin e sasive të mëdha të mbeturinave. 
           Shtrati i lumit "Lepenc"  nuk është i rregulluar, ashtu që ai nuk mund të pranojë sasi të 
mëdha të ujit që derdhen nga rrjedhat e ujit natyror dhe mund të shkaktojnë përmbytje.  
 

3.7.7.2            Problemet aktuale 
 
           Vendbanimi i Berevcës  përballet me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e  
vendbanimit. Shumica e problemeve i referohen infrastrukturës ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta, pa ndriçim publik dhe sinjalizim), nuk ekzistojnë ndërtesat 
industriale, edhe pse ka potenciale jo vetëm për zhvillimin industrial  por edhe të bujqësisë, nuk 
ekziston shërbimi publik i  parkingut, mirëmbajtja e kishave, varrezave dhe trashëgimive 
kulturore është jo-adekuate, lumenjtë dhe rrjedhat e ujit nuk janë të rregulluara dhe të mbrojtura, 
ku ekziston rreziku i përmbytjeve.  
 

3.7.7.3             Kufijtë aktuale ndërtimore 
 
            Vendbanimi Berevcës është i tipit koncentrik, të vendosur në bregun e majtë të lumit 
Lepenc. 
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Kufijtë aktual ndërtimor të vendbanimit të Berevcës 

 

3.7.7.4 Kufijtë e planifikuara ndërtimore 
 
Zgjerimi i zonës së ndërtimit të vendbanimeve do të përqendrohet në drejtim të 

vendbanimit të Shtërpcës. 
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Kufijtë e planifikuar  ndërtimor te vendbanimit të Berevcës 

 

3.7.7.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Berevces pasqyrohet në zhvillimin e industrisë së lehtë dhe 

bujqësisë. Për zhvillim është i nevojshme përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimi i rrugëve lokale, 
vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik përgjatë rrugëve. Në drejtim të mbrojtjes së mjedisit 
duhet t’i kushtohet vëmendje ndërtimit të një kolektorit për trajtimin e ujërave të zeza, për të 
mbrojtur rrjedhat ujore. Për zgjerimin e vendbanimeve është e nevojshme hartimi i planit 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

311 
 

rregullativ. Vendbanimi i Berevcës posedon historinë kulturore për të cilën duhet të ndermirën 
masa adekuate  për mbrojtjen e tyre. 

 

3.7.8 Vendbanimi i  Gotovushës 

 
Vendbanimi i Gotovushës  është i vendosur në anën e djathtë të lumit "Lepenc". Përreth 

vendbanimit  kalon rruga rajonale Ferizaj - Prizren. Numëron rreth 950 banorë me rreth 160 
familje. Ajo mbulon një sipërfaqe prej 16,117,616.6043 m² (1.611,76 ha) me një zonë ndërtimi të 
sipërfaqes 290,283.106696 m² (29,02 ha) që do të thotë  për kokë banori në 305.56 m² (0,03 
ha). 

 

3.7.8.1 Tipologjia e vendbanimit 
  

Karakteristikë kryesore është dendësia e shtëpive në lagjet e ndryshme. Pamja e 
vendbanimit është shumë piktoreske, si dhe  vendbanimi  është tip koncentrik. 

Ne vendbanimin Gotovusha deri më sot është ruajtur numri i madh i objekteve  banesore 
të ndërtuara tradicionalisht, me vlera të rëndësishme kulturore. Shkatërrimi i këtyre ndërtesave, 
së bashku me organizimin karakteristik të oborreve dhe hyrjeve të drurit monumental, është e 
pamundur për të parandaluar radikalisht, por në rindërtimin e vendbanimeve duhet të merret në 
konsiderate  përfshirja e këtyre objekteve në strukturat e reja urbane edhe së paku me 
përsëritjen e formave dhe materialeve (dru, gur). 

Objektet banesore më të reja janë ndërtuar nga materiali i fortë, i cili zakonisht dominon 
me katet  P, P +1 dhe P +2. Ngrohja bëhet me dru zjarri. 

Shërbimi shëndetësor realizohet përmes paraleles së ambulancës të kujdesit parësor. 
Ky shërbim nuk është adekuat për nevojat reale dhe zhvillohet në dhoma të vogla me pajisjet e 
vjetruara që nuk përmbushin standardet themelore.  

Sistemi arsimor përbehet nga shkolla fillore "Rajko Urosheviq". Instituti shkollor arsimor  
disponon me  klasa mësimore të madhësive të ndryshme prej 12 m² deri në 45 m². Prej 
ndërtesave ndihmese shkolla fillore posedon mini terrenin e hapur,   cili përdoret për mësim  
shkollor dhe rekreacion të banorëve lokalë. 

Rrjeti tregtar përbëhet nga ndërmarrjet dhe sektorët privat, kryesisht tipit të përzier. 
Në vendbanimin e Gotovushës janë të njohur edhe zejtarët të cilët merren me zejtarinë 

shërbyese në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të prodhimeve, pajisjeve të objekteve, si dhe 
kryejnë shërbime të tjera. Janë të njohur edhe artizanët të cilët merren me punët e dorës 
vendase dhe përpunimin e objekteve të artit  si dhe  formësimin e cilësisë  i cila varet nga 
aftësitë profesionale të prodhuesve, po ashtu ekzistojnë edhe artizanët të cilët merren edhe me 
punë dore të disa prodhimeve të mjeshtërive të dorës që i bëjnë vetëm ose me anëtarët e 
familjes. Ekziston edhe shoqata e grave dhe shoqatat e fermerëve. 

Shtëpia e kulturës ku zhvillohet një numër i aktiviteteve kulturore paraqet një kombinim 
të qendrës informatike-rekreative. 

Në fshat  ekziston kisha e Shën Nikollës, e cila në kategorizimin e Institutit për mbrojtjen 
e trashëgimisë kulturore ka një rëndësi të jashtëzakonshme, dhe ka marrë kohët e fundit një 
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lëvizje të papërshtatshme të ndërtuar pa kushtet konservatorike dhe kisha e Virgjëreshës së 
Shenjtë me varrezat dhe dhoma për ngrënie gëzon statusin e pasurisë kulturore. 

Gjatësia e përgjithshme e rrugëve në  vendbanim është 3.80 km, gjatësia totale e 
rrugëve të ndriçuara është 3.00 km. 

Transporti publik në vendbanim është pjese  e rrjetit  ndër-fshator dhe ndërqytetor  
ekzistuese me një vend-ndalje autobusi. 

Tërë territori i vendbanimit është i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, internet dhe 
televizion. 

Furnizimi me ujë në vendbanim kryhet përmes rrjetit të furnizimit publik nga burimet 
malore. Në rrjetin kryesor janë të lidhur 100% të shtëpive. 

Sistemi i kanalizimit në lagje mbulon rreth 90% të shtëpive. Ujërat e zeza derdhen 
përmes kolektori të lumit "Lepenc". 

Trajtimi i mbeturinave në vendbanim kryhet nga KRSP (Kompani e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo shtëpi posedon një shportë prej 60 l  për asgjësimin  e materialeve të 
mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët 1.1 m³ të cilët 
shërbejnë për largimin e sasive të mëdha të mbeturinave. 

Në zonën kadastrale të Gotovushës rrjedh lumi që kalon përmes vendbanimit dhe  
derdhet në lumin "Lepenc". Shtrati i lumit nuk është i rregulluar. 

 
 

3.7.8.2 Problemet aktuale  
 
Vendbanimi i Gotovushës përballet me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e 

vendbanimit. Shumica e problemeve që lidhen me infrastrukturën, ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta, shumica të paasfaltuara, pa ndriçim rrugor publik dhe sinjalizim), 
nuk ekzistojnë shërbimet publike të parkingut, transporti ndërqytetor lidhet  me trafikun rrugor i 
cili në kushtet dimërore  është shumë i vështirë. Gjatë verës, janë të shpeshtuara problemet të 
furnizimit me ujë, të shprehur aveçanërisht në pjesën e sipërme të fshatit. Deponimi i 
mbeturinave është jo-adekuat, i cili shkakton shfaqjen e deponive ilegale në pjesë të caktuara të 
vendbanimeve, si dhe nuk ka mirëmbajtje adekuate të kishave, varrezave dhe trashëgimive 
kulturore.  

 

3.7.8.3 Kufijtë aktuale ndërtimor 
 
Vendbanimi i Gotovushës është i tipit koncentrik, i vendosur në anën e djathtë të lumit 

"Lepenc". 
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Kufijtë aktual ndërtimor të vendbanimit të Gotovushës 
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3.7.8.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
Zgjerimi i zonës ndërtimore të vendbanimit do të drejtohen në drejtim të Bitisë së 

Poshtme dhe Drajkocit. 

 
Kufijtë e planifikuar ndërtimor të vendbanimit të Gotovushës 
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3.7.8.5 Zhvillimi kryesor 
 

           Zhvillimi i vendbanimit të Gotovushës pasqyrohet në zhvillimin e bujqësisë. Për vetë 
zhvillimin është e nevojshme përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimi i rrugëve lokale, vendosja e 
sinjalizimit dhe ndriçimit publik  përgjatë rrugëve. Për zgjerimin e vendbanimeve është e 
nevojshme përpunimi i planit rregullativ. Gotovusha posedon trashëgimi kulturore për të cilat 
është e nevojshme të ndërmerren masa adekuate për mbrojtën e tyre. 
 
 

3.7.9 Vendbanimi i Vërbeshticës 

 
Vendbanimi i Vërbeshticës shtrihet përgjatë luginës se lumit të Vërbeshticës. Numëron 

rreth 820 banorë me rreth 140 familje. Zonës kadastrale të Vërbeshticës i përket Brezovica dhe 
mbulon një sipërfaqe prej 41,819,678.2428 m² (4.181,96 ha) me zonë  ndërtimi me sipërfaqe 
prej 894,052.7473 m² (89,40 ha) që do të thotë për kokë banori në 620.87 m² (0.062 ha). 

 

3.7.9.1 Tipologjia e vendbanimit 
 

Vërbeshtica është vendbanim i tipit longitude dhe nuk i ka të shprehura dhe të ruajtura 
në mënyrë specifike vlerat arkitektonike. 

Objektet banesore janë të ndërtuara nga materiali i fortë, i cili zakonisht dominon me 
katet  P, P +1 dhe P +2. Ngrohja bëhet me dru zjarri. 

Shërbimi shëndetësor veprimtarinë e vet e zhvillon nëpërmjet paraleles së ambulancës 
në formën e kujdesit parësor. Ky shërbim nuk është i përshtatshëm për nevojat reale dhe 
zhvillohet në dhoma të vogla me pajisjet e vjetërsuara që nuk i përmbushin standardet 
themelore. 

Sistemi arsimor përbën paralele të ndara të shkollës fillore të Sevcës " Šarski Odred". 
Instituti shkollor arsimor disponon me klasa mësimore te sipërfaqeve te ndryshme prej 12 m² 
deri në 20 m².Ne vendbanim po ashtu ndodhet edhe  terrene sportive te hapura, të përdorura 
për mësim  shkollor, për rekreacion të banorëve lokal dhe për mirëmbajtjen e turneut tradicional 
të 1 Majit, përveç këtij terrenit ne vendbanim, ekziston edhe  pishina e hapur.  

Rrjeti tregtar përbëhet nga ndërmarrjet dhe sektorët privat, kryesisht tipit të përzier. 
 Në vendbanimi e Vërbeshticës janë të njohur edhe artizanët të cilët janë të angazhuar 

në zejtarinë e shërbimit në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimin e prodhimeve, pajisjet e 
objekteve, si dhe kryejnë shërbime të tjera. Janë të njohur edhe artizanët të cilët merren me 
zejtari të punës së dorës vendase përkatësisht me prodhimin dhe përpunimin  e objekteve të 
artit si edhe formësimin e cilësisë të cilët varen nga aftësitë profesionale të prodhuesve, po 
ashtu ekzistojnë zejtaret të cilët merren me përpunimin e  mjeshtërive të dorës të disa 
produkteve të cilat zejtari i benë vetëm ose me anëtaret e tij të familjes. 

Në objektin e Shtëpisë së Kulturës, ku zhvillohet një sërë e aktiviteteve kulturore, 
ndodhet edhe " Radnički univerzitet ".  
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Me rendësi të veçantë të trashëgimisë kulturore është kisha e Shën Ilijës, e ndërtuar në 
fund të shekullit të XVI dhe varrezat e fshatit, pranë kishës. Trashëgimi kulturore me rëndësi 
lokale janë edhe varrezat kolektive të veteranëve të luftës së dytë botërore, në afërsi të rrugës 
që shpie prej Brezovicës kah vendbanimi Vërbeshtica. Varrezat e fshatit, "Crkvishta" është e 
mbrojtur me aktin e Institucionit Krahinor për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore. 

Gjatësia e përgjithshme e rrugëve në vendbanim është 3.80 km dhe gjatësia totale e 
rrugëve të ndriçuara është 3.00 km. Transporti publik në vendbanim është pjese e rrjetit 
ekzistues ndërfshator me dy vend-stacione të autobusëve. 

 Tërë territori i fshatit është i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, pjesa më e madhe 
me rrjet të internetit dhe televizionit. 

 Furnizimi me ujë në vendbanim kryhet përmes rrjetit të furnizimit publik me ujë nga 
burimet malore. Ne rrjetin kryesor  janë të lidhur  95% e familje. 

Sistemi i kanalizimit në fshat nuk ekziston ashtu qe çdo shtëpi i largon ujerat e zeza në 
lumin më të afërt apo bë gropa septike.  

Trajtimi i mbeturinave në vendbanim kryhet nga KRSP (Kompani e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje ka një kontejner të vëllimit prej 60 l  për asgjësimin e materialeve të  
mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët prej 1.1 m³  të   cilët 
shërbejnë për mbledhjen e sasive të mëdha të mbeturinave.  

Në zonën kadastrale  derdhet lumi "Vërbeshtiçka" me degë të saj derdhet në lumin 
"Lepenc". Lumenj dhe përrenj në vendbanim nuk janë të rregulluara në mënyrë që ata mund të 
pranojnë sasi të mëdha të ujit të cilët derdhen nga rrjedhat e saj natyrore dhe shkaktojnë 
përmbytjet. 

 

3.7.9.2 Problemet aktuale 
 
Vendbanimi i Vërbeshticës përballet me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e  

vendbanimit. Shumica e problemeve lidhen me infrastrukturën, ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta, shumica të pa-asfaltuara, ndriçimi publik dhe sinjalizimi i 
pakompletuar), nuk ekzistojnë ndërtesat industriale, edhe pse ka potenciale jo vetëm për 
zhvillim industrial por edhe bagëti, nuk ekziston shërbimi publik i parkingut, nuk ekziston trafiku 
hekurudhor dhe transporti ndërfshator i cili lidhet me trafikun rrugor në kushtet dimërore është 
shumë i vështirë, mirëmbajtja e kishave, varrezave dhe atraksione kulturore nuk është 
adekuate, si dhe rrjedhat e ujit dhe lumenjtë nuk janë të rregulluara dhe të mbrojtura, ku 
ekziston rreziku i përmbytjeve. 

 

3.7.9.3  Kufijtë aktuale ndërtimor 
 
Vendbanimi i Vërbeshticës është e tipit gjatësorë i vendosur në luginën e lumit 

"Vërbeshtiçka". 
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Kufijtë aktuale ndërtimore të vendbanimit të Vërbeshticës 

 

3.7.9.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
Zgjerimi i vendbanimeve të zonës së ndërtimit do të drejtohet drejt vendbanimit të 

Brezovicës. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor të vendbanimit të Vërbeshticës 
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3.7.9.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Vërbeshticës pasqyrohet në zhvillimin e industrisë së lehtë dhe 

bujqësi me  theks të veçantë në bujqësi dhe në rritjen e pemëtarisë. Për zhvillim është i 
nevojshme përmirësimi i infrastrukturës rrugore, zgjerimi i rrugëve lokale, vendosja e sinjalizimit 
dhe përfundimi i ndriçimit publik përgjatë rrugëve. Në drejtim të mbrojtjes së mjedisit duhet të 
shikohet mundësia e ndërtimit të një rrjeti të kanalizimit me mbledhësit për trajtimin  e ujërave të 
zeza, mbrojtja e lumenjve, përrenjve dhe rrjedhave të ujit. Për zgjerimin e vendbanimeve është  
e nevojshme përpunimi i planit rregullativ. Vendbanimi i Vërbeshticës posedon trashëgimi 
kulturore dhe është e nevojshme të ndermirën masa adekuate për mbrojtjen e tyre. 

 

3.7.10 Vendbanimi i Jazhincës 

 
 Vendbanimi i  Jazhincës është ndërtuar kryesisht në anën e djathtë të pellgut lumor të 
Lepencit, dhe vetëm një pjesë e vogël në të majtë. Për shkak të rritjes së atraktivitetit  të 
qendrës turistike të Brezovicës dhe rrugëve kryesore të trafikut komunal gradualisht po 
zgjerohet nga lokacioni përgjatë lumit Lepenc në hapësirat  përgjatë rrugës Ferizaj - Shtërpce - 
Prizren. Numëron rreth 700 banorëve të rreth 140 familje. Mbulon një sipërfaqe prej 
15,463,348.6283 m² (1.546,33 ha) me një sipërfaqe ndërtimi të sipërfaqes 351,754.653849 m² 
(35,17 ha) që do të thotë se shumat për kokë banori në 502.50 m² (0,05 ha). 
  

3.7.10.1 Tipologjia e vendbanimit 
 
Vendbanimi i Jazhincës ka struktura kompakte të dendur. Fondi i vjetër i ndërtimit u 

zëvendësua me kalimin e kohës pothuajse plotësisht. Niveli aktual i urbanizimit është shumë i 
ulët, si në aspektin e kompozicionit urban ashtu edhe  në aspektin e higjienës urbane. Lloji 
modern i ndërtimit nuk i referohet traditës. Objektet banesore janë ndërtuar nga materiali i fortë, 
ku zakonisht dominojnë katet P, P +1 dhe P +2. Ngrohja kryhet,  me dru zjarri,kryesisht me dru 
ahu. 

Shërbimi shëndetësor realizohet pemës ambulancës së spikatur të kujdesit parësor. Ky 
shërbim nuk është i përshtatshëm për nevojat reale dhe zhvillohet në dhoma të vogla me 
pajisjet e vjetruara që nuk përmbushin standardet themelore. 

 Sistemi arsimor përbehet nga paralelja e ndarë e shkollës fillore" Šarski Odred" në 
Sevcë. Instituti shkollor arsimor disponon me klasa mësimore të sipërfaqeve të ndryshme prej 
12 m² deri në 45 m². Nga objektet ndihmese shkolla fillore posedon edhe mini terrenin e futbollit 
të hapur, i cili përdoret, si për mësim shkollor po ashtu edhe për rekreacion te banoreve vendor.  

Rrjeti i tregtisë përbëhet nga ndërmarrjet dhe sektorët private, kryesisht të tipit të përzier.  
Në vendbanimin e Jazhincës janë të njohur edhe artizanët të cilët janë të angazhuar në 

zejtarinë e shërbimit të përpunimit të drurit dhe riparimin e prodhimeve prej druri.  
Shtëpia e Kulturës ku zhvillohet një numër i aktiviteteve kulturore paraqet një kombinim 

të qendrës informative dhe rekreative. 
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 Kisha e Shën Premtit paraqet një monument kulturor si edhe varrezat me rëndësi 
lokale. Prej trashëgimisë kulturore  një vend të rëndësishëm zë monumenti i ushtarëve të rënë 
të njësive partizane në luftën e dytë botërore i quajtur "Në gjirin e nënës" (U nedrima majke), që 
përfaqëson punën e autorit të shquar Svetomir Arsiq - Basara. Ky monument është ndërtuar në 
park, i cili paraqet potencial për zhvillimin e turizmit veror dhe mirëmbajtjen e ngjarjeve 
tradicionale.  

Zona  e Jazhincës kryqëzon  autostradën Ferizaj - Prizren në gjatësi prej 7.8 km dhe 
rrugën lokale me gjatësi prej rreth 2.4 km dhe vet vendbanimin në gjatësinë e 1.8 km. 

Transporti publik në vendbanim është pjese e rrjetit ndërfshatror dhe ndërqytetor 
ekzistuese me dy vend-stacione të autobusëve.  

tërë territori i fshatit është i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, internet dhe televizion.  
Furnizimi me ujë në vendbanim bëhet përmes rrjetit të furnizimit publik me ujë nga 

burimet malore. 
Sistemi i kanalizimit në lagjen, për shkak të konfigurimit të terrenit jo të zhvilluar. Rrjeti i 

kanalizimeve mbulon 10 %, derisa shtëpitë tjera i largojnë ujërat e zeza në lumin e afërt ose në 
gropa septike.  

Trajtimi i mbeturinave ne vendbanim kryhet nga KRSP (Kompania e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje ka një kapacitet prej 60 l  për asgjësimin e materialeve të mbeturinave. 
Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët me vëllim prej 1.1 m³  të cilët 
përdoren për largimin e sasive të mëdha të mbeturinave.  

Në zonën kadastrale te Jazhinces buron "Lumi i thatë"  që rrjedh në lumin "Lepenc". 
Lumenj dhe përrenj në vendbanim nuk janë të rregulluar ashtu që ata nuk mund të pranojnë 
sasi të mëdha të ujit e që derdhen nga shtretërit e tyre natyrore duke shkaktuar vërshime. Po 
ashtu në zonën e fshatit ka dy gropa që janë pjesë e legjendës. 
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3.7.10.2 Problemet aktuale  
 
Fshati Jazhincë po përballet me probleme të shumta që ndikojnë në zhvillimin e 

vendbanimit. Shumica e problemeve lidhen me infrastrukturën, ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta, pa ndriçimit publik dhe sinjalizim), nuk ekzistojnë objekte 
industriale. Ekzistojnë potenciale për zhvillimin e bujqësisë, me zhvillimin prioritar të rritjes së 
bagëtive dhe kultivimit të pemëtarisë. Shërbimi për parking publik nuk ekziston, nuk ekziston 
shërbim hekurudhor dhe transporti ndërqytetor lidhet me transportin rrugor, dhe i cili në kushtet 
dimërore është shumë i vështire, ujësjellësi nuk mbulon të gjitha vendbanimet, rrjeti i sistemit të 
kanalizimeve nuk ekziston, nuk është adekuate ruajtja e kishave, varrezave dhe vendeve 
kulturore, uji dhe rrjedhat e ujit nuk janë të rregulluara dhe të mbrojtura,  ku ekziston rreziku i 
përmbytjeve. 

 

3.7.10.3           Kufijtë aktuale ndërtimorë 
Vendbanimi i Jazhincës është i llojit linear, shtrihet përgjatë rrugës lokale Sevcë- Brezovicë. 
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Kufijtë aktual ndërtimor i vendbanimit të Jazhincës 

 

3.7.10.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
Zgjerimi i zonës ndërtimore të vendbanimeve do të orientohet drejt vendbanimit të 

Brezovicës, me një tendencë të bashkojë dy fshatra. Në zonat kadastrale të Jazhincës  
planifikohet zona e vikendit përgjatë autostradës Ferizaj - Prizren. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor të vendbanimit të Jazhinces 

 

3.7.10.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Jazhincës pasqyrohet në zhvillimin e bujqësisë (bagëti dhe 

pemëtari). Për zhvillim është i nevojshme përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimit të rrugëve 
lokale, vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik përgjatë rrugëve. Për  përmirësimin e 
kushteve të jetesës së banorëve është e nevojshme për të zgjidhur problemin e largimit dhe 
trajtimin e ujërave të zeza (ndërtimi i rrjetit të kanalizimit ku konfigurimi i terrenit lejon). Në 
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drejtim të mbrojtjes së mjedisit duhet të merret një vështrim në, mbrojtjen e lumenjve, përrenjve 
dhe rrjedhave të ujit. Për zgjerimin e vendbanimeve është e nevojshme përpunimi i planit 
rregullativ. Vendbanimi i Jazhincës posedon veçanti kulturore dhe është e nevojshme të 
ndermirën masa adekuate për mbrojtjen e tyre, si edhe aktivizimin dhe rregullimin e hapësirës 
ekzistuese për kultivimin e ngjarjeve tradicionale që do të ndikojnë në zhvillimin e turizmit veror. 

 

3.7.11 Vendbanimi Bitia e Poshtme 

 
Vendbanimi i Bitisë së Poshtme shtrihet përgjatë lumit "Lepenc". Numëron rreth 830 

banorë me rreth 140 familjeve. Mbulon një sipërfaqe prej 6520517.360590 m² (652,05 ha) me 
zonë ndërtimi të sipërfaqes 235,878.966762 m² (23,58 ha) që do të thotë  për kokë banori në 
284.19 m² (0.02 ha). 

 

3.7.11.1 Tipologjia e vendbanimit 
 

 Karakteristikë kryesore është dendësia e shtëpive të grupuara në disa lagje, kështu që 
vendbanimi i takon një lloji policentrik. 
            Shembuj të ndërtesave të vjetra të banimit në vendbanim janë të rralla dhe sipas 
karakteristikave të saj nuk mund të mbrohen posaçërisht. 
             Objektet rezidenciale janë të ndërtuar nga materiali i fortë, i cili zakonisht dominon  me 
katet P, P +1 dhe P +2. Ngrohja bëhet me dru zjarri. 
             Shërbimi shëndetësor kryhet nëpërmjet ambulancës kryesore në Shtërpce, ndërsa 
sistemi i arsimit fillor mbahet në paralelen e veçuar të shkollës fillore "Staja Markoviq" në 
Shtërpce. Prej objekteve ndihmës shkolla fillore posedon  terrenin e futbollit të vogël të hapur, i 
cili përdorët si për mësimdhënie ashtu edhe për rekreacion të banoreve lokal, po ashtu në 
qendër të vendbanimit  ndodhet terreni i hapuri i basketbollit. 
            Rrjeti i tregtisë përbëhet nga ndërmarrja dhe sektori privat, kryesisht të tipit të përzier. 
           Në fshatin Bitia e Poshtme janë të njohur edhe artizanët të cilët janë të angazhuar në 
zejtarinë e shërbimit në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimin të prodhimeve, pajisjet e  
objekteve, si dhe kryejnë shërbime të tjera. Janë të njohur edhe artizanët të cilët merren me 
punët e dorës përkatësisht me trajtimin dhe përpunimin e objekteve të artit si dhe formësimi i 
cilësisë së tyre varet nga angazhimet personale të prodhuesve, po ashtu ekzistojnë edhet 
zejtaret të cilët merren me përpunimin e punëve të dorës të disa prodhimeve të cilat zejtari i 
përpunon vetë ose me  anëtaret e familjes së tij. 
              Pasuria më e rëndësishme kulturore në fshatin Bitia e Poshtme është kisha e Shën 
Teodorit, e rrethuar me mur guri, me ikona dhe afreske nga shekulli i XVI-XVII. Dyshemeja në 
kishë është e mbuluar me pllaka guri të mëdha. Varreza e vjetër është  pjesë integrale e kësaj 
trashëgimie kulturore, dhe disa monumente të varrezave kanë nevoje për studime të 
hollësishme shkencore dhe vlerësim. Kisha e Shën Dimitrit gjithashtu u shfaq në fund të 
shekullit të XVI dhe duhet të ketë mbrojtje formale juridike. Në oborrin e saj ndodhen edhe 
varrezat e fshatit. 
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               Gjatësia e përgjithshme e rrugëve në qendër të vendbanimit është 3.10 km, ku të 
gjithë rrugët janë të ndriçuara. Transporti publik në vendbanim është pjesë e rrjetit ndërfshator 
me vend-stacionet e autobusëve. 
               Tërë territori i fshatit është  i mbuluar me rrjet të telefonisë mobile, internet dhe 
televizion. 
             Furnizimi me ujë në vendbanim bëhet përmes rrjetit të vjetër të ujësjellësit, sepse rrjeti i 
ri i ndërtuar nuk është i përshtatshëm për përdorim për shkak të parregullsisë mikrobiologjike të 
ujit nga burimi. 
            Sistemi i kanalizimeve lidhet në rrjetin e ndërtuar rishtas të kanalizimit që mbulon tërë 
fshatin. Nuk ekziston pastrimi i ujërave të zeza ashtu që rrjeti i kanalizimit derdhet në lumin  e 
afërt "Lepenc". 
             Trajtimi i mbeturinave ne vendbanim kryhet nga KRSP (Kompania e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje posedon kontejnerin e vëllimit prej 60 l për deponimin e materialeve të 
mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët me vëllim prej 1.1 m³  
të cilët përdoren për  deponimin e sasive të mëdha të  mbeturinave.  
              Shtrati i lumit i "Lepenc" nuk është i rregulluar, ashtu që nuk mund të pranojë sasi të 
mëdha të ujit që derdhen nga rrjedhat e saj natyrore dhe mund të shkaktojnë përmbytje. 
 

3.7.11.2             Problemet aktuale 
 
           Vendbanimi i Bitisë së Poshtme përballet me probleme të shumta që ndikojnë në 
zhvillimin e vendbanimit. Shumica e problemeve lidhen me infrastrukturën, ku rrugët janë jashtë 
standardeve (rrugët e ngushta dhe të paasfaltuara, pas sinjalizim), nuk ekzistojnë objekte 
industriale edhe pse ekzistojnë potencialet jo vetëm për zhvillim të industrisë por edhe të 
bujqësisë, shërbimet e parkingut publik nuk ekzistojnë, nuk është adekuate mirëmbajtja e 
kishave, varrezave dhe trashëgimive kulturore, uji dhe rrjedhat e ujit nuk janë të rregulluara dhe 
të mbrojtura, ku ekziston rreziku i përmbytjeve. 
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3.7.11.3     Kufijtë aktuale ndërtimore 
 
            Vendbanimi i Bitisë së Poshtme është i tipit policentrik, i vendosur përgjatë lumit 
"Lepenc". 

 
Kufijtë aktuale ndërtimore të vendbanimit të Bitisë së Poshtme 
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3.7.11.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
Zgjerimi i zonës ndërtimore të vendbanimeve do të orientohet në drejtim të fshatit Bitia e  

Epërme përgjatë lumit "Lepenc" kah vendbanimi i Gotovushës. 

 
Kufijtë e planifikuara ndërtimore të vendbanimit të Bitisë së Poshtme 
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3.7.11.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i  fshatit të Bitinsë së Poshtme pasqyrohet në zhvillimin e industrisë së lehtë 

dhe bujqësisë. Për zhvillim është e nevojshme përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimi i rrugëve 
lokale, vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik përgjatë rrugëve. Në drejtim të mbrojtjes së 
mjedisit duhet të merret një vështrim në ndërtimin e mbledhësve për trajtimin e ujërave të zeza, 
për të mbrojtur lumenjtë. Për zgjerimin e vendbanimeve është e nevojshme përpunimi i planit 
rregullativ. Vendbanimi i Bitisë së Poshtme posedon atraksione kulturore për të cilat është e 
nevojshme të ndermirën masa adekuate për mbrojtjen e tyre. 

 

3.7.12 Vendbanimi i  Bitisë së Epërme 

 
Vendbanimi i Bitisë së Epërme shtrihet në anën e majtë të lumit "Lepenc". Numëron 

rreth 540 banorë me rreth 90 familje. Mbulon një sipërfaqe prej 9341849.54929 m² (934,18 ha) 
me një zonë ndërtimi të sipërfaqes 440,076.733276 m² (44,00 ha) që do të thotë  për kokë 
banori në 814.95 m² (0,08 ha). 

 
 

3.7.12.1  Tipologjia e vendbanimit 
 

  Karakteristikë kryesore është dendësia e shtëpive, të grupuara në disa lagje, kështu që 
i takon llojit policentrik te vendbanimit. 
            Shembuj të ndërtesave të vjetra të banimit në fshat janë të rralla dhe sipas 
karakteristikave të saj nuk mund të jenë veçanërisht të mbrojtura. 
             Objektet banesore janë ndërtuar nga materiali i fortë, i cili zakonisht dominon me katet 
P, P +1 dhe P +2. Ngrohja bëhet  me dru zjarri. 
              Shërbimi shëndetësor realizohet nga paralelja e ambulancës së kujdesit parësor. Ky 
shërbim nuk është i përshtatshëm për nevojat reale dhe zhvillohet në dhoma të vogla me 
pajisjet e vjetruara që nuk përmbushin standardet themelore. Sistemi i  arsimit themelor  kryhet 
në paralelen e degës së shkollës fillore të Shtërpcës "Staja Markoviq". Nga ndërtesat  ndihmese 
shkolla fillore posedon terren të futbollit të vogël të hapur, i cili përdoret si për mësimdhënie 
ashtu edhe për rekreacion të banoreve lokal, po ashtu në qendër të vendbanimit është një 
terren basketbolli të hapur. 
              Rrjeti i tregtisë përbëhet nga ndërmarrja dhe sektorët private, kryesisht tipit të përzier. 
               Në fshatin Bitia e Epërme janë të njohur dhe artizanët të cilët janë të angazhuar në 
zejtarinë  e shërbimit, në mirëmbajtjen dhe riparimin e prodhimeve, pajisjet e objekteve, si dhe 
kryejnë shërbime të tjera. Janë të njohur artizanët të cilët merren me punët e dorës vendase, 
përkatësisht trajtimin dhe përpunimin e objekteve të artit si dhe formësimi i cilësisë së tyre varet 
nga aftësitë personale të prodhuesve,po ashtu ekzistojnë edhe zejtaret të cilët merren me punë 
dore të prodhimit të produkteve të mjeshtërive të veçanta që  e bëjnë vetëm ose me anëtarët e 
familjes. 
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               Ndryshimet demografike në këtë fshat e kane lënë kishën e Shën Gjergjit, një 
monument të vetmuar të kulturës kombëtare. Kisha vetë është ndërtuar në vitin 1920 në mbetjet 
e kishës së vjetër dhe mbetjet e afreskeve të vjetra janë ruajtur në absidës. Memoriali më i 
vjetër i vendit dhe i kishës është nga viti 1456, në regjistrimin turk të zonës së Brankoviqit. Ne 
dyshemenë e kishës ekzistojnë dy pllaka mermeri me ornamente, dhe sipër kishës, pranë 
mullirit të vjetër, ndodhet edhe një monument prej mermeri me  relief dhe emrat e kontribuuesve 
të kishës nga viti 1592. Kjo pllake guri me  varrezat e lashta meriton kategorinë ë monumenteve 
kulturore me rëndësi kombëtare. Instituti për Mbrojtjen e Trashëgiminë Kulturore ka përfshirë në 
mesin e pronës së regjistruar kulturore edhe xhaminë e fshatit. Në oborrin e kishës ndodhen 
edhe varreza e fshatit. 
                 Gjatësia e përgjithshme e rrugëve në lagje është 1.5 km, dhe gjatësia e rrugëve  të 
ndriçuara është 1.00 km. Transporti publik në fshat është pjese e rrjetit ekzistues ndërfshator 
me dy vend-stacione të autobusëve. 
                Tërë territori i fshatit është mbuluar me rrjetin e telefonisë mobile, internet dhe 
televizion. 
                 Furnizimi me ujë në fshat kryhet përmes rrjetit të ri të ujit, i cili mbulon rreth 70% të 
familjeve. 
               Sistemi i kanalizimeve lidhet me rrjetin e ndërtuar rishtas të kanalizimit i cili mbulon 
rreth 40% të familjeve. Pastrimi i ujerave te zeza nuk  ekziston ashtu që rrjeti i kanalizimeve 
derdhet në lumin e afërt "Sushiqka". 
               Trajtimi i mbeturinave ne fshat kryhet nga KRSP (Kompania e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje posedon një kontejner të vëllimit prej 60 l për deponimin e materialeve 
të mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët  me vëllim prej 1.1 
m³ të  cilët përdoren për  deponimin e sasive të mëdha të  mbeturinave. 
 

3.7.12.2                  Problemet aktuale 
 
                  Vendbanimi i Bitisë së Epërme përballet me probleme të shumta që ndikojnë në 
zhvillimin e problemeve të fshatit. Shumica e problemeve lidhet me infrastrukturën, rrugët janë 
jashtë standardeve (rrugët e ngushta dhe pa asfaltim, nuk ka ndriçim publik dhe sinjalizim), nuk 
ekzistojnë ndërtesat industriale, edhe pse ka potenciale jo vetëm për zhvillim të industrisë por 
edhe bujqësisë, nuk ekzistojnë shërbimet e parkingut publik,  nuk është adekuate mirëmbajtja e 
kishave, varrezave dhe atraksioneve kulturore, si dhe ujit dhe rrjedhave të ujit nuk janë të 
rregulluara dhe të mbrojtura. 
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3.7.12.3 Kufijtë aktuale ndërtimor 
 
           Vendbanimi i Bitisë së Epërme është i tipit policentrik, e vendosur në anën e majtë të 
lumit "Lepenc”. 

 
. Kufijtë aktuale ndërtimore të vendbanimit Bitia e Epërme 

 
  



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

331 
 

3.7.12.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
Zgjerimi i  zonës së ndërtimit  të vendbanimit do të orientohet në drejtim të fshatit Bitia e 

Poshtme dhe Suchica. 

 
Kufijtë e planifikuar ndërtimor të vendbanimit të Bitisë së Epërme 

 
  



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

332 
 

3.7.12.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i fshatit të Bitisë së Epërme pasqyrohet në zhvillimin e zanateve, industrisë dhe 

bujqësisë. Për zhvillim është e nevojshme  përmirësim i infrastrukturës,  zgjerimi i rrugëve 
lokale, vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik  përgjatë rrugëve. Në drejtim të mbrojtjes së 
mjedisit duhet të merret një vështrim në ndërtimin e  kolektorëve për trajtimin e ujërave të zeza, 
për të mbrojtur rrjedhat ujore. Për zgjerimin e vendbanimit është e nevojshme përpunimi planit 
rregullativ. Fshati i Bitisë së Epërme posedon trashëgimi kulturore për të cilën është e 
nevojshme të ndermirën masa adekuate për mbrojtjen e tyre. 

 

3.8 Vendbanime te vogla rurale 
 

3.8.1 Fshati  Drajkoc 

 

Shtrihet rreth 4-5 km ne juglindje nga Shtërpca. Është vendbanim i tipit të grumbulluar, 
është vendbanim i tipit kodrinor. Ka sipërfaqe 631.100,670288 m² zonë ndërtimore, dhe zona 
kadastrale 10.940.410,0488 m², e cila hapësirë është e paraqitur edhe me fshatin Firajë. 

Fshati përmendet edhe në librin e kujtimeve të manastirit të Shën Trenisë të Mushtishtit, 
i cili ka filluar të mbahet që nga viti 1465. 

Në fund të vitit XVIII dhe në fillim të shek. XIX familja e njohur shqiptare Gjinolli e cila 
sundoi në ketë trevë, duke përfshire ketë vendbanim, ndërtoi këtu kullën katërkatëshe që 
shërbente si vëzhgim dhe mbrojtje të rrugëve të kësaj ane. Disa familje shqiptare, pas vitit 1912, 
migrojnë në fshatin Mirosale të Ferizajt dhe në Tërstenik të Vitisë.  
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3.8.1.1  Tipologjia       
 Fshati ka një shtrirje të koncentruar me një tendencë të rritjes së numrit të banorëve 

përgjatë rrugës në formë lineare ku ka filluar të shtrihet edhe aktiviteti afarist. Drajkoci është 
vendbanim i tipit individual, ka një objekt shkollorë në të cilin zhvillohet mësimi fillorë, ndërsa 
shkollimi i mesëm zhvillohet në qytezën e Shtërpcës. Shërbimet fetare kryhen në kishën e 
fshatit e cila gjendet në periferi të këtij fshati.   

 Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e funksioneve themelore të jetës së njerëzve, 
banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin,  komunikimin etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Fshati Drajkoc me ujë të pijshëm 
furnizohet nga sistemi i ujësjellësit. Mungon sistemi për trajtimin  e ujërave të zeza. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fort.  
Në fshatin Drajkovc zhvillohen këto veprimtari: bujqësia dhe tregtia në mase të vogël. 
 

3.8.1.2 Probleme aktuale 
 
Si probleme kryesore në fshatin Drajkovc më të theksuara janë trajtimi i ujërave të zeza, 

sistemi i  kanalizimit,  grumbullimi i  mbeturinave–deponitë e egra, rrugët e 
paasfaltuara,renovimi i sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm mungesa e hapësirave sportive, 
mungesë e çerdheve, sistemi i furnizimit me rrymë shumë i dobët, rrjeti televiziv i pa 
depërtueshëm. 

 

3.8.1.3      Kufijtë aktuale ndërtimor 
 
    Fshati Drajkovc është vendbanim i tipit të koncentruar, me tendencë të zhvillimit linear 

përskaj rruge duke përfshirë edhe bizneset e ndryshme. Shërbimet administrative kryhen në 
zyrat komunale në Drajkoc në periferi të  fshatit. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor të  vendbanimit të Drajkocit 
 

3.8.1.4  Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 

Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 
kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vejmë kufijtë e ndërtimeve, në disa pjesë jemi 
detyruar që t’i ngrijmë ndërtimet. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor të fshatit Drajkovc 

 

3.8.1.5  Zhvillimi kryesor 
 

Si zhvillime kryesor në këtë fshat janë: Ndërtimi i rrugës e cila lidhë lagjet e fshatit, 
rregullimi i ndriçimit publik, shtruarja e trotuareve të rrugëve,asfaltimi i rrugëve brenda fshatit, 
ndërtimi i terrenit sportiv,ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimit, shtrimi i rrugëve, ndërtimi i 
çerdheve,  pyllëzimi i disa sipërfaqeve,  zhvillim i blegtorisë. 
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3.8.2 Fshati Viça 

 
Fshati ka një shtrirje 7 km në veri – perëndim të Shtërpcës, karakteristikë e këtij 

vendbanimi është se i tërë fshati shtrihet në një luginë e cila nga të tri anët e vendbanimit është 
e rrethuar me kodra. Ka sipërfaqe 631100,67028800000 zonë ndërtimore, dhe zona kadastrale 
10940410,04880000000m2, e cila hapësirë është e paraqitur edhe me fshatin Firajë  
 

3.8.2.1  Tipologjia  
 
  Fshati ka një shtrirje të koncentruar me një tendencë të rritjes së numrit të vendbanimit 

përgjatë rrugës në drejtim të Drajkoci në formë lineare. Fshati Viçë është vendbanim i tipit 
individual, ka dy objekte shkollore ku mësimi zhvillohet deri në klasën e V-të fillore dhe më pas 
vazhdohet në Firajë, respektivisht Shtërpcë. Fshati është i banuar me popullsi të përzier (serbë 
dhe shqiptar).   Shërbimet fetare kryhen në kishën e fshatit e cila gjendet në periferi të këtij 
fshati, për komunitetin serbë, ndërsa për komunitetin shqiptarë në xhaminë e fshatit Firajë dhe 
Brod.   

 Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e funksioneve themelore të jetës së njerëzve, 
banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin,  komunikimin etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Fshati Viqë është i mbuluar me rrjetin e 
ujësjellësit,mungon sistemi i kanalizimit dhe sistemi për trajtimin  e ujërave të zeza. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fortë.  
Veprimtaritë kryesore të cilat zhvillohen në fshatin Viçë: bujqësia, blegtoria, zejtaria 

(ndërtimtaria, makineria, teknologjia informative) si dhe në masë të vogël tregtia. 
 

3.8.2.2 Problemet aktuale    
 
Si probleme kryesore në fshatin Viçë më të theksuara janë trajtimi i ujërave të zeza 

sistemi i kanalizimit, grumbullimi i mbeturinave – deponitë e egra, rrugët e paasfaltuara, 
renovimi sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm, mungesa e hapësirave sportive, mungesa e 
çerdheve, sistemi i furnizimit me rrymë shumë i dobët, rrjeti televiziv i pa depërtueshëm, si dhe 
për shkak të konfiguracionit në masë të vogël depërtojnë valët e telefonisë mobile. 

3.8.2.3 Kufijtë aktual ndërtimor 
 
Viçë është vendbanim i tipit të koncentruar, me tendencë të zhvillimit linear përskaj 

rruge. Shërbimet administrative kryhen në zyrat komunale në Drajkoc. 
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Kufijtë aktual ndërtimor të fshatit Viçë 
 

3.8.2.4  Kufijtë e planifikuar ndërtimor 
 
 Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 
kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vejmë kufijtë e ndërtimeve, në disa pjesë jemi 
detyruar që t’i ngrijmë ndërtimet. 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

338 
 

 
Kufijtë e planifikuar ndërtimor të fshatit Viçë 
 

3.8.2.5 Zhvillimi kryesor 
 
Si zhvillime kryesor në këtë fshat janë: ndërtimi i rrugës e cila lidhë fshatin, rregullimi i 

ndriçimit publik në komplet vendbanimin pasi që një pjesë e fshatit është e përfshirë në 
ndriçimin publik, shtruarja e trotuareve të rrugëve,asfaltimi i rrugëve brenda fshatit, ndërtimi 
terrenit sportive,ndërtimi i sistemit kanalizimit, shtrimi i rrugëve, ndërtimi i çerdheve,  pyllëzimi i 
disa sipërfaqeve,  zhvillim i blegtorisë. 
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3.8.3 Fshati Sushicë 

 
Suchica është një ndër fshatrat më të vogël në komunën e Shtërpcës. Është e vendosur 

në anën e majtë të lumit "Lepenc" sipër Bitisë së Epërme. Numëron rreth 180 njerëz nga rreth 
30 familje. Mbulon një sipërfaqe prej 10,725,611.7279 m² (1.072,56 ha) me një sipërfaqe 
ndërtimi të sipërfaqes 61517.88639 m² (6,15 ha) që do të thotë për kokë banori në 341.76 m² 
(0,03 ha). 

 

3.8.3.1  Tipologjia e vendbanimit 
 

  Tipar kryesor i fshatit është kompaktësia e shtëpive, ashtu që fshati i përket llojit 
koncentrik.  
             Shembuj të ndërtesave të vjetra të banimit në lagjen  janë shume të shprehura dhe 
sipas karakteristikave të tyre nuk mund veçanërisht të jene të mbrojtura. 
             Objektet e caktuara për banim, të cilat i përkasin  kohëve të fundit  janë ndërtuar nga 
materiali i fortë, i cili zakonisht dominon me katet P, P +1. Ngrohja bëhet me dru zjarri. 
             Shërbimi shëndetësor realizohet përmes ambulantëve të spikatura të kujdesit parësor. 
Ky shërbim nuk është i përshtatshëm për nevojat reale dhe zhvillohet në dhoma të vogla me 
pajisjet e vjetërsuara që nuk përmbushin standardet themelore. Sistemi i  arsimit themelor 
kryhet në degën e shkollës fillore të Shtërpcës "Staja Markoviq". Prej ndërtesave ndihmese 
shkolla fillore posedon terrenin futbollit të vogël të hapur, i cili përdoret si për mësime shkollore 
po ashtu edhe për rekreacion të banoreve  lokal. 
             Rrjeti  i tregtisë përbëhet nga ndërmarrje dhe sektorët private, kryesisht tipit të përzier. 
             Fshati Sushicë është i karakterizuar  me traditën e mbarështimit të dhenve. 
              Krahas ndërtesave të vjetra të cilat janë karakteristike për këtë zonë në fshat nuk 
ekzistojnë  atraksione të tjera kulturore. Në fshat ekzistojnë edhe varreza. 
              Transporti publik në fshat është pjesë e  rrjetit ekzistues ndërfshator me një  vend-
stacion të autobusëve fillestar. Tërë territorin i  fshatit është i mbuluar me rrjet të telefonisë 
mobile, internet dhe televizion. 
            Furnizimi me ujë në fshat bëhet përmes ujësjellësve dhe puse individuale.  
            Sistemi i kanalizimit nuk ekziston, ashtu që ujerat e zeza derdhen në gropa septike. 
            Trajtimi i mbeturinave në fshat kryhet nga KRSP (Kompania e Re e Shërbimeve 
Publike), ku çdo familje posedon kontejnerët me vëllim prej 60 l për deponimin e materialeve të  
mbeturinave. Përveç shportave në fshat janë shpërndare edhe kontejnerët me vëllim prej 1.1 m³ 
të cilët përdoren për  deponimin e sasive të mëdha të  mbeturinave. 
 
 

3.8.3.2               Problemet aktuale 
 
             Sushica është vendi më i rrezikuar në Shtërpcë dhe përballet me probleme të shumta 
që ndikojnë në zhvillimin e problemeve të fshatit. Shumica e problemeve lidhet me 
infrastrukturën, ku rrugët janë jashtë standardeve (rrugët e ngushta dhe pa asfaltim, nuk ka 
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ndriçim publik dhe sinjalizim), nuk ka sistem publik të ujit, nuk ekziston kanalizimi, po ashtu nuk 
është mirëmbajtja adekuate e ruajtjes së varrezave. Është i pamjaftueshëm  përdorimi i 
potencialeve për zhvillimin e  bujqësisë veçanërisht në mbarështimin e dhenve dhe rritje frutash.  
 

3.8.3.3         Kufijtë aktualendërtimore 
 
        Fshati Sushicë është i tipit koncentrik, i vendosur në anën e majtë të lumit "Lepenc" sipër 
Bitisë së Epërme. 

 
Kufijtë aktuale ndërtimore të fshatit Sushicë 
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3.8.3.4  Kufijtë e planifikuar ndërtimor  
 
Zgjerimi i zonës ndërtimore të fshatit do të jetë i orientuar në drejtim të fshatit Bitia e 

Epërme. 

 
Kufijtë aktual ndërtimor të fshatit Sushicë 
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3.8.3.5 Zhvillimi kryesor 
 
Zhvillimi i vendbanimit të Sushicës, pasqyrohet në zhvillimin e zejtarisë dhe bujqësisë. 

Për zhvillim është i nevojshme përmirësimi i infrastrukturës, zgjerimi dhe hapja e rrugëve lokale, 
vendosja e sinjalizimit dhe ndriçimit publik përgjatë rrugëve. Është i nevojshme ndërtimi rrjetin 
publik të ujësjellësit në drejtim të mbrojtjes së mjedisit dhe duhet të merret një vështrim në 
ndërtimin e kanalizimeve me kolektor për trajtimin e ujërave të zeza. Për zgjerimin e 
vendbanimeve është e nevojshme përpunimi i planit rregullativ. Fshati Sushicë posedon objekte 
me rëndësi historike, karakteristike për ketë zonë dhe duhet ndërmerren  masa adekuate për 
mbrojtjen e tyre. 

 

3.8.4 Fshati Izhanca 

 
Fshati ka një shtrirje 11 km në veri - lindje  të Shtërpcës, është vendbanim i tipit 

kodrinoro-malor. Ka sipërfaqe 150.140,384621 m² zone ndërtimore, dhe zona kadastrale 
3.770.693,8551 m². Vendbanimi është i larguar rreth 10 km larg qendrës komunale. 

Sipas traditës, thuhet se ky vendbanim është themeluar para 3 shekujve. Sipas 
mikrotoponimit, Kisha që ekziston në ketë lokalitet mund te thuhet se duhet te jete vendbanim i 
vjetër, në të cilin ka jetuar popullata e krishtere e pastaj me vone e myslimanizuar. 

Ne sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 1893 (1.311 h), të vitit 1896 (1.314 h) dhe të 
vitit 1900 (1.318 h) është e regjistruar me emrin Isran’a, përkatësisht Izanca. 

Shpërngulje të popullsisë nga ky fshat ishin te përhershme, por më shume në territorin e 
Kosovës. Këto shpërngulje janë herë për çështje ekonomike, nga papunësia, rrugët e largësia 
prej qendrës komunale. Shume banore pas vitit 1912 janë shpërngulur nga ky vendbanim në 
Turqi, pastaj prej vitit 1931-1934 në Shqipëri, si p.sh. familjet e Bafti Kadriut dhe e Hamdi 
Kadriut. Pas vitit 1945 nga lagjja e Toshëve dhe e Vladëve janë shpërngulur në Maqedoni 13 
familje. 

 

3.8.4.1 Tipologjia 
 
Fshati ka një shtrirje disperse me një tendencë të zvogëlimit të numrit të banorëve. 

Fshati është i shpërndarë në dhe është vendbanim i tipit individual, ka një objekt shkollorë në të 
cilin zhvillohet mësimi deri në kl. 9-të. Shërbimet kryhen kryesisht jashtë fshatit.  

Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së 
njerëzve, banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin,  komunikimin 
etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Pjesa më e madhe e fshatit me ujë të 
pijshëm furnizohet nga sistemi i ujësjellësit ndërsa pjesa tjetër e cila ka problem me ujë të 
pijshëm furnizohet nga puset ose rrjeti individual. Mungon sistemi për trajtimin  e ujërave të 
zeza. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fort.  
Në fshatin Izhancë zhvillohen këto veprimtari: bujqësia dhe blegtoria. 
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3.8.4.2 Problemet aktuale 
 
Si probleme kryesore në fshatin Izhancë më të theksuara janë trajtimi i ujërave të zeza 

sistemi i kanalizimit, grumbullimi i mbeturinave–deponitë e egra, rrugët e paasfaltuara, sistemi i 
furnizimit me ujë të pijshëm mungesa e hapësirave sportive, mungesë e çerdheve, sistemi i 
furnizimit me rrymë shumë i dobët, rrjeti telefonisë fikse, interneti, rrjeti televiziv është i pa 
depërtueshëm. 

 

3.8.4.3 Kufijtë aktual ndërtimor 
 
Fshati Izhancë është vendbanim i tipit dispers, zhvillimet të reja nuk ka. Shërbimet 

administrative kryhen në zyrat komunale në Drajkoc rreth 7 km larg fshatit. 
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Kufijtë aktualë  të ndërtimit të fshatit Izhancë 
 
 
 
 
 
 
 
 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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3.8.4.4 Kufijtë e planifikuara ndërtimorë 
 
               Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 
kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vejmë kufijtë e ndërtimeve, në disa pjesë jemi 
detyruar që t’i ngrijmë ndërtimet. 
 

 
. Kufijtë e planifikuar ndërtimor të fshatit Izhancë 
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3.8.5 Fshati Kashtanjevë 

 
Fshati Kashtanjevë ka një shtrirje 11 km në veri – perëndim të Shtërpcës, është 

vendbanim i tipit kodrinor-malor. Ka sipërfaqe 150.140,38462 m² zonë ndërtimore, dhe zona 
kadastrale 3.770.693,8551 m². Fshati shtrihet në një lartësi mbidetare prej 1.000-1.350 m. 
Është larg qendrës komunale rreth 13 km, në rrugën Ferizaj - Brezovicë, e cila ndan rrugën në 
Drajkovc, 7 km nga fshati. 

Sipas një versioni, etimologjia e fshatit Kashtanjeve është nga fjala shqipe kashte. Ne 
fshat janë mbjelle shume ara me elb, tërshërë, thekër e grurë dhe korrje-shirjet kane zgjatur 
gjysme vere me shume kashtë e pak drithë, vend jopjellor, vend i thate, në të cilin ara s'ka 
dhëne fryte të mjaftueshëm por më shume kashtë. Versioni tjetër sipas një gojëdhëne të pleqve: 
Emri Kashtanjevë ka mbetur sipas një Gështenjë të madhe e cila ka qene 2 me dy degë, njëra e 
tjetra e thatë, që ka qëndruar dy deri në tre shekuj. Banoret e këtij fshati kryesisht janë marrë 
me blegtori, bujqësi dhe artizanate prej druri. 

Autoktoninë e fshatit dhe vjetërsinë e tij e tregojnë edhe gjurmët e lashtësi që gjenden 
edhe sot: Kisha afër shkollës së vjetër (janë themelet e dy kishave: njëra në lindje e tjetra në 
perëndim të fshatit). Varret e Vogliqeve, Kalaja, Varre te murosura te lagjja e Tafajve dhe e 
Nuhajve nën rrugën që lidh fshatin me Ferizaj, qe supozohet të jene tipike ilire, etj. 

Ne dokumentet e shkruara përmendet në defterit osmane të Vilajetit Vellk të vitit 1455 , 
me 20 shtëpi e 6 beqare. Në defterin kadastral osman të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-
1574 ishin të regjistruar 15 shtëpi e 4 beqare. 

Siç flitet në popull, ky vendbanim një kohë ishte i braktisur. Është rithemeluar para 300-
400 viteve. Tre vëllezër kane ardhur, dy janë ndalur këtu e një ka vazhduar për në fshatin 
shume të vjetër Biti. Aty, në atë kohe, nuk jetonte askush dhe ishte tërësisht mal.  

3.8.5.1 Tipologjia     

   
Fshati ka një shtrirje disperse me një tendencë të zvogëlimit të numrit të banorëve. 

Fshati është i shpërndarë në dhe është vendbanim i tipit individual, ka një objekt shkollorë në të 
cilin zhvillohet mësimi deri në kl. IX-të. Shërbimet kryhen kryesisht jashtë fshatit.  

Vendbanimi si i tillë shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së 
njerëzve, banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin,  komunikimin 
etj. 

Fshati për ngrohje kryesisht shfrytëzon drurin. Pjesa më e madhe e fshatit me ujë të 
pijshëm furnizohet nga sistemi i ujësjellësit ndërsa pjesa tjetër e cila ka problem me ujë të 
pijshëm furnizohet nga puset ose rrjeti individual. Mungon sistemi për trajtimin  e ujërave të 
zeza. 

Shtëpitë në këtë fshat  janë të ndërtuara me material të fort.  
Në fshatin Kashtanjevë zhvillohen këto veprimtari: bujqësia dhe blegtoria 
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3.8.5.2 Problemet aktuale 
 

Si probleme kryesore në fshatin Kashtanjevë më të theksuar janë trajtimi i ujërave të 
zeza sistemi i  kanalizimit,  grumbullimi i  mbeturinave–deponitë e egra, rrugët e 
paasfaltuara,sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm mungesa e hapësirave sportive, mungesë e 
çerdheve, sistemi i furnizimit me rrymë shumë i dobët, rrjeti telefonisë fikse, interneti, rrjeti 
televiziv i pa depërtueshëm. 

3.8.5.3 Kufijtë aktuale ndërtimor 
 
Fshati Kashtanjevë është vendbanim i tipit dispers. Kohëve të fundit vërehet një 

interesim për të ndërtuar në mënyre lineare dhe  për atë objektet ndërtohen kryesisht për 
pushime sezonale. Shërbimet administrative kryhen në zyrat komunale në Drajkoc rreth 7km 
larg fshatit. 
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Kufijtë aktualë ndërtimore të fshatit Kashtanjevë 
 

3.8.5.4 Kufijtë e planifikuar ndërtimor  
 
 Për shkak të ruajtjes së tokës bujqësore me bonitet mesatarisht të mirë, kullosave dhe 

kompaktësisë të fshatit jemi të detyruar që ti vëmë kufijtë e ndërtimeve. 
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Kufijtë e planifikuar ndërtimor të fshatit Kashtanjevë 
 

3.8.5.5 Zhvillimi kryesor 
 
   Si zhvillime kryesor në këtë fshat janë: Ndërtimi i rrugës e cila lidhë lagjet e fshatit, 

rregullimi i ndriçimit publik, shtruarja e rrugëve,asfaltimi i rrugëve brenda fshatit, ndërtimi terrenit 
sportiv,ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimit, pyllëzimi i disa sipërfaqeve,  zhvillim i blegtorisë. 
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3.9 SHËNIMET E PROJEKTEVE STRATEGJIKË 
 

             Sipas Planit Hapësinor të Kosovës, ka disa trende të rëndësishme që ndikojnë në rajon, 
të cilat  mbahen parasysh gjatë hartimit të planit zhvillimor komunal, të tilla si zona të mbrojtura 
posaçërisht: Kisha e Shën Nikollës – Shtërpcë, Shën Teodorit – Bitia e poshtme, Shën Nikollës 
– Gotovushë, Kisha e Virgjëreshës së Shenjtë – Gotovushë dhe Kisha Shën Gjergjit –Bitina e  
Epërme me 100 m zonë neutrale prej oborrit të tyre. Në të njëjtën kohë duke marrë parasysh 
zonën e Parkut Nacional e cila është me rëndësi të madhe për komunën dhe më gjerë.  

              Plani i zhvillimit dhe në veçanti zona e kultivuar e qendrës së re të skijimit, e cila është 
përfshirë në Master Planin dhe me rëndësi të madhe si për komunën dhe tërë rajoni është e 
mbështetur nga BE-ja. 

                 Për këtë qëllim, ne kemi analizuar në zonën e propozuar dhe format më racionale të 
zhvillimit dhe mbrojtjen e të njëjtave duke zbatuar kuadrin ligjor të krijuar nga Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor. Funksioni i objekteve rajonale të trajtimit të ujërave të zeza ka 
planifikuar rrugën kryesore tëujëmbledhësit të ujërave të zeza në drejtim të  vendit për trajtim. 

3.9.1 VLERËSIMI  I NDIKIMIT SOCIO – EKONOMIK NË KORNIZËN E PROPOZUAR 
MJEDISORE 

 
                Duke ditur se zhvillimi hapësinor shpreh parashikimin e dëshiruar hapësinor për 
territorin e Komunës, vlerësimi i ndikimeve socio-ekonomike dhe ndikimeve mjedisore të 
zhvillimeve hapësinore të parashikuara është një hap i rëndësishëm. Këto ngjarje, si rezultat i 
procesit të planifikimit janë manifestuar në jetën e njerëzve të prekur si një e tërësi do të 
trajtohen si një ndikim në aspektin social, por kjo ngjarje do të ketë ndikimin e vet në aspektet 
mjedisore dhe ekonomike. Ky vlerësim do t'i analizoj ndikimeve pritshme dhe kuadrit socio-
ekonomik dhe mjedisor, të rrjedhave të dëshiruar dhe të parashikura hapësinore. 
              Ashtu si në profilin dhe kapitujt e tjerë, vlerësimi do të bëhet në bazë të fushave 
tematike, duke përfshirë: zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, demografike, çështjet sociale, 
përdorimin e tokës dhe të mjedisit. 
               Çdo ngjarje që është  e parashikuar për këto fusha tematike, karakterizohet nga 
mjedisi hapësinor dhe vendosja që e rrethon, si dhe ndikimeve që përqendrohen në zonat 
dëshiruara të zhvillimit të planifikuara, por duke marrë parasysh shtojcën e aktiviteteve të 
ndryshme që ndodhin në zonat përreth. Prandaj, vlerësimi i pushtimit të hapësirës fizike 
(pushtimi i territorit) është dimension i rëndësishëm për vlerësim. 
 

3.9.2 NDIKIMI I  KONCEPTEVE KRYESORE NË EKONOMI 

 

Koncepti kryesor i ngjarjeve hapësinore në nivel komunal është koncepti "skiator" që  në 
kuptimin më të mirë paraqet një vizioni të komunës si një nga qendrat turistike më të 
rëndësishme në rajon dhe më gjerë. Kreu i skiatorëve është edhe qendra administrative e 
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komunës së vendbanimit  të Shtërpcës. Skiator në aspektin konceptual me krahë të hapur 
paraqet një vizion që lidh dy rajonet e Prizren – Prishtinë, pallaskat dëbore paraqein edhe 
konceptin policentrik komunal, derisa pjesët e pasme të skijeve paraqesin Qendrën e  
planifikuar të re dhe të vjetër. Në nivel te vendbanimit është i planifikuar koncepti i zhvillimit 
kompakt. 

 

Vlerësimi: Në terma ekonomike, koncepti mund të vlerësohet si planifikimin e përcaktuar në 
mënyrë racionale ekonomike dhe hapësinore, e cila do të siguroje investime për investitorët 
vendas dhe të huaj. Ky koncept parashikon ofrimin e shumë shërbimeve më afër qytetarëve, 
është llogaritur se koncepti  do të siguroje vende të reja pune, mjedisin dhe shërbime të cilësisë 
me kosto të ulët. 

 

3.9.3 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË PUSHTIMIN E TOKAVE 

 

                 Vlerësimi: Njëri nga prioritetet e koncepteve kryesore është të mbrojtja e tokës 
bujqësore cilësore dhe ndalimi i ndërtimit në tokat e klasës I-IV. Është vlerësuar se mbrojtja e 
cilësisë së tokës bujqësore  është parimi mbi të cilin bazohet koncepti i zhvillimit hapësinor. 
Vlerësohet si  pozitive pushtimi minimal i tokës për ndërtimin e kufijve të rinj dhe veçanërisht 
shpallja e zonës së ngrirë në rrugët kryesore të cilat do të kontribuojnë për të frenuar tendencën 
e pushtimit të tokës përgjatë këtyre rrugëve dhe zbatimin e konceptit. 

 

                Funksioni më i  vogël i pushtimit të tokës, me koncept është parashikuar ndalimi i 
ndërtimit në token me cilësi të lartë bujqësore, përveç në rastet e përshkruara në Ligjin mbi 
Planifikimin Hapësinor. 

 

3.9.4 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË ASPEKTIN MJEDISOR 

 

Vlerësimi: Në fushën e mjedisit, koncepti i zhvillimit policentrik me dy segmente lineare në nivel 
komunal dhe atë të zhvillimit kompakt në nivel të vendbanimit vlerësohet të ndikojë pozitivisht 
në cilësinë e ajrit (pasi koncepti promovon zhvillimin kompakt). 
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3.9.5 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË ASPEKTIN SOCIJAL 

 

Vlerësimi: Në aspektin social, me dy segmente lineare, në nivel komunal dhe atë të  zhvillimit 
kompakt në nivelin e vendbanimit vlerësohet të ndikojë pozitivisht në cilësinë e ajrit (pasi 
koncepti  promovon zhvillimin kompakt (organizimi më i shpejte për veprim)  dhe mundësinë e 
zhvillimit të shumë aktivitete shoqërore që do të kenë një ndikim të menjëhershëm mbi cilësinë 
e jetës), thjeshtë ky koncept është një mënyrë më e mirë e jetës dhe detyrimisht siguron 
mundësi më të madhe për kohezion social (varfërisë, varfërisë ekstreme, forcimi i 
banorëve/personave të cilët kanë nevojë për ndihmë, për të rritur mundësitë e punësimit për 
punësimin e grupeve të cilëve  u nevojitet ndihma, në bashkëpunim me OJQ-të dhe palët tjera 
relevante) dhe rinisjen e sigurisë sociale të qytetarëve të Komunës, marrëdhëniet me veten dhe 
mjedisin. 
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3.10 ZONA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 

     Në fushën e zhvillimit ekonomik  është parashikuara zhvillimi i turizmit, bujqësisë, 
industrisë (përpunimit të drurit, prodhimit dhe komerciale), infrastrukturës, ndërtimit, hotelerisë, 
tregtisë, energjisë, bankar, telekomunikacionit dhe shërbime tjera. 

   Vlerësimi i ndikimit  të kornizës të zhvillimit të kësaj zonë në terma ekonomikë do të 
thotë se ai jep më shumë mundësi të zhvillimit efikas dhe të qëndrueshëm në përputhje me 
kërkesat dhe ofertat. Korniza siguron më shumë kur krahasohet me standardin e kohës së 
analizuar dhe trendët e parashikuara janë duke lëvizur në drejtim të përmbushjes së 
standardeve kohore për zhvillimin e qëndrueshëm, duke siguruar aktivitete gjithëpërfshirëse dhe 
shumëdimensionale të planifikuara dhe zbatimin operacional të politikave ekonomike. 

  Ne aspektin social vlerësohet se zhvillimi ekonomik parashikohet me këtë kornizë për 
të krijuar një bazë për zhvillimin e qëndrueshëm social dhe mirëqenies sociale duke përfshirë 
zbutjen e varfërisë dhe papunësisë, por edhe rritjen e mundësive për arsimim dhe 
profesionalizimit të përmbushjes më të madhe të kënaqësive  të qytetareve në këtë dimension 
në aspektin e mjedisit. Është vlerësuar se zhvillimi ekonomik i këtij kuadri do te krijoje  themele  
në mënyre që aktivitetet të ndodhin në një mënyrë që do të jenë të "këndshme" në raport me 
mjedisin në përgjithësi dhe ndikimi në ndotjen e ajrit, ujit, tokës të jete në limitet e lejueshme të 
masave parashikuese dhe standardeve për  përdorimin e një zhvillimi të caktuar, duke krijuar 
një  të ashtuquajtur paketë të kushteve urbane dhe hapësinore. 

  Në aspektin fizik hapësinor është vlerësuar se korniza do të identifikoj dhe do të 
përcaktojë vendin e ndodhjes së mundësive të zhvillimit dhe do të sigurojë mbrojtjen e 
hapësirës për këto rrjedha duke u përpjekur që minimumi i nevojshëm  i hapësirës të jetë në 
funksionin e ngjarjeve jo-bujqësore. Në këtë pozitë, parashihet se ndikimi më i madh do të ketë 
përdorimi i hapësirës për zhvillimin e zonës turistike si dhe për korridoret. Vlerësohet më se 
shumti edhe analiza e kryer dhe e paraqitur  në kuadër të marrëdhënieve fizike të zhvillimeve 
ekonomike.  

 
Zhvillimet që janë të paraparë në fushat e demografisë, e mirëqenies sociale, 

shëndetësisë, kulturës dhe arsimit, të gjitha në kuadër të zhvillimit  hapësinor  nëpërmjet 
pasurimit të infrastrukturës, objekteve te sapondërtuara dhe objekteve shoqëruese: në 
shëndetësi përveç shërbimeve ekzistuese do të zgjerohenë në shërbime, spitalore në fushën e 
kulturës dhe forcimit të mbrojtjes së spiritualitetit, në sport zgjerimin e përmbajtjes së aktivitete 
të ndryshme sportive. 

  Vlerësimi i ndikimit kornizë për zhvillimin e kësaj zone në aspektin ekonomik, do të 
thotë se mundësia e formimit profesional në fusha të ndryshme me një theks të veçantë në 
turizëm dhe bujqësi, por në zona të tjera të cilat do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Kuadri 
prek një segment i fuqishëm i aktiviteteve të veçanta dhe të përpiqet të jetë oferta kulturore e 
Komunës në pajtim me mundësitë që Komuna do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik. 
Aktivitetet në këtë fushë janë të lirë për të vlerësuar gjithçka si një zbatim të plotë, 
shumëdimensionale dhe operacionale të politikave ekonomike. 
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Aspekti social është vlerësuar se në këtë kuadër është fusha më e analizuar dhe 
trajtuar dhe është me të vërtetë e qartë se korniza për zhvillimin e kësaj fushe ndikohet 
fuqimisht nga krijimi i një bazë për zhvillimin e qëndrueshëm social dhe mbrojtjes sociale, 
përfshirë zgjerimin e shërbimeve dhe cilësisë, zbutjen e varfërisë dhe papunësisë, por edhe 
rritjen e mundësive për arsimim dhe trajnim për të plotësuar një kënaqësi të madhe qytetare. Në 
këtë zonë në drejtim të mjedisit, është vlerësuar se zhvillimi i Demografia dhe çështjet sociale, 
me kusht bazë për të krijuar një kornizë për të zhvilluar veprimtari në një mënyrë që do të jetë i 
kënaqshëm në lidhje me mjedisin dhe ndikimin e ndotjes së ajrit, ujit, tokës të jete në limitet e 
lejueshme të masave parashikuese, por, ndikimi i ndotjes njerëzore është ndër më kuptimplotë. 

Aspekti fizik hapësinor i kuadrit vlerësuar  për të identifikuar dhe përcaktuar 
vendndodhjen e mundësive për sport, e kulturë, edukim, shëndet dhe të tjerët., ku parashihet 
mbrojtja e hapësirës për këtë qëllim. 

Vlerësohet lartë përgatitja dhe paraqitja e analizës hapësinore, dhe marrëdhëniet fizike 
të ngjarjeve në këto fusha. 

  Në fushën e zhvillimit të infrastrukturës, në kuadër të zhvillimit hapësinor janë 
paraparë: hapja e rrugëve të reja, korridoreve, plotësimi dhe modernizimin e funksionalizimit 
ekzistuese të infrastrukturës rrugore, si dhe modernizimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, 
menaxhimin e mbeturinave, infrastrukturës, energjisë, telekomunikimit etj. 

 
  Vlerësimi: Vlerësimi i ndikimit  të kornizë  së zhvillimit të kësaj zone në aspektin 

ekonomik, do të thotë se mundësia e lëvizjes më të shpejtë të mallrave dhe njerëzve me kosto 
të ulët, stabilizimin e energjisë si një parakusht për zhvillimin ekonomik dhe përdorimin e 
mundësive të reja të telekomunikacionit për zhvillimin ekonomik në përdorimin e infrastrukturës 
së tij deri te menaxhimi i mbeturinave për vende të reja pune dhe objekteve të caktuara të 
përpunimit në mënyrë që kjo zonë mund të vlerësohet si një funksion i plotë, shumëdimensional 
dhe i zbatimit të politikës ekonomike. 

 
  Në aspekti social është vlerësuar se ky kuadër siguron një lëvizje të shpejtë dhe më 

të mirë, dhe arsyet për rritjen e cilësisë së shërbimeve të tjera që drejtpërdrejt ndikojnë në jetë. 
Duhet të theksohet se kuadri parashikon zëvendësimin e tubave të ujit që janë nga çimentoja 
azbestit. Në kushtet e mjedisit është vlerësuar se zhvillimi i infrastrukturës rrugore, dhe në qoftë 
se ajo nuk merr masat e duhura mund të gjeneroj ndotje, në mënyrë që për këto flukse të ipen 
masa shtesë mbrojtëse nëpërmjet traseve mbrojtëse etj. Pjesa tjetër e infrastrukturës së 
parashikuar në këtë kuadër do të ketë një ndikim pozitiv të dobishme në mjedis vetëm nëse 
zbatohet në përputhje me kërkesat të cilave janë vlerësuar të nevojshme. 

  Ne  aspektin  fizik hapësinor është vlerësuar se kuadri ka identifikuar dhe linjat e 
përcaktuara dhe korridoret për zhvillimin e infrastrukturës dhe mbrojtjen e zonës së parashikuar. 
Lartë vlerësohet përgatitja dhe paraqitja e analizën e hapësinore, dhe marrëdhëniet fizike, 
trendët dhe sinergjitë të mundshme në këtë fushë. 

 
  Në fushën e përdorimit të tokës dhe të mjedisit, është e qartë se të gjitha ngjarjet e 

planifikuara kanë të bëjnë me sigurimin e ajrit të pastër, ujit, tokës, biodiversitetit, menaxhimit të 
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mbeturinave në funksion të parandalimit të ndotjes, përdorimit të tokës dhe kontekstit rural-
urban, të trashëgimisë natyrore, dhe peizazhit, natyrore dhe fatkeqësitë e tjera . 

 
Vlerësimi: Ndikimi i kuadrit të zhvillimit të zonës në aspektin ekonomik është llogaritur të 

ketë efekte të drejtpërdrejta dhe të tërthorta. Lartë është vlerësuar shtrirja e konceptit të në 
raport me mjedisin në përgjithësi dhe ndikimi në ndotjen e ajrit, ujit, tokës të jete në limitet e 
lejueshme të masave parashikuese kulturës për të lëvizur nga reagim ndaj një kulture të 
parandalimit të aksidenteve dhe amortizimit, e cila është vlerësuar si një përpjekje serioze për të 
mbrojtur jetën e njerëzve, e pronës së tyre dhe ekonominë. Për të arritur këtë standard të 
sigurisë është e nevojshme angazhime cilësore dhe sasiore të punës e cila reflekton sërish 
treguesit ekonomike, ruajtja e ekuilibrit urban-rural dhe përdorimin e qëndrueshëm të tokës. Ajo 
reflektohet fuqimisht në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe peizazhit 
dhe përdorimin e tyre për aktivitete rekreative dhe turistike. Aktivitetet në këtë fushë mund të 
vlerësohen se janë në zbatimin operacional të politikave ekonomike. 

 
Aspekti social është vlerësuar se me këtë kuadër është analizuar dhe trajtuar 

dimensioni  fizik i madhësisë së popullsisë si një funksion të dimensionit social, por edhe në 
sigurimin e të pastër ajrin, ujin dhe tokën, si dhe kushtet themelore për jetë të mirë, kështu që 
shihet në të vërtetë se kuadri i përdorimit të tokës dhe mjedisit, do të ketë ndikim në krijimin e 
një themeli për zhvillimin paqësor social dhe mbrojtjes sociale, duke përfshirë zgjerimin e 
shërbimeve dhe kualitetit me peizazhet dhe trashëgiminë natyrore që përmbush dimension më 
të madh të kënaqësinë të qytetarëve në lidhje me mjedisin. Është vlerësuar se zhvillimi i 
parashikuar në kuadër të përdorimit të tokës dhe të mjedisit për të krijuar bazat që ndikimi i 
ndotjes së ajrit, ujit, tokës do të jetë minimal me një tendencë për të rritur cilësinë e menaxhimit 
të mbeturinave. Rreziqet e ndotësve do të jenë nën masat parandaluese, minimizuese dhe 
amortizimit, për të krijuar një mjedis të këndshëm për qëndrim tuaj. Megjithatë, vlerësohet se 
faktori njeri duhet të jetë i kufizuar në aspektin e sjelljeve negative, sepse analizat tregojnë se 
ndikimi i njerëzve në çekuilibër është i madh. Në veçanti, vlerësohet kuadri në drejtim të 
masave parandaluese dhe ndëshkuese. 

Aspekti fizik hapësinor është vlerësuar të ketë një kornizë të identifikojë dhe të 
përcaktojë të gjitha zonat, në zhvillimet aktuale dhe të pritshme dhe masat e parashikuara nga 
trajtimi, mbrojtja dhe kujdesi në funksion të sigurisë dhe me cilësi, kështu që ajo është 
konsideruar se në këtë zonë ka nevojë për masa të rrepta të dimensioneve fizike dhe 
hapësinore të ngjarjeve. Është vlerësuar se raportet hapësinore dhe fizike të ngjarjeve janë 
përcaktues të qëndrueshmërisë në këtë fushë, prandaj, vlerësohet lartë se këto marrëdhënie 
janë zbatuar mirë. 

 
 

3.11 STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR ZBATIM 
 
 Ky seksion jep një tranzicion midis gjendjes ekzistuese dhe kuadrit hapësinor. Ai 

formulon një paketë të strategjive për arritjen e objektivave të aktiviteteve në kuadrin hapësinor 
të përcaktuar nga afati dhe situata e tanishme. Ky seksion duhet të përfshijë:  
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3.12 STRATEGJITË DHE AKTIVITETE E VEÇANTA  PËR ZBATIM TË PZHK-
së – SIPAS ZONAVE TEMATIKE 

 

3.12.1   ZONA TEMATIKE E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 

TURIZMI 
 
Strategjia 1: Ndërtimi i një qendre skijimore në  lokacion të ri  
 
 hartimi i planit detal rregullues për qendrën e planifikuar të re skijimore në zonën  

e Jazhincës ("Ginivoda" dhe "Preslap"). 
 Komuna duhet të fillojë ndërtimin e infrastrukturës bazë në një qendër skijimore 

të planifikuar.  
 Rritja e interesit për investimet në zhvillimin e qendrës skijimore të planifikuar.  

 
Strategjia 2: Promovimi Brezovicës si turizëm rinor dhe i kongresist  
 

 Gjatë përgatitjes së planeve rregulluese është e nevojshme të planifikohet  
infrastrukturën për këtë lloj të turizmit në Brezovicë dhe menjëherë të fillohet me 
kompletimin e infrastrukturës me masa stimuluese (objektet për takime, punë, 
konferenca, hotele, etj.). 

 Krijimi i sistemeve të përgjithshme turistike informative (harta, broshura, ueb 
faqet, kritika).  

 Ndërtimi i një qendre kontaktuese dhe formimi i bordit të turizmit për të 
promovuar tërheqjen turistike brenda komunës. Kjo qendër duhet të zhvillojë 
programet e vizitave dhe aktivitetet rekreative në vende të ndryshme tërheqëse.  

 Trajnim për turizmin nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme duke përdorur përvojat 
pozitive.  

 Hulumtimi dhe studimi në forcimin e burimeve ekzistuese dhe të planifikuara për 
aktivitete turistike.  
 

   Vlerësimi: Turizmi në Shtërpcë është një potenciali kryesor për zhvillim. Për zhvillimin 
e saj në mënyrë të qëndrueshme kërkohet një organizim i mirë në Shtërpcë, ku  duhet të 
punohet për të krijuar një sistem të informimit turistik, krijimin e kapaciteteve dhe të hartohen 
projekte detale të planifikuara për zonën turistike të komunës nën menaxhimin e bordit lokal të 
turizmit. 
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Strategjia 3: Promovimi i Komunës si një vend të turizmit kulturor, rural dhe agrar 
 

 Promovimi i vendeve të mbrojtura kulturore të cilat përfshijnë kishën e Shën Nikollës në 
Shtërpce, Shën Nikollës dhe Virgjëreshës së Shenjtë në Gotovushë, Shën Teodirit dhe 
Shën Gjergjit në Bitinë e Ulët. 

 Promovimi i pasurive të tjera kulturore në komunën e Shtërpcës organizimin e ngjarjeve 
dhe takimeve të ndryshme. 

 Promovimi  i parkut përkujtimor në Rudinë dhe organizimi i piknikëve dhe panaireve. 
 Promovimi i piknikëve  në fshatin Kashtanjevë. 
 Rritja e promovimit të turizmit rural në të gjitha fushat e komunës. 
 Identifikimi, rindërtimi dhe promovimin e "baqilave" në shpatet e maleve të Sharrit. 
 Stimulimi i zhvillimit të bujqësisë (produkteve bujqësore dhe blegtorale për agro-

turizëm). 
 
Strategjia 4: Promovimi i turizmit  sportiv- rekreativ 
 

 Ndërtimi i kompleksit sportiv "Livadhi"  në zonën mes Shtërpcë dhe Brezovicës do të 
sigurojë organizimin e kampeve verore për sportive trajnimit. 

 Nxitja në organizimin e konkurrencës në ski alpine dhe nordike dhe aktivitete të tjera të 
shumta në dëborë në zonën e maleve Sharr. 

 Organizimi i aktiviteteve sportive në periudhën e pushimit vitit (pranverë, verë, vjeshtë) 
si ngjitje malore, hiking, kalërim, biçiklizëm malor dhe shumë aktivitete të tjera malore 
ose thjesht duke pushuar në mjedis të shëndetshëm malore. 

 
Strategjia 5: Promovimi i ndërtimit të vikend shtëpizave në zonat e destinuara për turizëm 
 
 Përgatitja e projektit për vikend zonë në Brezovicë dhe qendrat e sapo planifikuara 

turistike (Gini vode dhe Presla) dhe burimet tjera të turizmit (Jazhincë (Rakova) dhe 
Kashtanjeva), pastaj një destinacion turistik te vendbanimit Murzhica (Regjina 
Tërshenja) brenda zonës rekreative, dhe turizmit të gjuetisë. 
 

               Përshkrimi: Për shkak të kushteve gjeografike dhe pozita, Komuna e Shtërpcës duhet 
të përdorë mundësinë për zhvillimin e turizmit në vikend zonat e planifikuara. Për të tërhequr 
turistët për shkak të aktiviteteve të shumëllojshme, si dhe për ruajtjen e zonave të mbrojtura, si 
dhe duke hartuar projekte rezervë për gjueti, peshkim dhe  mbledhje të bimëve medicinale. 
 
Strategjia 6: Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 
 
 Komuna, pas miratimit të planit për të shpall të gjitha zonat e mbrojtur arkeologjike  të 

cilat janë të parashikuara në këtë plan. 
 Komuna do të vazhdojë me hulumtimin e lokalitetit  Gradina në zonën e Vërbeshticës  
 Planifikohet organizimi kampeve arkeologjike verore. 
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 Komuna në përputhje me sugjerimet e zyrës kompetente, do të shëndrroj këtë lokalitet 
në një park arkeologjik, dhe mund të justifikohet vetëm nëse me studimet zbulohen 
mbetje të rëndësishme të ndërtesave të shumta. 

 Komuna në varësi të vlerës së materialit arkeologjik që përfaqëson antikitetin e jetës dhe 
kulturës së kësaj zone do te planifikoje fillimin e Muzeut të Shtërpcës. 

  
Strategjia 7: Krijimi i një strukture turistike 

 
 Komuna duhet të fillojë ndërtimin e infrastrukturës së turizmit bazë, duke përfshirë 

infrastrukturën e transportit, të telekomunikacionit, akomodimit, dhe në varësi të zonës, 
infrastruktura përkatëse të specializuara për zonën ku gjithashtu mund të përfshijë 
objektet për alpinizëm, hiking, shtigje për ecje, shtigjet për vrapim, biciklizëm malore dhe 
kalërim, si dhe përfundimin dhe forcimin e infrastrukturës, veçanërisht në zonat me vlera 
të shquar natyrore dhe vlerave kulturore të trashëgimisë. 

 Sistem i përshtatshëm informacioni për përdorimin e këtij rrjeti, i përbërë nga harta, 
broshura dhe burimeve të tjera informative për të mbështetur zhvillimin e llojeve të 
ndryshme të turizmit, në varësi të llojit të burimeve. Informacion mbi ofertën në faqen e 
internetit të turizmit të komunës, mund të ndikojë në reagimin e interesave për 
investimeve në zhvillimin e turizmit. 

 Bordi i turizmit do të krijojë një qendër informative turistike. Qendra turistike  informative 
duhet  të formohet në Shtërpce, dhe më vonë në Brezovicë dhe në Brod. 

 
Vlerësimi: Zhvillimi i turizmit të organizuar duhet të mbështetet me rrjetin e infrastrukturës 
adekuate. Ndërlidha e aktiviteteve turistike nëpërmjet formave të ndryshme të 
lëvizjes/transportit, qaset për të krijuar kushtet për një numër të vizitave. Të gjitha lidhjet duhet 
të koordinohen përmes qendrës informative turistike. 

 
Strategjia 8: Mbrojtja e natyrës dhe mjedisi 
 
 Orientimi i planifikuar thekson nevojën për të ruajtur dhe mbrojtur të gjitha burimet 

natyrore në komunën e Shtërpcës, të cilat me siguri do të jenë të rëndësishme për 
zhvillimin e turizmit. 

 Promovimi i vlerave të mbrojtura natyrore të një rëndësie të madhe janë rezervat e 
natyrës në zonën e Parku Nacional (Livadhet e Carit prej Prevallës deri te liqenin e 
Jazhincës pastaj liqeni i Livadisës si dhe malet molikës  në afërsi të kasollës së Stojkut) 
dhe në Oshlak(Popovo prase – malet e molikës). 

 Përpunimi i një plani për sigurimin e pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të 
ruajtur zonat e mbrojtura, me pajisje të plotë që i bëjnë ato të dobishme. 

 
          Vlerësimi: Burime të pasura natyrore me të cilat karakterizohet  komuna e Shtërpcës, 
janë të nevojshme që të ruhen dhe të mbrohen, që do të kontribuonte në rritjen e interesit të 
turistëve. 
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Strategjia 9: Turizmi i gjuetisë (gjuetia dhe peshkimi) 
 

 Shënimi  i zonave për gjueti dhe peshkim në kuadër të rezervateve të Parku Nacional 
në Malet e Sharrit. 

 Për  të gjitha zonat  e përcaktuara, do të përpunohet plani i menaxhimi për gjueti dhe 
peshkim, me të cilin do të përcaktohen të gjithë akterët e menaxhimit dhe masat e 
nevojshme të sigurisë. 

 Promovimi i shoqatës së gjuetarëve që do të jenë përgjegjës për organizimin dhe 
kontrollin e gjuetisë. Shoqata së bashku me bordin e turizmit ishte përgjegjës për 
turizmin e gjuetisë. 

 Komuna, në bashkëpunim me shoqatën e gjuetarëve do të zbatohen të gjitha masat e 
zonës së biodiversitetit mbrojtjes të përcaktuara për gjueti. 
 

         Vlerësimi: Vetë  organizimi i aktiviteteve të gjuetisë rekreative mund të kontribuojnë në 
zhvillimin e këtij lloji të turizmit. Prandaj, Komuna duhet të nxisë planin e menaxhimit të zonave 
të përcaktuara për gjueti dhe peshkim. 

 
Strategjia 10: Promovimi i turizmit shëndetësor 
 
 Përpunimi i projektit për të ndërtuar një qendër rehabilitimi në Brezovicë. 
 Nxitja dhe gjetja e investitorëve për ndërtim në vendbanimin e Brezovicës. 
 Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e vendkalimit në shpatet e malit Sharr. 

 
Vlerësimi: Banoret kanë nevojë për shërim në natyrë, pra, turizmi shëndetësor në zonat e 
Shtërpcës duhet të konsiderohet si një nga  potencialet turistik. 

 

3.12.2 BUJQËSIA 

 
                Bujqësia është një sektor prioritar në ekonominë e komunës dhe mënyra për të 
zbatuar këtë plan në industrinë është kuptimplotë për të ardhmen, prandaj, aktivitetet në 
vazhdim janë thelbësore.  
 
Strategjia 1: Rritja e sipërfaqjes së tokës bujqësore dhe përfshirja e saj (mbrojtja e tokës 

bujqësore dhe zhvillimi i bujqësisë) në funksion të zhvillimit ekonomik 
 

 Pas miratimit të këtij plani, drejtoria e bujqësisë do të përgatisë një plan të punës në 
përputhje me kufijtë e tokës  bujqësore, sipas këtij plani. 

 Sipas hartës së ekspozimit, tokës dhe  bonitetit të tokës me qellim të përdorimit të tokës 
bujqësore në një mënyrë efektive/të përshtatshme dhe racionale, Drejtoria e Bujqësisë, 
bazuar në hartë, "Bujqësia në zhvillimin ekonomik", do të përqendrohet në zhvillimin e 
bujqësisë duke rekomanduar rrjedhat që janë fitimprurës sidomos në pemëtari, blegtori 
dhe bimë shëruese me theks të veçantë në prodhimin intensiv. 
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 Rehabilitimi i tokës së degraduar bujqësore nga përmbytjet, erozioni dhe rrëshqitje të 
tokës si dhe në zonat e deponive të dikrushme. Konsolidimi është i nevojshme në fushat 
e tokës me cilësi të lartë bujqësor, dhe regjistrimin e këtyre ndryshimeve në kadastrin e 
tokës bujqësore do të jetë i rëndësishme për mbrojtjen e tokës bujqësore. 

 Zhvillimi i bujqësisë organike. 
  Ndërtimi i sistemit të ujitjes dhe ndërtimi i digave përgjatë lumit që përdoren për ujitje. 

Gjithashtu, me rritjen e nivelit të ujit në lumenj, derdhej e ujë të tepërt në kanalet e 
sistemit të ujitëse, do të mbrojë tokën nga përmbytjet. 

 Lidhja e  parcelave të fermerëve individualë në formën e partneriteteve dhe fazat e reja 
të konsolidimit (masa që synojnë konsolidimin e tokës bujqësore, si pjesë e masave 
efektive për rregullimin e tokës bujqësore). Kjo masë është planifikuar për t'u realizuar 
në dy faza, ku është e nevojshme që të krijohen dosjet dhe të bashkëpunohet me 
institucionet përkatës. Faza e parë do të realizohet në disa fshatra të Shtërpcës, të 
Berevces, Gotovushës, Brodit dhe Firajës. Faza e dytë përfshin të gjitha vendbanimet e 
tjera. 

 Forcimi i drejtorisë së personelit të bujqësisë dhe të teknologjisë dhe përdorimit të 
sistemeve të reja të informacionit për bujqësi dhe trajnimin fermerëve që është relevante 
për aktivitetet e tyre në zbatimin e këtij plani. 

 Puna në projekte me nisma të përbashkëta si me sektorin privat, ashtu edhe me 
donatorët, të cilët synojnë zgjerimin e tokës së punueshme bujqësore (pastrimin e 
zonave të mbuluara nga veprimet e ulëta të vegjetacionit të trajtimit të tokës). 

 Rritja e sipërfaqes frutore (mollë, dardhë, kumbull, etj.), si dhe sipërfaqet e mbjella me 
frute të vogla (si mjedra, dredhëza, lajthia, etj.) 

  Zgjerimi i kapacitetit të serave për prodhimin e perimeve dhe luleve 
 Me qëllim të sigurimit të mekanizmit të nevojshëm bujqësor dhe të teknologjisë,  mund të 

planifikohet krijimin e parkuttë makinerive në mënyrë që fermerëve të u mundësohet 
marrja në qira dhe të iu shmangen kostove te panevojshme për mekanizim. 

 
Strategjia 2: Blegtoria 

 
 Rritja e fondit të bagëtisë dhe futja e racave fisnike me një potencial të lartë gjenetik për 

të përmirësuar mishin dhe qumështin. 
 Institucionet komunale dhe sektorit privat duhet të punojë për ndërtimin e fermave të 

kafshëve për të cilat ekzistojnë kushte. Komuna e Shtërpcës ka kërkesat minimale për 
ndërtimin e një fermë me 100 lopë mjelëse, fermave të deleve, si dhe një numër të mini 
fermave të bagëtisë. Kushtet për ndërtimin dhe kapacitetin shtytëse për të prodhuar 
ushqim ekzistojnë. 

 Ndërtimi i baqillave sezonale në shpatet e malit të Sharrit, ku ka kushte të 
jashtëzakonshme për zhvillimin e tyre. 

 Duhet të rritet cilësia e kushteve në mënyrë që prodhimi i qumështit dhe mishit të marrë 
trajtim adekuat në pikat përshkruara sipas planit. 

 Në kuadër të zhvillimit të blegtorisë, është e nevojshme të rritet numrin e gjedheve dhe 
deleve, të cilat do të zënë një rol të madh në zhvillimin. 
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Strategjia 3: Pyjet dhe kullotat 
 

 Komuna në bashkëpunim me agjencinë për pylltari, për të iniciuar projektet në zonat për 
pyllëzim të parapara me plan, ripyllëzimi, kalimi nga shkurret deri në pemë dhe 
mirëmbajtje të rregullt. 

 Komuna, në bashkëpunim me organet tjerë kompetent duhet të zhvillojnë projekte për 
hapjen dhe rikonstruksionin e rrugëve pyjore, si dhe zbatimin e tyre. 

 Komuna duhet të ndërmarrë masa për energji alternative në mënyrë që të ruajë 
pasurinë pyjore. 

 Menaxhimi i kullotave është një hallkë e rëndësishme në zinxhirin ushqimor si të 
përshkruara në këtë plan dhe përcaktimin e kullotës. Drejtoria e Bujqësisë do të 
përgatisë një plan propozim për menaxhimin e duhur të kullotave. 

 Futja e meliorizimit, do të përfshijë përzgjedhjen e kulturave shumë produktive, do të 
përmirësojë përbërjen botanike të livadheve, dhe për këtë arsye cilësinë dhe prodhimin 
e mbulesës së barit. 

 
 
 
Strategjia 4: Rritja dhe forcimi i zonës për zhvillim bujqësor 

 
 Këto fusha duhet të trajtohet si një zonë e zhvillimit intensiv dhe të larmishëm bujqësor, 

dhe për të lehtësuar procesin e mbështetjes institucionale në këto fusha. 
 Zona brenda limiteve të përcaktuara do të përdoret vetëm për bujqësinë dhe aktivitete 

bujqësore si një funksion të zhvillimit. 
 Komuna do të nxisë bashkimin e parcelave dhe fermerët të bashkohen në organizata të 

konsiderueshme për aktivitete bujqësore në aspektin e madhësisë dhe bashkimet të 
organizimit kolektiv për kultivim në forma vullnetare. Organizata të tilla dhe zona do të 
trajtohen  me statusin e zonave të zhvillimit për bujqësinë. Këto zona mund të 
menaxhohen nga bordi i pronarëve privatë, në përputhje me marrëveshjen e tyre ose 
organizimi në një kooperativë bujqësore private. 

 
Strategjia 5: Komuna duhet  të lehtësoje sektorin privat për të siguruar një bazë  më të 
mirë për zhvillimin e industrisë ushqimore 

 
 Komuna duhet që në baze te prodhimeve ushqimore të analizuara të paraqitura në plan, të 

siguroj projekte për stimulim, për të mbrojtur dhe për të forcuar prodhimet e përmendura 
përmes modernizimit teknologjik. 

 Ngritja e kapaciteteve të parashikuara me planin për përpunimin, magazinimin dhe ruajtjen 
e frutave. 

 Stimulimi  i  sektorit privat nëpërmjet donacioneve dhe investimeve të huaja në mënyrë që 
të përmirësohen dhe zgjerohen kapacitetet për prodhimin e djathit dhe prodhimeve të 
qumështit, tharësve dhe frigoriferëve të parashikuar në plan. 

 Krijimi i hapësirës për rritje, ruajtjen dhe tharjen e  bimëve shëruese. 
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 Stimulimi i zhvillimit të industrisë ushqimore, si në sektorin e zhvillimit kryesor me krijimin e 
mundësive për një shumëllojshmëri të kapaciteteve për përpunimin e ushqimit dhe tregtimin 
e produkteve vendore në dyqane, si dhe nëpërmjet panaireve në nivel rajonal. 

 Komuna duhet të sigurojë kushtet për sektorin më dinamik privat për zhvillimin më intensiv 
dhe më cilësor të industrisë së pijeve. 

 Komuna duhet të luajë rolin e ndërmjetësuesit në procesin e sigurimit të shenjës CE, nga 
ndonjë prej agjencive të akredituar evropiane, si dhe për të lehtësuar hyrjen e saj në tregun 
evropian. 

 Krijimi i platformës së internetit për promovimin e produkteve dhe sigurinë në internet për të 
gjitha bizneset, sidomos në  zonën industriale. 

 Identifikimi i pjesëmarrësve potencialë për përpunimin dhe përpunimin e prodhimeve 
bujqësore. Krijimi i një sistemi të bashkëpunimit për procedimin dhe përpunimin e ushqimit 
në mënyrë që të lënë mënjanë investimet e nevojshme të teknologjisë dhe produkteve 
tregtare. Pjesëmarrësit potencialë në këtë bashkëpunim së bashku do të përdorin pajisje të 
njëjtë dhe teknologji, si dhe administrimin dhe marketingut. 
 

Strategjia 6: Zgjerimi dhe përmirësimi i njohurive dhe praktikës në fushën e bujqësisë 

 Hapja e shkollave të mesme bujqësore në zonën e parashikuar në plan. 
 Ngritja e qendrës për trajnim dhe trajnimin në bujqësi dhe marketing. Qendra do të 

funksionojë si një qendër e informacionit mbi zhvillimin bujqësor, si dhe për produkte të 
reja dhe teknologjive në mënyrë që të rrisë njohuritë në lidhje me cilësinë e prodhimeve 
bujqësore. Do të organizohen vizita në terren në rajonet ku ata mund të fitojë përvojë të 
vlefshme, si në Kosovë dhe në vendet fqinje, me qëllim që të njoftohen fermerët me 
zhvillimet e fundit në këtë fushë. 

 

3.12.3 INDUSTRIA 

 

Strategjia 1: Industria e qëndrueshme 

 Gjatë përgatitjes së planeve rregulluese duhet të futet në funksion dhe të forcohet 
infrastruktura e kapaciteteve ekzistuese. 

 Hartimi i projekteve për të mbështetur dhe forcuar, por edhe për të krijuar trendët e reja në 
industri, metal, dru, ushqim, pije, tekstile, etj. në funksion të realizmit të parashikuar (shih 
hartën e industrisë dhe burimet natyrore). 

 Prodhimi i një plani rregullues për zonën industriale të planifikuar me infrastrukturë të 
përshtatshme dhe lidhje me rrjetin rajonal të rrugëve, si dhe të rrjetit hekurudhor planifikuar. 
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3.12.4 NDËRTIMTARIA 

 

Strategjia 1: Ndërtimtaria e qëndrueshme  

 Ndërtimet e reja dhe zgjerimi i objekteve ekzistuese për përpunimin e materialeve të 
ndërtimit. 

 Gjatë përgatitjes së planeve rregulluese të përcaktuara shpërndarja e zyrave të korporatës 
dhe zyrave të projektit, ku duhet theksuar se disa objekte mund të përdoren përkohësisht 
për punën e ndërtimit. 
 

3.12.5 ZEJTARIA 

 

Strategjia 1: Zejtaria e qëndrueshme 

 Parashihet krijimi i hapësirës dhe kushteve për të gjitha zejet dhe aktivitetet në prodhim, 
shërbim, artizanatit dhe punimeve vendore të dorës. 

 Krijimi i shoqatës adekuate të zejtareve për informacione, siguri dhe forcimin e tregut si dhe 
të ndërtimit në zonën dhe qendrat Shtërpce. 

 Krijimi i një infrastrukturë profesionale dhe fizike për arsimin në zejtari, këshillimi në favor të 
zejtarisë, rritja e aftësisë sipërmarrëse, trajnimi dhe kualifikimi i punëtorëve. 

 Përcaktimi i lokacioneve për zyrën e shoqatave zejtare.  

 

3.12.6 TREGTIA 

 
Strategjia 1:  Tregtia e qëndrueshme 
 
 Gjatë hartimit  të planit  rregullues dhe kërkesave për zhvillimi, është përcaktuar 

shpërndarja e përmbajtjes së tregtisë me shumicë në zonat industriale. 
 Forcimi i tregtisë me pakicë, e cila do të zhvillohet si në Shtërpcë dhe në zona të tjera të 

komunës. 
 Prodhimi i projekteve të mëdha për zgjerimin e tregjeve të hapura në Shtërpcë. 
 Prodhimi i projekteve të mëdha për ndërtimin e tregut të bagëtisë, tregjet e produkteve 

blegtorale dhe bletare dhe mallrave të ndryshme të tregut. 
 Përgatitja e projekteve për organizimin më të mirë të transportit dhe infrastrukturës. 
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3.12.7 HOTELIERIA 

 
Përpunimi  i projekteve të mëdha si zona turistike të planifikuara, sidomos "Master Plan", e cila 
është një pjesë integrale e këtij plani, ndërtimi i restoranteve me një standard të lartë dhe të 
mjediseve të akomodimit cilësisë (bujtina) dhe objektet për ushqim dhe pije në kategoritë e 
mëposhtme: 

- Hotelet: hoteli, fshati turistik, hotel- apartament, fshati i apartamenteve, motelit, konvikti, 
etj. 

- Kampet dhe llojet e tjera të objekteve hoteliere për vendosje: kampe dhoma me qira, 
apartamente, hotel-hostel për të ri, shtëpiza malore, pushimore, strehimore një ditore, 
etj. 

- Restorante: restorante, tavernat, restorant tradicional, restorant qumështi, kafene, piceri, 
qebaptore, mensë për të varfëritë, byrektore,etj. 

- Baret: bar, bar nate, bar disko dhe të tjerët. 
- Rosticeria: bife,birrë, etj. 
- Kapacitete për rehabilitimin dhe trajtim në Brezovicë. 

 

3.12.8 TRANSPORTI, TELEKOMUNIKACIONI DHE LËVIZSHMËRIA 

 
 Përgatitja e projekteve të mëdha për përdorimin e masave teknologjike dhe jo-

teknologjike, si dhe krijimi i një sistemi të transportit të qëndrueshëm dhe inteligjent.  
 Hartimi i projekteve për të përmirësuar qasjen e  te gjitha vendbanimeve ne qendër të 

Komunës dhe rajonit. 
 Përgatitja e projekteve për të rritur sigurinë. 
 Përgatitja e projekteve për përmirësimin e trafikut në fushat e turizmit të lartë. 
 Përgatitja e projekteve për të reduktuar ndikimet negative të trafikut në mjedis. 

 

3.12.9 Rrjeti dhe sistemi i infrastrukturës së trafikut rrugor 

 
 Prodhimi i projekteve për të përmirësuar cilësinë dhe shtrirjen e rrjetit rrugor në mënyrë 

që të rrisë shpejtësinë e lëvizjes së udhëtarëve dhe mallrave. 
 Kapacitetet ekzistuese duhet të paktën të modernizohen për të plotësuar nevojat e 

vazhdueshme dhe standardet. 
 Prodhimi i projekteve për modernizimin, forcimin dhe kompletimin e rrjetit ekzistues 

rrugor dhe hapjen e linjave të reja në drejtim të Suharekës dhe përfundimin me 
infrastrukturën e transportit tjetër (trotuaret, vend parkimet, garazhe, ndalesa autobusi, 
shërbimet për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, ndërtesat për akomodimin e 
shërbimeve të caktuara dhe etj.). 

 hartimi i projekteve për ndërtimin e qarkores rreth qendrës së fshatit e Shtërpcës 
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 Organizimi i formave të veçanta të transportit publik lokal duke futur taksitë kolektiv, 
minibusëve dhe forma të tjera të transportit kolektive (paratranzit) në funksion të 
udhëtimit për në punë dhe shkollë. 

 Ndërtimi i projektit për zhvillimin e infrastrukturës së transportit për zhvillimin e turizmit të 
cilësisë së lartë (sistemi hekurudhor i veçantë, gondola, ashensor, fushë helikopterësh) 
dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese. 

 Koordinimin dhe zhvillimin e linjave lokale, ndërqytetore dhe të transportit ndërkombëtar 
me autobus. 

 Hartimi i projekteve për trafikun e pasagjerëve më shumë dhe më mirë brenda 
vendbanimeve në drejtim të nën-qendrave tjera komunale. 

 

3.12.10 TRAFIKU I TELEKOMUNIKACIONIT TË PTK-së dhe OPERATOREVE PRIVAT 

 
 Prodhimi i projekteve të mëdha për të rritur numrin e shkëmbimeve telefonike dhe 

telefonisë mobile, dhe internetit dhe shërbimeve kabllore, por që shërbimi PTK dhe 
operatorët e tjerë privatë modernizohen, siç parashikohet në kuadrin e zhvillimit. 

 Hartimi i projekteve për instalimin e antenave të reja të PTK-Vala. 
 Hartimi i projekteve për ngritjen e rrjeteve të reja në zonat urbane, ku rrjeti ekzistues  

është prej viteve të 90-ta. 
 Krijimi i ndërtimit të objekteve postare në vendbanime Brod dhe Sevcë, si dhe të 

planifikuar qendrën e re rekreative. 
 Hartimi i projekteve për përmirësimin e rrjetit dhe programimin e televizionit kabllor HD. 

 
 

3.12.11 ENERGIJA 

 
Strategjia 1: Modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës së energjisë  

 
 Zhvillimi,modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës së energjisë në funksion të 

zhvillimit ekonomik  

 
Strategjia 2: Identifikimi dhe përdorimi i potencialit të energjisë së ripërtërishme 

 
 Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit mbi alternativat e mundshme dhe hidro - energjisë.  
 Përgatitja e projektit të detajuar për rindërtimin dhe ndërtimin e linjave të transmetimit të 

reja.  
 Përgatitja e projektit të detajuar për ndërtimin e objekteve të reja (ndërtimi i 

kapaciteteve) dhe nënstacionet e lidhura. 
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 Përgatitja e projektit të detajuar për ndërtimin e mini hidro-centraleve në bashkëpunim 
me qeverinë, negociatat mbi zbatimin e projekteve të hidrocentraleve (me koncesione 
ose forma të tjera).  

 Studimi i fizibilitetit për përdorimin e copave të drurit dhe mbetjeve të drurit për  
prodhimin e paletave  dhe briketave për ngrohje. 

 Studimet e fizibilitetit dhe projektet ideore për mundësitë e përdorimit të energjisë 
diellore, të energjisë termike dhe gjenerimin e energjisë elektrike nëpërmjet foto-volt 
paneleve (si dhe qëllimit afatgjatë).  

 Projekte stimuluese për ata që ndërtojnë e ndërtesat dhe përdorimin e energjisë diellore 
për ngrohjen lirimin si një përqindje e taksave dhe pagesave për lejet e ndërtimit. 

 
 

3.12.12 SISTEMI BANKAR 

 
Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik                             

 
 Përgatitja e projekteve për kredi nga bankat për familjet, bizneset e vogla dhe 

agrobizneset. 
 Përgatitja e projekteve për investime koncesionare nga sektori i energjisë së 

ripërtërishme (shumë mirë është e njohur që në BE janë direktiva shumë qartë për 
energjinë e ripërtërishme, prandaj duhet të konsiderohet si një mundësi e madhe për 
komunën e Shtërpcës. 

 Përgatitja e projekteve duke marrë parasysh mundësitë e reja të anëtarësimit të 
Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore në fushat që ata shërbejnë (e nevojshme për të 
shqyrtuar faqen e tyre zyrtare).  

 Hartimi i projekteve për kreditim me norma interesi më të ulëta dhe një paketë të gjerë 
në bujqësisë, industrisë dhe turizmit. 
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3.12.13 NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME 

 
Strategjia 1: Mbështetja  e zhvillimit te NVM 
 

 Krijimi i qendrës për trajnim profesional, avancim dhe kurse trajnimi për qytetarët e 
rëndësinë e zhvillimit ekonomik dhe marketingut. 

 Përkrahja e ndërmarrësve të rinj përmes zbatimit të "qendrës fillestare" (inkubator 
biznesi), ku kompanitë mund të përdorin një infrastrukturë të përbashkët. Kjo qendër do 
të sigurojë: 

- marrja me qira e hapësirës për seminare; 
- qendra e shitjes e përbashkët; 
- këshillimi  për kontabilitet; 
- këshilla ligjore dhe këshilla për taksat. 

 
 

3.13 STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR INFRASTRUKTUREN TEKNIKE 
 

3.13.1 INFRASTRUKTURA RRUGORE 
 
Strategjia 1: Rrugët ekzistuese  të asfaltuara 
 
 Zhvillimi i projekteve të mëdha, në bashkëpunim me ministrinë e transportit dhe postë-

telekomunikacionit, për të zgjeruar segmente të caktuara në përputhje me standardet e 
rrugëve ekzistuese (si segmente parësore Ferizaj- Shtërpce - Brezovicë  Prizren dhe 
Brezovicë – Mali i Sharrit (Qendra e Skijimit)), dhe modernizimet e rrugëve tjera  sipas 
hartës së infrastrukturës së transportit. 
 

Strategjia 2:  Rrugët pashtruara 
 
 Përgatitja e  projekteve kryesore të komunës për planifikimin dhe shtrimin e rrugëve 

ekzistuese të pashtruara në përputhje me standardet dhe normat, duke  u orientuar 
sipas hartës së infrastrukturës së transportit. 
 

Strategjia 3:  Rrugët e propozuara 
 

 Përgatitja e projekteve të mëdha, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe 
Postë-Telekomunikacionit, ndërtimit të rrugëve të reja, duke marrë në mirëmbajtjen e 
llogarisë, ku ne kemi vënë një prioritet Ferizaj-Brezovicë-Suharekë dhe rruga Brezovicë-
qendra e re e skijimit-Prizren. 

 Përgatitja e projekteve të detajuara për rrugë të reja lokale në përputhje me standardet 
dhe normat, duke u bazuar në hartën e infrastrukturës së transportit. 
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Strategjia 4:  Rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese 
 
 Vazhdimi dhe plotësimi sipas dinamikes së parashikuar. 

 
 
Strategjia 5:  Pyjet dhe rrugët fushore 
 
 Përgatitja e projekteve për zhvillimin e rrugëve pyjore ekzistuese dhe të reja. 
 Rregullimi i rrugëve në fushën e komasacionit të tokës. 
 Përgatitja e projektit për përpunim e rrugëve ekzistuese dhe të reja në terren. 
 

 
Strategjia 6:  Rrugët Urbane 
 Zhvillimi i një plani për mirëmbajtjen e rrugëve në zonat urbane. 
 Te rrugët ekzistuese dhe të planifikuara nuk është e lejuar (me dhënien e lejeve të 

ndërtimit) çdo lloj i ndërtimit që do të prish funksionin e tyre. 
 Përgatitja e projektimeve të detajuara për hartën rrugore mbi bazën e infrastrukturës së 

transportit (urbane).  
 

Strategjia 7:Rrugët qarkore   
 

 Përgatitja e projekteve të mëdha, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe 
Postë-Telekomunikacionit, ndërtimit  të rrugëve qarkore duke pasur parasysh  
mirëmbajtjen e tyre, ku si prioritet  do te ketë një rruge qarkore rreth qendrës së 
Shtërpcës.  

 Përgatitja e projektimeve të detajuara për hartën rrugore të bazuar në transportin e 
infrastrukturës (urbane).  

 Në rrugët e planifikuara për ndërtim të rrugëve qarkore nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi që 
është në kundërshtim me qëllimin e këtyre rrugëve. 

 
Strategjia 8:  Infrastruktura përcjellëse  

 
 Hartimi i projekteve paraprake dhe të detajuar për ndërtimin dhe renovimin e stacioneve 

të autobusëve dhe vendndalimeve. 
 Përgatitja e projekteve paraprake dhe të hollësishme për zhvillimin dhe modernizimin  e 

infrastrukturës përcjellëse përgjatë rrugëve në zonat urbane (trotuaret, ndriçimi rrugor, 
sinjalizimet, etj.) 
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3.13.2 INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE 

 
Strategjia 1: Zhvillimi i sistemit hekurudhor 

 
 Përgatitja e një studimi fizibiliteti për restaurimin e sistemit hekurudhor  në linjën 

Brod-Shtërpce-Brod.  
 Konsultimi me përfaqësues të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit  për 

fillim të projektimit të projekteve për ri-zhvillimin e sistemit hekurudhor.  
 

Strategjia 2: Infrastruktura përcjellëse  
 
 Konsultimi me përfaqësues të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit e për 

fillimin e hartimit të projekteve për stacione hekurudhore dhe vendndalimet.  
 

3.13.3 ASHENSORËT KABLLOVIK 

 
Strategjia 1: Përdorimi i ashensorit për qëllime të transportit  
 
 Përgatitja  e projektit për prodhimin e  ashensorëve të ri dhe renovimin e ashensorëve 

ekzistues, duke u orientuar në hartën e transportit rrugor. 
 
Strategjia 2: Përdorimi  i ashensorit në qendrën skijimore  
 
 Rindërtimi dhe modernizimi i ashensorëve ekzistuese në qendrën ekzistuese skijimore.  
 Përgatitja e projektit të detajuar për ndërtimin e ashensorëve të ri, si në qendrën 

ekzistuese asht dhe në  atë të planifikuara skijimore, duke u bazuar në Master Planin i 
cila është një pjesë integrale e këtij plani. 

d) drejtimet themelore të ashensorëve 
 Firaja-Luboten 
 Shtërpce-maja "Tumba"  
 "Dubliqa" - "Çuka e zezë e Shtërbaqkit” 
 Vikend Zonë - "Çuka e zezë e Shterbaqkit"  
 Vikend Zonë (Lahore) - "Lumi i Berevaqkit"  
 Viça - Kashtanjevë (Vikend Zona) 

e) drejtimet anësore të ashensorit  
  "Guri i Priftit” - "Guvnishta" 
  "Tumba" - "Bunari"  
  "Tumba" - "Livadhi" 
  "Çuka e zezë e Shtërbaqkit” - "Vorbullat"  
  "Çuka e zezë e Shtërbaqkit" - "Meançe"  
  "Meançe" - "Shkëmbi i  Pirit” 
  "Burimet" - "Meançe"  
  "Burimet" - "Livadhi" 
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  "Lumi i Berevaqkit" - "Çuka e zezë e Shtërbaqkit"  
  "Shtëpia e Stojkut" - "Mali i Berevaqkit" 

 

3.13.4 INFRASTRUKTURA E FURNIZIMIT ME UJË 

 
Strategjia 1: zgjidhje  për furnizimin me ujë të kapaciteteve kufizuese të zhvillimit 
 Aktivizimi burimeve te pa mbuluara ekzistuese për në pikën turistike,” Livadhi i Mbretit”, 

nga liqeni i Jazhinces 40 l / s. 
 
Strategjia 2: Përmirësimi, modernizimi dhe mbrojtja e infrastrukturës së furnizimit 
ekzistues me ujë  
 
 Hartimi i projektit për të rinovuar burimet e mbuluara me mundësinë e rritjes së 

kapacitetit. 
 Hartimi i projektit për të rinovuar të gjitha rrjeteve ekzistuese që janë asbest-çimento dhe 

zgjerimin të diametrit të gypit në disa segmente. 
 Projektimi i furnizimit me ujë nga një sistem që mund të jetë në përmbajte  qendrore nga 

burimet e mundshme të Sharrit, në varësi të rezultateve nga një studim të mundësisë së 
mbulimit të planifikuar të vendbanimeve dhe konceptit të planifikuar të përhapur, 
kryesisht si pjesë e linjës së udhëtimit. 

 Mbrojtja e ujit mineral dhe mbrojtja e ujërave nëntokësor si në drejtim të heqjes 
mundësisë së kontaminimit, dhe në aspektin e ndërtimit të pakontrolluar dhe rrezikimit të 
hapësirës. 

 Mbrojtja  burimit të ujëmbledhësve, të ujërave dhe të rezervuarëve nën regjim të caktuar 
të mbrojtjes, në varësi të përdorimit të objektit. 

 Shënimi dhe mbrojtja e burimeve – Ujerat e Bardha I, Ujerat e Bardha II, Studenci i 
Priftit, lumi i Durlit, Blizumir, Ratnoreka, Bigor, Skok, Popovaglava, Lugina e heshtur, 
Shtëpia e Stojkit, Gobeljinci, lumi i Borovcit, Vlah, Lumi i Prevades, Çuka e Berevcit, Dy 
lumenj, Vrella, Firaja. 
 

Strategjia 3: Planifikimi për zgjerimin dhe zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit në zonat urbane 
që kanë ose janë të mbuluara pjesërisht me furnizimin me ujë, 
 
 Përgatitja i projektit për të zgjeruar rrjetin e furnizimit me ujë në Sevce, Brod, Firajë dhe 

Kashtanjevë. (Shih hartën e infrastrukturës së furnizimit me ujë). 
 Përgatitja i projektit për ndërtimin e rrjeteve të reja të sistemeve të furnizimit me ujë në 

fshatrat Biti e Ulët dhe Sushicë. 
 Përgatitja e projektit për ndërtimin e ujësjellësit për godina banimi dhe spitalet në Bitinë 

e Poshtme. 
 Zhvillimi i projektit për ndërtimin e ujësjellësit për komplekse sportive "Livad ". 
 Ndërtimi i projektit për ndërtimin e ujësjellësit për nevojat industriale dhe të zonës 

industriale. 
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 Studimi i fizibilitetit për ndërtimin e burimeve të furnizimit me ujë nga malet e Sharrit deri 
në pikën më të ulët në fshatin Brod, i cili do të mbulojë një pjesë të madhe të komunës. 
 
 

Strategjia 4: Rregullimi i regjimit të ujit 
 
 Pritet rregullimi i ujit dhe regjimi i ujërave në shtratit të lumit të Miloshticë (ndërtimi i 

digave, Kaskadat, bankina etj.). 
 Fillimi i konsultimeve dhe negociatave me sektorë të ndryshëm dhe palët e interesuara 

për mundësinë e ndërtimit të digave në funksion të rregullimit të regjimit të ujit. 
 Fillimi i zbatimit  së bashku më të përzgjedhurit. 
 Në rrjedhat e tjera janë planifikuar rregullimi shtretërve të lumenjve, rregullimin e tokës 

urbane, mirëmbajtjen dhe pastrimin për mbrojtje nga përmbytjet (hapja e një kanal për 
kullimin e ujit). 

 Fillimi i negociatave dhe konsultimeve me sektorë të ndryshme dhe aktorë të punës në 
fillim në aftësinë redaktimi (rregullimi i tokës, rregullimi  urban, mirëmbajtja dhe pastrimi), 
(shih hartën "Masat për vërshime dhe erozioni"). 

 Përgatitja e projektimeve të hollësishme për zbatimin e këtyre masave (rregullimi i tokës, 
rregullimin urban, mirëmbajtja dhe pastrimin) të udhëhiqet sipas hartës së masave në 
rastin e përmbytjeve dhe erozionit. 

 Fillimi i zbatimit së bashku me të përzgjedhurin (shih hartën “ Masat përvërshime dhe 
erozioni). 

 

3.13.5 SISTEMI  I KANALIZIMEVE DHE DEPONITË 

 
Strategjia 1: Kompletimi, përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri të 
kanalizimit 
 
 Hartimi i projekteve për përmirësimin e rrjetit ekzistues të kanalizimit në vendbanimet me 

sistem të gjysmë-kanalizimit (bazuar në hartën për kanalizimeve). 
 Hartimi i projekteve për ndërtimin e kanalizimit të ri në zonat që nuk mbulohen nga 

sistemi i kanalizimeve (drejtuar hartën e kanalizime). 
 Hapja e rezervuarëve septike në zonat ku ndërtimi i rrjetit të kanalizimit nuk është i 

mundur (vendbanim Izhancë dhe Viçë). 
 Shënimi dhe mbrojtja e linjave të kanalizimeve për lidhje nga dalja të fshatit drejt 

kolektorit kryesore (lidhja e ardhshme me rrjetin kryesor). 
 Hartimi i projekteve për portin e daljes së fshatit drejt kolektorit kryesor (lidhje të 

ardhmen në rrjetin kryesor). 
 Hartimi i projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve kryesore në nivel komunal në 

drejtim të Jazhincës-Brod, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor dhe Ministria e Shërbimeve Publike. 

 Hartimi i projektit për ndërtimin e sistemeve të kanalizimeve për godina banimi dhe 
spitalet në Bitinja të Ulët. 
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 Shënimi dhe mbrojtja e tokës së destinuar për ndërtimin e infrastrukturës së 
kanalizimeve për nevojat e kompleksit sportiv në Livad, për nevoja industriale dhe zona 
turistike dhe për ndërtesat e banimit dhe spitalit në Bitinë e Poshtme. 

 Përgatitja e projektit për ndërtimin e infrastrukturës së kanalizimeve për kompleksin 
sportiv "Livad". 

 Ndërtimi i projektit për ndërtimin e infrastrukturës së kanalizimeve për zonat industriale 
dhe turistike. 

 Përgatitja e  projektit për ndërtimin e infrastrukturës së kanalizimeve për ndërtesat  
banesore dhe spitalet në Bitinja Ulët. 

 Shënimi dhe mbrojtjen e hapësirës për ndërtimin e centralit kryesor për trajtimin e 
ujërave të zeza në nivel komunal. 

 Përgatitja e projektit për ndërtimin e objekteve komunale për trajtimin e ujërave të zeza 
në Brod, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 
Ministria e Shërbimeve Publike. 

 Shënimi dhe mbrojtjen e hapësirës për ndërtimin e sistemeve të kanalizimeve dhe 
infrastrukturës për trajtimin e ujërave të zeza në qendrën skijimore të propozuar, duke u 
bazuar në Master Planin, e cila është pjesë integrale e këtij plani. 

 
Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të  linjës  së ujerave atmosferike 
 
 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik të ri të veçantë nga 

ujërat e zeza të kanalizimit (në përputhje me konceptin e heqjes së  drejtimit në lumin 
më të afërt, rrjedhës ose përroit). 

 Zhvillimi i projekteve ku të gjitha vendbanimet do të ken një sistem të ndar kanalizimit 
atmosferik me derdje në rrjedha të ujit, lumenj apo përrenj më të afërt. 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e kanalizimeve atmosferike së bashku me rrjetin e 
rrugëve. 
 

Strategjia 3: Ndërtimi i  sistemit te deponisë dhe menaxhimi adekuat i tyre  
 
 Shënimi dhe mbrojtja e hapësirës së caktuar për ndërtimin e një stacioni të transferimit 

në nivel komunal në fshatin Izhancë (orientimi sipas hartës së menaxhimit të 
mbeturinave). 

 Zhvillimi i projekteve kapitale për ndërtimin e transferimit të deponisë në fshatin Izhancë  
(orientimi sipas hartës së menaxhimit të mbeturinave). 

 Shënimi dhe mbrojtjen e hapësirës së ndarë për ndërtimin e mbetjeve të ndërtimit të 
përkohshëm dhe mbeturinave industriale (orientimi sipas hartës së menaxhimit të 
mbeturinave). 

 Zhvillimi i projektit për ndërtimin e deponive të përkohshme dhe mbeturinave industriale 
me opsionin e riciklimit në nivel komunal (orientimi sipas  hartës së menaxhimit të  
mbeturinave). 

 Shënimi dhe mbrojtja e hapësirës së caktuar për deponinë e përkohshme për mbeturina  
inteligjente (orientimi sipas hartës së  menaxhimit të mbeturinave). 
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 Përgatitja e  projektit për ndërtimin e deponive se përkohshme te mbeturinave 
inteligjente (orientimi sipas hartës së menaxhimit të mbeturinave). 

 Shënimi dhe mbrojtja e hapësirës së varrimit të destinuar për bagëtinë dhe mundësinë e 
shkatërrimit masiv në një emergjencë për shkak të sëmundjes apo arsye tjera të 
bagëtive dhe shpezët (orientimi sipas  hartës së menaxhimit të mbeturinave).  

 Përgatitja e projektit për ndërtimin e një varreze për varrimin e kafshëve të ngordhura 
dhe mundësinë e shkatërrimit në masë në një rast urgjent për shkak të sëmundjes apo 
arsye tjera tek bagëtitë dhe shpezët (orientimi sipas hartës së menaxhimit të 
mbeturinave). 

 
 

3.13.6 FUNKCIONALIZIMI I  FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE PËRFORCIMI I 
RRJETIT TË TELEKOMUNIKIMIT 

 
Strategjia 1: Rindërtimi i linjave  ekzistuese te largpërçuesve, ndërtimet e trafo-
stacioneve të reja dhe ekzistuese 
 
 Përpunimi i një plani për rindërtimin e largpërçuesit TS 10/0, 4 KË dhe mbi të gjitha: 

 Largpërçuesi 10 KË Brezovicë-Sevcë                    1 = 5 km 
 Largpërçuesi 10 KË  Brezovicë- Tërshevina         1 = 3 km 
 Largpërçuesi 10 KË Brezovicë – Brod                   1 = 9 km. 

 Ndërtimi i objekteve të reja (kapacitetet): 
  STS 10 / 0.4 KË Shtërpce  250 KËA - Në qendër të fshatit (pjesa e vjetër e) të 

kullës ekzistuese prej 400 KËA, është e pamjaftueshme për të mbuluar të 
konsumatorët e ri të konsumit të gjerë, dhe planifikohet në fokus te 
konsumatorëve në nevoj  ndërtimi i ri i një TST prej 250 KËA. 

  STS 10 / 0.4 KË Gotovusha 250 KËA - TS ekzistuese 10/0, 4 KË, “kulla”, e 
vendosur në fillim të fshatit në mënyrë që linjat e gjata NN deri në 3 km, kështu 
që pikat e tensionit janë të rëndësishme, d.m.th. situata e ngarkesës  është 
shumë e keqe. STS të reja duhet  ndërtuar në qendër të fshatit për shkak të 
ngarkesës, si dhe rrjetit dhe ende përdorin. 

 STS 10 / 0.4 KË Brezovicë 100 KË - familjet e këtij fshati janë të shpërndara 
shumë, dhe kështu linjat e gjata dhe të varfërve dhe të tensionit të dobët, dhe 
ndërtimi i STS do të përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të 
tensionit të ulët. 

  STS 10 / 0.4 KË Vërbeshtica - familjet e këtij fshati janë të shpërndara shumë, 
dhe kështu linjat e gjata dhe të varfërve dhe të tensionit të dobët, dhe ndërtimi i 
STS do të përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të tensionit të 
ulët. 

  STS 10 /  0.4 KË Popovcë 100 KË - familjet e këtij fshati janë të shpërndara 
shumë, dhe kështu linjat e gjata dhe të varfërve dhe të tensionit të dobët, dhe 
ndërtimi i STS do të përmirësojë ndjeshëm situatën pa ndërhyrjen e rrjetit të 
tensionit të ulët. 
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 STS 10/0, 4 KË  Jazhincë - STS ekzistuese e 100 këa duhet të largohen për 
shkak të mbingarkesës dhe në vend të tyre të vendosot një STS i ri nga 250 
KËA. 

 Nënstacionit tjera (ekzistuese) mbeten në përdorim dhe, sipas rastit, do ta 
zëvendësohen. 

 
 Fillimi i kalimit gradual të rrjetit të shpërndarjes së 10 KË në rrjetin e shpërndarjes prej 

30 KË. 
 Në përgjithësi periudha e planifikimit për qëllime të turizmit, skijimorës (ashensor), 

industrisë dhe veprimtarive tjera në Shtërpcë të nevojshme për të siguruar për rreth 
45.000-50.000 KËA që do të mbulojnë: 
 nga sistemet e mini hidrocentraleve 
  rindërtimi i  ekzistueses  TS 35/10 dhe 35 KË energji furnizimit me ujë nga 

Ferizaj, e cila përfaqëson  një pikëpamja ekonomike zgjidhja më e mirë.] 
  në TS 35/10 KË në vend të transformatorit 2x4 MËA të montohet MËA 2 x 12 = 

24 MË, e cila do të jetë fuqia totale nga mini hidro paraqitur 24 MË + 20 MË dhe 
44 MË, 

 Mungesa e fuqisë së 6 MË do të kompensohet në atë mënyrë që ngrohja e 
objekteve të turizmit të bëhet me energjinë alternative, d.m.th, “ do te hiqet”,  
ngrohja  e kaldajave nga burimet elektrike. 

 
 Një alternativë furnizimi me energji duhet të kryhet dhe për arsye të sigurisë dhe 

gjithashtu për shkak se ajo siguron për zhvillimin e qendrës turistike dhe aktivitete të 
tjera. Kjo fuqi mund të realizohet në dy mënyra: 

 ndërtimi i largpërçuesit  prej 110 KË (35 KË) nga ana e Prizrenit 3x310 mm ² 
Al-Çe / 100 dhe 34 MËA; 

  ndërtimi i një mini hidro-elektranë në zonë të kësaj komunë (rreth 20 MËA). 
 Fillimi i hartimit të planit për zëvendësimin e linjave ajrore me kabllo të përdredhur, 

230/400V apo kabllo nëntokësore. 
 Implementimi i planit të zëvendësuar linjat ajrore 230/400 V me një kabllo të përdredhur 

apo kabllo nëntokësore. 
 Është e nevojshme që të përgatiten projektet në mënyrë që rrjeti i tensionit të ulët do të 

planifikohet dhe gjithashtu shtylla të betonit dhe shtyllave me kabllo alumini. 
 Përgatitja e projektit për instalimin e ndriçimit rrugor në të gjitha fushat e shtyllave 

ekzistuese të rrjetit të energjisë elektrike. 
 Përgatitja e projekteve për instalimin e ndriçimit rrugor në rrugët e fshatit kryesore që do 

të jetë me llambat natriumi deri në një maksimum prej 150 Ë. Përfshirja dhe përjashtimi i 
llambat do të jetë automatik, për një kohë kur rrugët nuk janë aq të frekuentuara (pas 
mesnate), llamba do të kthehet në automatikisht në gjysmën e fuqisë së nominale. 

 Ndërtimi i infrastrukturës energjetike të qendrës skijimore të planifikuar të bazuar në 
Master Planin, i cila është një pjesë integrale e këtij plani. 
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Strategjia 2: Forcimi dhe zgjerimi i telekomunikacionit në tërë territorin e Komunës 
 

 Bashkëpunimi në mënyrë që të rritet numri i zyrave postale, numri i linjave telefonike 
dhe pajisje të tjera, si fusha e internetit dhe kabllo shërbimeve dhe shërbimet e PTK-së 
dhe operatorëve të tjerë privatë për të u modernizuar. 

 Përgatitja e zonave të populluara, ku rrjeti ekzistues rrjedh nga vitet 90-ta, për të 
ndërtuar një rrjet të ri.  

 Përhapja e rrjeteve të telekomunikacionit në fshatrat të kabllove dhe fibrave optik që 
lejojnë lidhjen me internet dhe televizion kabllor.  

 Përgatitja e projektit për instalimin e antenave të reja të PTK-Vala në zonat e Shtërpcës 
dhe Sevcës.  

 Përgatitja e projektit për ndërtimin e objekteve postare në fshatrat Brod, Sevcë, dhe në 
qendrën rekreative të re të planifikuar. 

 Përgatitja e projektit për të mbuluar të gjithë territorin e rrjetit të telefonisë fikse dhe 
kalimi nga rrjeti ajror në rrjetin nëntokësor.  

 Përgatitja për ofrimin e programeve televizive HD nëpërmjet rrjeteve kabllore. 
 Përgatitja e projekt për të ngritur kabinat telefonike në të gjitha lokalitetet ku ekziston një 

rrjet i fiksuar dhe në vende ku planifikohet zgjerimi i këtyre rrjeteve. 
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3.14 FUSHA TEMATIKE: DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIJALE 
 

3.15 STRATEGJIA DHE AKTIVITETET PËR INFRASTRUKTURËN SOCIALE 
 

Popullsia, banimi dhe vendbanimet 
 
Popullsia 

 
Strategjia 1: Krijimi i kushteve të favorshme për përmirësimin komunale të indeksit të 
zhvillimit njerëzor (IZNJ) në zhvillimin e mëtejshëm të Komunës së Shtërpcës 

 
 Plani për të balancuar rritjen e popullsisë në zona të caktuara gjeografike në grupet e 

vendbanimeve, dhe për të arritur dendësi më uniforme në luginë sipas potencialeve të 
përgjithshme natyrore. 

 Plani për arritjen e riprodhimit njerëzor natyror të popullsisë me lindjet e kontrolluar, dhe 
humbjet më të ulëta në mortalitet, sidomos në vdekshmërisë foshnjave, duhet të çojë 
deri te riprodhimi njeriut dhe biologjik, ekonomik, social, kulturor, shëndetësor dhe 
racional. 

 Plani për të krijuar qëllimet e politikave të migrimit duhet të çojë në ndalimin e emigrimit 
të popullatës dhe kthimin e tyre në këtë fushë, si dhe sigurimin e qarkullimit të lirë të 
njerëzve me nivele të ndryshme arsimore, profesioneve dhe aktiviteteve. 

 Plani për ndryshime trë fuqishme të shtrukturës ekonomike të popullsisë në zhvillimin e 
sektorëve  të planifikuar primar, sekondar dhe artificial.  

 Zhvillim më të fuqishëm të qendrës urbane, duke zgjeruar urbanizimin dhe disa zhvillime 
shumë funksionale dhe zbatimin e projekteve të vendbanimit. Përgatitja për zhvillimin e 
koordinuar të shpërndarjes hapësinore të numrit të parashikuar të popullsisë në të gjitha 
fushat e parashikuara në "konceptin e zhvillimit të komunës së Shtërpcës" Harta për të 
mbështetur zgjerimin e infrastrukturës për integrimin të rrjetit .Projekti  për integrimin e 
komuniteteve me të ardhura të ulëta dhe komunitetet që jetojnë në zonat informale. 

 Plani për të përmirësuar shkallën e shkrim - leximit të rritur (mbi 15 vjeç.). 
 Zhvillimi i projekteve për kompletimin e sistemit të cilësisë së infrastrukturës së kujdesit 

shëndetësor me ndikimin e jetëgjatësisë në rritje të komunës së Shtërpcës. 
 Zhvillimi i projekteve për kompletimin në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e varfërisë nga 

ana e mirëqenies ekonomike, i matur nga të ardhurat për frymë janë përmirësuar. 
 Zhvillimi i projekteve të parapara nga plani për rritjen e sipërfaqeve të gjelbra në qytet 

dhe zonat e tjera urbane nëpër sipërfaqet  e përpunuara që janë momentalisht të lira 
dhe të papërdorura dhe krijimin e zonave të reja të gjelbra në dhe rreth  vendeve të 
banuara në të gjithë komunën 

 Zhvillimi i projekteve për të rritur ndjeshmërinë e popullsisë ndaj aspekteve socio-
kulturore, por edhe ambientin si një funksion të cilësisë së jetës. 
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 Zhvillimi i projekteve të cilat në mënyrë strategjike do të forcoj kapacitetet e burimeve 
njerëzore në komunë për të akomoduar zbatimin e vizionit për të ardhmen e komunës së 
Shtërpcës, dhe për të arritur barazi  gjinore dhe  etnike. 

 
Banimi 

Strategjia 1: Rritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 

 
 Përgatitja e planeve duke respektuar konceptet rregullatore në funksionit të sigurimit të 

një sasie të dendësisë së mjaftueshëm të banimit për të gjitha klasat e shoqërisë. 
 Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të mëdha infrastrukturore dhe shërbimeve në bazë të 

infrastrukturës në vend (uji, kanalizimi, ngrohje, parking, zona e gjelbër) në mënyrë që të 
përmirësojë cilësinë e strehimit. 

 Përgatitja e projekteve të mëdha në objektet publike që ndikojnë në përmirësimin e 
kushteve të banimit. 

 Hartimi i projektit dhe zbatimin e standardeve të zonave residenciale dhe mirëmbajtjen e 
strukturave ekzistuese dhe eliminimin e degradimit fizik të strukturave ekzistuese të 
banimit që janë të ndërtuara rastësisht. 

 
Vendbanimet 

 
Strategjia 1: Zhvillimi i ardhshëm i Shtërpcës, në përputhje me konceptin e zhvillimit 
policentrik hapësinor 

 
 Zhvillimi i planeve rregulluese për fshatin e Shtërpcës, pastaj të vendbanimeve të 

banuara si zona me interes të veçantë për komunën dhe nën-qendra apo qendra 
sekondare në kuadër të komunës si Sevca, Drajkoci, Brod brenda të cilit mund të rritet 
çdo vendbanim gravitues si një e tërësi në këto nën-qendra. 

 Zhvillimi i planeve rregulluese për zonën industriale, sipas këtij plani. 
 Trajtimi prioritar i fshatit në afërsi të Shtërpcës dhe atyre të vendosur në fushat e 

zhvillimit të turizmit turistik në kuadër të vikend zonës, Brezovicës dhe Jazhincës. 
 Nxitja e ndërtimit brenda zonës së planifikuar. 
 Monitorimi dhe ndalimin e jashtë kufijve të ndërtimit dhe zona e ngrirë për ndërtim. 
 Krijimi i Bordit për prishjen e ndërtesave të ndërtuara jashtë kufijve të caktuar. 

 
 
 
 
 
 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

378 
 

Strategjia 2: Sigurimi që zhvillimi i ardhshëm urban është në përputhje me konceptin e 
vendbanimeve kompakte. 
 

 Planet rregulluese për zgjidhjen e parashikuar do të jetë në përputhje me qëllim të 
zhvillimit të vendbanimeve kompakte. 

 Për të gjitha vendbanimeve për të cilat nuk planifikohen planet rregullative, zhvillimi 
kompakt urban do të jetë detyrë e projekteve kompetente komunale të institucioneve të 
punës dhe masave të tjera (me dhënia e lejes së ndërtimit me nxitje stimul për zhvillim 
në zonat të zbrazëta, infrastruktura e të pandërruara jashtë zonave të përcaktuara për 
ndërtimin, me përjashtim të Funksionet e përcaktuara me nenin 17.3 të Ligjit për 
Planifikim Hapësinor, etj.). 

 Komuna është e obliguar që të informojë dhe të bashkëpunojnë me lokalitete të tjera që 
kanë më pak interes për këtë koncept, duke marrë parasysh gjithë ato që mundëson 
zhvillimin e konceptit të vendbanimeve kompakte, ku do të përdoren të gjitha mjetet e 
mundshme brenda juridiksionit të komunës. 

 Pajtueshmëria me ndalimin e çdo ndërtimi në zonat e ngrira të parapare me plan, duke 
zbatuar masat e duhura. 

 Duke marrë të gjitha masat për parandalimin e shfrytëzimit negativ të zonave të gjelbra 
në plan, përveç përdorimit për qëllime bujqësore. 

 

3.15.1 ARSIMI 
 
Strategjia 1: Zgjerimi i fushëveprimit, përmbajtjes dhe rritja e cilësinë së infrastrukturës 
së arsimit në të gjitha nivelet, në përputhje me konceptin e zhvillimit policentrik me dy 
segmente lineare 
 
 Zhvillimi i projekteve për renovimin e ekzistuese të institucioneve arsimore dhe 

kompletimin e infrastrukturës shoqërues të vlefshme për zonën e Shtërpcës në tërë të 
nevojshme për funksionimin e duhur të sistemit arsimor. 

  Sigurimi i transportit publik për edukimin primar dhe sekondar në të gjitha fushat e 
komunës. 

 Zhvillimi i projektit për ndërtimin e objekteve të reja në vendbanime më të mëdha në 
kopshtin e fëmijëve (nën-qendra) si në: Drajkoc, Brod, Sevcë. 

 Hapja e klasave speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe nevojat e veçanta të 
objekteve ekzistuese shkollore. 

 Shënimi dhe ruajtja e hapësirës për kopshte dhe institucione të tjera arsimore, siç 
specifikohet në kuadër të zhvillimit hapësinor të hartës, të "shkollave dhe objekteve 
sportive." 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për çerdhe. 
 Plani për të lidhur të gjitha objektet arsimore të furnizimit me ujë dhe rrjetit të kanalizimit. 
 Përmirësimi i sigurisë së nxënësve me ngritjen e sistemeve për monitorimin dhe krijimin 

e shkollave të arritjes së aktiviteteve multifunksionale për fëmijët, të rinjtë dhe grupet e 
tjera qytetare. 
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 Krijimi i sistemit të barabartë arsimor, integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
organizimi i formave tëndryshme të arsimit për prindërit. 

 Menaxhimi efektiv i shkollave dhe rrjeteve shkollore sipas ndryshime demografike dhe 
çështjet e një sistemi të centralizuar për forcimin e menaxhimit financiar të institucioneve 
arsimore. 

 Përmirësimi i bashkëpunimit mes shkollave dhe prindërve. 
 Krijimi i  kushteve në shkolla për qëndrim ditor (krijimi i kuzhinave shkollor). 
 Bashkëpunimi adekuat Komuna – Drejtoria i Arsimit – Ministria e Punës dhe Çështjeve 

Sociale. 
 Bashkëpunimi komunal me komunat tjera në shkëmbimin e përvojës dhe të personelit 

për të rritur cilësinë e arsimit. 
 Krijimi i faktorëve lehtësuese për zhvillimin e arsimit privat, sigurimi i vendeve për 

bashkëpunim me vendet dhe organizatat tjera që kanë departamente të tyre në mbarë 
botën për avancim profesional. 

 

3.15.2 SHENDETESIA 
 
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve shëndetësore në vendbanimet në bazë të funksionit dhe 
hierarkisë të tyre 
 
 Modernizimi i sistemit dhe duke iu përshtatur formave organizative dhe standardeve, 

duke u bazuar në përvojën më të suksesshme bashkëkohore. 
 Ne periodat e ardhshme planifikohet përfundimi i ndërtimit dhe hapja e qendrës spitalore 

që do të sigurojë shërbime sekondare shëndetësore të popullatës së komunës së 
Shtërpcës, dhe përtej. Qendra Spitalore do të sigurojë departamentet e mëposhtme: 
gjinekologjia, interno, pediatria, kirurgjia, ortopedia dhe shërbimet emergjente. 

 Hartimi i projektit të detajuar për ndërtimin e Qendrës së Rehabilitimit në vendbanimin 
Brezovica. 

 Kompletimi i infrastrukturës (QMF) Drajkovc (ndërtimi i kanalizimit dhe hapësirës së 
parkimit), pastaj në Jazhincë (mungesa e hapësirës së parkimit) dhe ndërtimi i 
ndërtesave të reja në vendbanimet Sevcë, Vërbeshtica, Biti e Epërme dhe e Poshtme, 
Sushicë, ku qendrat e mjekësisë familjare janë të vendosura në ndërtesa private dhe në 
vendbanimet Kashtanjevë, Qendrën ekzistuese skijimore dhe një qendër e re skijimore e 
planifikuar ku ka ende institucione mjekësore. 

3.15.3 KULTURA 

 
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe lehtësirave për përdorimin, konservimin dhe 
shfrytëzim të përhershëm të qëndrueshëm të trashëgimisë kulturorë  
 
 Hartimi i projekt për të ndërtuar një qendër kulturore në Firajë, Brod, Viçë dhe Brezovicë. 
 Zhvillimi i projektit për rindërtimin dhe zgjerimin e qendrave kulturore në lagjet Sevcë, 

Jazhincë dhe Vërbeshticë. 
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 Krijimi i projektit për ndërtimin e teatrit veror të paraqitur në hartë "Objektet 
administrative dhe kulturore." 

 Krijimi i hapësirës dhe kushteve për bibliotekë në kuadër të Qendrës Kulturore në 
Shtërpcë. 

 Krijimi i kushteve për funksionimin e ansambleve kulturore dhe shoqërive artistike, si dhe 
krijimin e të rejave. 

 Krijimi i kushteve për manifestime tradicionale të "Dasma e Princit Marko", “Kolonitë 
Artistike " në Shtërpce, Ditët e "Narcisit" në Brezovicë,etj. 

 Krijimi i kushteve për organizimin e panairit vjetor të librit, funksionimi i klubit të piktorëve 
si dhe riaktivizimi i kinemasë së qytetit në Qendrën Kulturore në Shtërpcë. 

 Me miratimi e këtij plani të gjitha vlerat e përshkruara në hartën e trashëgimisë  
vendosen nën mbrojtjen e Komunës/Shtetit. 

 Parandalimi i fenomeneve aktuale që kërcënojnë trashëgiminë kulturore, me masa 
ligjore, teknike, profesionale (të paraqitura në hartën "Trashëgimia kulturore dhe 
historike"). 

 Shënimi i zonave, e ndërtesave dhe vlerave të trashëgimisë kulturore në sipërfaqen e të 
gjithë territorit të Shtërpcës. 

 Përgatitja e dokumentacionit të projektit për të gjitha lëndët kulturore dhe historike gjatë 
intervenimit (shembje, ndërtimi, punët komunale të, të pajisjeve të natyrës urbane, etj.) 
nën kontrollin e shërbimit të mbrojtjes. 

 Rregullimi i varrezave dhe punët në kishat e vjetra duhet të projektohen dhe realizohen 
në bazë të kërkesave specifike të ruajtjes. 

 Studimi i varrezave të vjetra në Jazhince dhe  aprovimi i  akteve formale dhe ligjore mbi 
mbrojtjen. 

 Urbanizimi i hapësirës për të u qasur kishës së Shën Ilijës në Vërbeshticë dhe lidhja me 
rrugën ekzistuese. 

 Përveç kushteve të ruajtjes për  mbrojtjen teknike të trashëgimisë së mbrojtur kulturore 
është e nevojshme të mbrohen me dokumentet formale ligjore dhe trashëgimi tjera të 
regjistruara  në vendbanimin e Shtërpcës (Kisha e Shën Jovanit, memoriali dhe varrezat 
memoriale para kishës së Shën Jovanit, çezma përkujtimore në rrugës midis Shtërpce 
dhe Brezovicë si dhe entiteti  i rrugës kryesore të hapësirës urbano-arkitektonike në 
Shtërpcën e vjetër dhe Sheshi i Çlirimit) dhe plani i përgjithshëm i zhvillimit të 
vendbanimit që të sigurojnë  trajtimin e mëtejshëm. Kujdes i veçantë duhet të thekësohet 
në afërsi të Kishës së Shën Nikollës, objekti është i nevojshëm në mënyrë që të 
përfshijë trashëgiminë kulturore kombëtare. 

 Hulumtimet arkeologjike dhe studimet detaje profesionale dhe shkencore të  lokalitetit 
Gradina. 

 Nëse gjatë hetimit identifikohen eshtrat e rëndësishme të ndërtesave të shumta në 
Gradinë me sugjerim të Institutitit kompetent do të bëhet shëndrrimi i këtij vendi në park 
arkeologjik. 

 Përdorimi i  materialit arkeologjik lëviziës si fillimi i Muzeut të Shtërpcës. 
 Përdorimi i masave të rrepta për mbrojtjen e pllakës së gurit dhe varrezave të vjetra në 

fshatin  Bitia e Epërme. 



Plani Zhvillimor për Komunën e Shtërpcës 
 

381 
 

 Plani rregullues i kompleksit të kishës së Teodorti të Shenjtë i cili kërkon studim të 
veçantë mbrojtës. 

 Mbrojtja ligjore e Kishës së Shën. Dhimitri në Bitinë e Poshtme 
 Zhvillimi i një plan për rindërtimin, zhvillimin, përmirësimin e narteksit të kishës Shën. 

Nikollës dhe varrezat e Gotovushës me kushtet e mbrojtjes së veçantë. 
 Zhvillimi i një plani për zhvillimin e portës së kishës dhe varrezave të Kishës së 

Virgjëreshës së Shenjtë, me kushtet e mbrojtjes së veçantë. 
 Ri ndërtimi e kishës Shën Dhëndrit  me kushtet e mbrojtjes së veçantë. 
 Zhvillimi i një plan për trajtim të veçantë, vendet fizike të Shtërpcës lashtë të 

vendbanimeve dhe harmonizimin e strukturave të vjetra dhe të reja në Gotovusha 
zgjidhjes. 

 Zhvillimi i një plan për rindërtimin, zhvillimin dhe trajtimit të veçantë të Kullës së Ibrahim 
Mulës nga shekulli XIX në Firaje me kushtet e mbrojtjes së veçantë. 

 Trajtimi i të gjithë trashigimisë kulturore në pajtim me Ligjin për Pasurisë Kulturore, si 
dhe rekomandimet për masat mbrojtëse, të paraqitura në këtë studim. 

 Zhvillimi i projekteve të mëdha dhe fillimi i zbatimin në funksion të rehabilitimit, të 
shpëtimit dhe përdorimin e vlerave kulturore dhe historike dhe kulturore, sociale, 
ekonomike, shkencore, arsimore, përfitimet mjedisore dhe përfitimet e turizmit kulturor. 

 
 

3.15.4 ADMINISTRATA DHE INSTITUCIONET PUBLIKE 
 
Strategjia 1: Sigurimi i kushteve dhe përmbajtjes  për transparencë  publike dhe 
administrim efikas dhe institucione. 
 
                 Pasi në kornizën e zhvillimit hapësinor  si zhvillime të dëshiruara në këtë fushë me 
kusht objekteve të reja për administratën komunale dhe mundësinë e vendosjes së shërbimeve, 
të gjykatës sociale dhe policisë në zonën e reja, si një strategji për zbatimin e këtij plani në këtë 
fushë është planifikuar të krijohen kushtet e mëposhtme: 
 Fillimi i zbatimit të projektit për ndërtimin e shërbimeve sociale në fushën e caktuar sipas 

hartës të "Shërbimeve Sociale". 
 Fillimi i zbatimit të projektit për të ndërtuar një strukturë gjyqësore në fushën e një hartë 

të "objekteve administrative". 
 Fillimi  decentralizimit  të funksioneve të caktuara në nën-qendrat administrative të 

Brodit, Drajkovcit dhe Sevcës dhe vazhdimi i shërbimeve elektronike të menaxhimit të 
sistemit.  
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3.15.5 SPORTI DHE REKREACIONI 

 
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve sportive dhe rekreative në zonat e banuara në përputhje 
me funksionet dhe hierarkinë e tyre. 
 
 Vazhdimi i implementimi të ndërtimit të sallave sportive në bashkëpunim me Ministrinë e 

Sportit dhe Kulturës dhe Ministrisë së Kthimit dhe Komuniteteve, në zonën e 
parashikuara në këtë plan, harta"Shkolla dhe objektet sportive." 

 Zhvillimi i projekteve të mëdha për ndërtimin e sallave sportive në kuadër të shkollës 
fillore në Gotovusha Rajko Urosheviq, të shkollës fillore Razim Cokli në Brod, në 
shkollës fillore dhe të mesme në Firajë, shkollat fillore Osman Mani në Viçë dhe në 
shkollës fillore në Biti Anton Santori, e paraqitur në hartën “ Shkollat dhe objektet 
sportive ". 

 Zhvillimi i projekteve të mëdha për ndërtimin e sallave sportive në Jazhincë, Biti dhe 
Sevcë. 

 Zhvillimi i projektit për renovimin, zgjerimin dhe modernizimin e sallës ekzistuese 
sportive në  shkollën  fillore  Staja Markoviq në Shtërpce. 

 Zhvillimi i projekteve dhe fillimi i zbatimin e ndërtimin e komplekseve sportive në zonën 
Livad ku përfshihen terrenet sportive të volejbollit, basketbollit, pishina, etj, të paraqitur 
në hartë “Shkollat dhe objektet sportive”. 

 Përgatitja e projektit të detajuar për ndërtimin e terreneve më të vogla sportive në të 
gjitha vendbanimet. 

 Zhvillimi i projekteve dhe fillimi i ndërtimit e poligonin për ecje dhe rekreacion (shtegu për 
ecje) Shtërpcë - Brezovica, Shtërpce - Vërbeshtica dhe në të gjitha viset molore mbi 
qendrën skijimore, prezantuar në hartën e infrastrukturës rrugore. 

 Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e fusha tenisi në Shtërpcë (dy lumenjve dhe livadhe). 
 Zhvillimi i projektit për ndërtimin e rrugëve të biçikletave në shpatet e maleve të Sharrit 

të prezantuara në hartën e infrastrukturës rrugore hartë. 
 

3.15.6 RINIA 

 
 Strategjia 1: Sigurimi i objekteve për jetën e të rinjve 
 Ngritja e kapaciteteve për sport, kulture dhe angazhimi më i madh i të rinjve më shumë 

në këto aktivitete. 
 Krijimi i kushteve për aktivizimin e një numri të madh të organizatave rinore dhe rritjen e 

bashkëpunimit me institucionet komunale. 
 Rritja e shpirtit konkurrues në shumë fusha (sportive, art, shkencë në shkollat fillore dhe 

të mesme, etj.). 
 Krijimi i kushteve për përfshirjen në grupet e recituesve, grupeve teatrale dhe muzikore 

në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme. 
 Themelimi i klubeve rinore, hapësirat të cilat mund të jenë në kuadër të shkollave fillore. 
 Krijimi i hapësirave për sport dhe rekreacion në çdo fshat që do të përdoren për 

aktivitete rinore. 
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3.15.7 QENDRAT LOKALE PËR KOMUNITETET 

 
Strategjia 1: Sigurimi i qendrave për komunitete brenda qendrave lokale 
 
 Krijimi i qendrave të komuniteteve në të gjitha qendrat lokale ku mungojnë dhe 

akomodimin e tyre në ambientet e institucioneve publike. 
 

3.15.8 PAPUNËSIA DHE VARFËRIA 
 
 

Strategjia 1: Minimizimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë 
 
 Për të përmirësuar këtë situatë janë propozuar për të matur strategjinë e zhvillimit 

ekonomik hapësinor dhe plani i zbatimit për fushën e “Demografia dhe çështjet sociale”, 
janë analizuar papunësia dhe varfëria, dhe kërkohet marrja e masave konkrete për 
rritjen e punësimit dhe të ardhurave në rritje për frymë e cila do të përmirësojë 
standardet e jetesës. Duke përmirësuar zhvillimin ekonomik dhe social mund të 
zvogëlojë shkallën e papunësisë, pra, kërkon për të stimuluar dhe mbështetur bizneset e 
vogla dhe të mesme, duke krijuar më shumë mundësi për donatorët dhe ofrimin e 
punëve sezonale. 

 Zhvillimi i projekteve dhe për të krijuar kushte për organizimin e trajnimit profesional në 
përputhje me kërkesat e tregut. 

 Zhvillimi i projekteve dhe krijimit të kushteve për sigurimin e punë sezonale. 
 Zhvillimi i projektet dhe krijimi i kushteve dhe stimulimi i biznesmenëve te rinj. 

 
 
 

3.15.9 ZONA TEMATIKE E PËRDORIMIT TË TOKËS DHE MJEDISIT 

 
 
                Fusha e përdorimit të tokës dhe mjedisit është një zonë që është një prioritet në 
planin për të, përdorimin e planifikimit dhe zhvillimit të hapësirës. Strategjia për zbatimin e këtij 
plani në këtë fushë është më i plotë në të ardhmen, prandaj, aktivitetet esenciale të shënuara 
më poshtë. 
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3.15.9.1 AJRI 
 
Strategjia 1: Ajri i pastër, ndotjet minimale 
 
 Zhvillimi i projekteve të sipërfaqeve të gjelbra dhe shiritave me një kapacitet për shtirjen 

e aerosolit, gaz azotik, squfurit dhe gazit të karboni, metale të rënda përgjatë rrugëve 
kryesore, siç tregohet në hartë. 

 Zhvillimi i projekteve për gjallërimin e parqeve ekzistuese dhe krijimin e parqeve të reja 
në fushat e identifikuara si të lira dhe heqjen e mundshme të këtyre parqeve. 

 Zhvillimi i projekteve për mbrojtjen, zhvillimin, metodë në rritje të dy ekzistuese dhe pyje 
të reja. 

 Zhvillimi i projekteve për përmirësimin e trafikut rrugor për të shmangur automjeteve të 
mëdha të transportit në qendrat rezidenciale, ku shumica e popullatës është e 
koncentruar. 

 Akomodimi i akteve për parandalimin e shkarkimeve të ndotësve në ajër nga makineri 
industriale dhe të lëvizshme që përfshin një konvertim katalitik dhe pajisje të tjera në 
kuptimin teknik. 

 Zhvillimi i projekteve në përdorimin e energjisë alternative të rinovueshme (energjia 
diellore kryesisht, rryma uji dhe energjia e erës). 

 Të stimulojnë lirimin e tatimit në 50 për qind e këtyre lejeve të ndërtimit që kërkojnë dhe 
përdorimin e energjisë alternative. 

 Nxitjet për të minimizuar përdorimin e makinave të pasagjerëve dhe transportin publik 
 Zhvillimi i projekteve për rrugë biçikletë dhe hiking. 
 Aplikimi i gjobave për të gjithë personat fizikë dhe juridikë që tejkalojnë nivelin e 

lejueshme të ndotjes dhe zhurma, veçanërisht në zonat me aktivitet të ndjeshme 
(shkolla pranë, spitalet, etj.). 

 Zhvillimi i projekteve për rikonstruksionin e rrugëve (qendra urbane e kullimit rrugor ring, 
dhe heqjen e deponive të mbeturinave janë një burim i ndotjes së ajrit nga djegia dhe 
oksidimi i mbeturinave dhe kështu me radhë. 

 

3.15.9.2 UJI 
 

Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe sipërfaqeve të pasura me ujë 
 

 
 Shënimi dhe hartimi i projekteve për të gjitha burimet natyrore, ujin termal dhe termo-

mineral dhe ujerave tjerë nëntokësor  dhe sipërfaqësor është e mbrojtur si mund shihet 
në hartë hidrologjik të Komunës së Shtërpcës, përcaktimi i zonave mbrojtëse rreth 
burimit të detyrueshme ,,përrenj ujëmbledhësve dhe rezervuarëve, nën një regjim të 
mbrojtjes, në varësi të përdorimit të objektit. Në këto zona nuk duhet të ndërtohen 
objekte dhe për të kryer punë të tjera ose për të përdorur tokën në një mënyrë që 
rrezikon sasinë dhe cilësinë e ujit. 
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 Përgatitja e projekteve me përdorimin e masave ligjore e ndalojnë ndotjen e ujërave 
nëntokësore dhe ujërave sipërfaqësore të trajtimit rekomandim për dalje nga gropat 
septike dhe format e tjera me instalimin e aparateve për pastrim. 

 Përgatitja e projekteve për kompletimin dhe instalimin e pajisjeve për pastrimin e ujërave 
industriale të përdorshme. 

 Përgatitja e projekteve për të siguruar ujin e nevojshëm të pijshëm dhe mbrojtjen e disa 
burimeve, lumenjve dhe rezervuarëve. Përveç kësaj, përdorimi racional i ujit në këtë 
komunë është një detyrë e rëndësishme për të gjithë faktorët e planifikimit dhe 
përdorimin e ujit dhe hapësirë. 

 Përgatitja e projekteve të veçanta për mbrojtjen e burimeve – Uji i Bardhë I,Uji i Bardhë 
II, Studenci i Priftit,Lumi i Durles, Blizumir, Ratnoreka, Bigor, Skok, Kreu i Priftit, Lugina e 
heshtur, Shtëpia e Stojkit ll, Gobeljinc, lumi i Borovskit, Vlah, lumi Prevadska, Çuka e  
Berevaqkit, Dy lumenj,Vrela Firaja. 

 Përgatitja e projekteve të veçanta për mbrojtjen e ujit nga përdorimi i pakontrolluar e 
plehrave për bujqësore (nitritet, nitratet, fosfateve dhe nitrienti tjera). 

 Prodhimi i projekteve të mëdha organizuar deponive dhe varrimi i kafshëve në raste 
emergjente, si dhe mbrojtje kundër mbeturinave të paligjshme (të gjitha llojet e 
mbeturinave). 

 

3.15.9.3 TOKA 
 

Strategjia 1: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës (toka e pastër, kontaminimi minimal) 
 
 Përgatitja e projekteve për monitorimin e vazhdueshëm dhe kontrollin e pjellorisë së 

tokës bujqësore. 
 Përgatitja e projekteve për mbrojtje nga përmbytjet, në bazë të hartave të paraqitura në 

funksion të mbrojtjes dhe përmirësimin e nivelit të aftësisë paguese. 
 Zhvillimi i menaxhimit të projekteve për mbrojtjen e tokës specifik kundër shfrytëzimit të 

pakontrolluar e plehrave në bujqësi (nitritet, nitratet, fosfateve dhe nitrienti tjera). 
 Zhvillimi i projekteve për mbrojtjen e tokës nga të gjitha llojet e mbeturinave. 
 Zhvillimi i projekteve për bonifikimin e tokës në të gjitha deponitë e paligjshme. 
 Zhvillimi i projekteve dhe masave për mbrojtjen kundër erozionit për shkak të kullimin e 

elementeve përbërëse të tokës, siç tregohet në hartën e pyllëzimit. 
 Është e nevojshme për të filluar projekte, kushtet stovoriti dhe mekanizmat për marrjen 

e masave të mbrojtjes kundër degradimit për shkak të ndikimit njerëzor. 
 Është e nevojshme për zhvillimin e projekteve prioritare për sipërfaqen e tokës 

patrajtuara dhe të ulët cilësinë e bujqësisë. 
 

Strategjia 2: Menaxhimi i tokës 
 
 Është e nevojshme për të organizuar një fushatë informuese për qytetarë (kufizime në 

ndërtimet e reja, zonat e ngrira për zonat e ndërtimit dhe zgjerimit) në mënyrë që të 
mbrojë sipërfaqe dhe burimet e tokës nga dispozicion të qëllime jo bujqësore me 
shumimin kufizimi vetëm ndërtimin në ndërtimin e kufijve të planifikuara (Harta 
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"Konceptet e zhvillimit të vendbanimit"), si dhe zbatimin e politikave të zhvillimit në zonat 
e planifikuara. 

 Përgatitja e përfundimit të kadastrit në zonat ku konsolidimin e planifikuar. 
 Përgatitja e fazave të para dhe të dytë të rregullimit të tokës bujqësore (masa 

komasacionit). 
 Përmirësimi i sistemit të kontrollit të projektit të ri të ndërtimit në zonat jo të ndërtuara 

akoma deri të komunës. 
 Paraqitja dhe Konsolidimi i gjobave, si dhe organizimin e fushatave informuese individët 

dhe personat juridik me këto masa. 
 Stimulimi dhe vazhdimi i procesit e planeve të zhvillimit rregulluese për të gjitha fushat 

janë të pajisur me ORP dhe KRM të om. 
 

 

3.15.9.4 PËRDORIMI I TOKËS 
 

Strategjia 1: Sigurimi i përdorimit të tokës për qëllime të caktuara 
 
 

 Informacion adekuat të personave fizikë dhe juridikë në qëllimet dhe kufijtë. 
 Zhvillimi, përcaktimin e qëllimeve të parashikuara në këtë fushë, të cilat janë të 

përfaqësuara në harta. 
 Zhvillimi i planeve për qëllim të ulët, harton paraprake dhe të hollësishme të qëllimit të 

përdorimit të tokës (bujqësore, tokë pyjore, toka ndërtimore, zona arkeologjike, varrezat, 
jeshile, koha, largimi i mbeturinave, industria dhe të gjitha fushat e kërkuara dhe 
sektorët). 

 Zhvillimi i projekteve për të siguruar hapësira publike cilësore. 
 Zhvillimi i zbatimit të mekanizmave për të monitoruar dhe kontrolluar të gjithë territorin. 
 Vetëdijesimi i burimeve njerëzore të komunës. 
 Zhvillimi i mekanizmave për shkelësit kriminale që u përpoqën të tokës tjetërsimi i 

papritur në këtë dokument. 
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3.15.9.5 ZONA  ME  QËLLIM TË VEÇANTË 
 

Strategjia 1: Zona me rëndësi të veçantë në nivel komunal (vendbanime dhe zona të tjera 
natyrore) për të siguruar dhe të trajtohen në mënyrë adekuate. 

 
 Përgatitja e planeve të përshtatshme për të gjitha vendbanimeve në Shtërpce. 
 Definimi, duke shënuar dhe duke sinjalizuar të zonave arkeologjike (trajtohet si një zonë 

me interes të veçantë në komunë). 
 Zhvillimi i regjistrimit gjeofizike, si dhe përgatitjen e projektit për zhvillimin e zonës 

arkeologjike simbolit Gradishte) 
 Definimi duke shënuar dhe duke sinjalizuar zonë të mbrojtur në nivel të Kosovës sipas 

Planit të Ahtisaarit (Kisha e Shën Nikolla. Shtërpcës, të Shën Virgjëreshës dhe Shën 
Shpëtimtarit në Gotovusha dhe Sh. Teodora Tirona në Bitinja të Ulët dhe Shën Gjergjit 
në  Bitinja të Epërme). 

 Ndalimi i çdo lloj të ndërtimit në zonat e përcaktuara nga plani i Ahtisaarit. 
 Hartimi i zonës së mbrojtur në pajtim me qëllimin e synuar, normat dhe rregullat. 
 Markimi dhe sinjalizim I, II dhe III e mbrojtjes zona në Parkut Kombëtar të malit të 

Sharrit. 
 Definimi, duke shënuar dhe duke sinjalizuar zonë me pasuri minerale (dhe Shaldare 

Ostrvica). 
 Hartimi i zonën e zhvillimit me pasuri minerale (dhe Shaldare Ostrvica). 
 Zhvillimi i mekanizmave mbështetës për zbatimin dhe kontrollin. 
 Vetëdijesimi i burimeve njerëzore të komunës. 
 Aplikimi i mekanizmave të dënimit 
 

 
RRJETI I VENDBANIMEVE DHE KONTEKSTI URBAN  DHE RURAL 

 
Strategjia 1: Rrjeti funksional i vendbanimeve dhe bilanci i zhvillimit urban-rural  
 
 Zhvillimi i projekteve prioritare për të gjithë Shtërpcë vendbanimet në kuadër të 

infrastrukturës ekonomike, sociale, dhe aspekte të tjera. (treguar në hartat e 
infrastrukturës). 

 Përgatitja e planeve  të Shtërpcës dhe nën-qendrat (Brod, Drajkovc dhe Sevce) në 
funksion të rrjetit të vendbanimit. 

 Përgatitja e planeve për zgjerimin e vendbanimeve në të dy pronës privat dhe komunale, 
e cila është e përfaqësuar në këtë hartë (koncepti i zhvillimit të vendbanimeve). 

 Përgatitja e projekteve për kompletimin e infrastrukturës urbane të fshatit. 
 Përgatitja e planeve dhe rregulloreve në ndërtimin e ndërtesave brenda kufijve të 

planifikuara. 
 Përgatitja e projekteve për zhvillimin e bujqësisë në zonat e ashtuquajtur zemër të 

gjelbra (agrosistem). 
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 Përgatitja e projekteve për zgjerimin e objekteve industriale në ato lokalitete ku ka 
mundësi për fitimin dhe përdorimin. 

 Përgatitja e kushteve të procesit për të marrë leje për ndërtim, ku është e nevojshme për 
të marrë pëlqimin me respektimin e standardeve të zonimit të veçanta me përfshirjen e 
autoriteteve kompetente, veçanërisht në ato fusha që konsiderohen të jetë ende i 
paprekur (dizajnimi i kërkuar i master--planit). 

 Identifikimi i ndërtimeve pa leje. 
 Përgatitja e kushteve për një trajtim adekuat baza ligjore e ndërtimeve të paligjshme. 

 

3.15.9.6 TRASHËGIMIA NATYRORE 
 

Strategjia 1: Mbrojtja e trashëgimisë natyrore 
 
 Përgatitja e projekteve për zona të mbrojtura dhe kufijtë e të gjitha monumentet e 

natyrës, veçanërisht kufijtë e Parkut Kombëtar dhe zonat e saj buferike, si dhe I, II dhe 
III zona me shkallë të ndryshme të mbrojtjes brenda Parkut. 

 Zhvillimi i planeve për një studim të hollësishëm të vlerave natyrore të zonës. 
 Zhvillimi i një plan për mbrojtjen e integruar të atraksioneve natyrore e kulturore 
 Zhvillimi i një plan për të mbrojtur burimet natyrore, të cilat do të do të arrihen në 

përputhje me dispozitat e ligjeve përkatëse, të plotë dhe të vazhdueshme në të gjithë 
komunën.                                                                                       
 

Strategjia 2: Mbrojtja dhe zhvillimi i peizazhit. 
 
 Zhvillimi i projekteve për zonat e mbrojtjes dhe të zhvillimit në peizazhin e tyre: gropa e 

Lopareve dhe Dhiareve,Gropa Mijatoviç, liqene Glacijare, livadhet e Perandorit, Pisha e 
mëdha, Cirku i lumit të Durles,Dy lumenj, rrethina e  kishës së Sh. Petrit, lumi in 
thatë(trungu i ahut njëqindvjeçar që ka të bëjë me besimin e shërimit), Shtëpia e Stojkit, 
parku rreth hotelit Narcis,parku publik Rudina. 

 Përgatitja e projekteve të shtratit të lumit Miljoshtica. Përpunimi i projektit për 
funksionalizimit dhe mirëmbajtjen e peizazheve bujqësore. 

 Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve, mbjellja e specieve të bimëve shumë të frytshme në 
livadhe dhe kullota. 

 Zhvillimi i projekteve të marrë masa për të mbrojtur kundër shpyllëzimit pakontrolluar, 
zjarret dhe erozionit. 

 Forcimi i bashkëpunimit me MMPH-ve. 
 Limiti i zhvillimit në zona me tokë të mirë bujqësore dhe peizazhet piktoreske. 

 
Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së hapësirave të gjelbra 
 
 Rritja e numrit të parqeve dhe hapësirave të gjelbra në zonat e populluar dendur. 
 Ndërtimi i një parku të ri në Shtërpcë. 
 Zhvillimi i projekteve për peizazhit përgjatë lumenjve Miljoshtice dhe Murzhice Lepenc 

dhe mbrojtjen nga aktivitetet e ndërtimit. 
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3.15.9.7 BIODIVERSITETI 
 

Strategjia 1: Zhvillimi i qëndrueshëm i biodiversitetit 
 
 Përgatitja e projekteve për të mbrojtur, ruajtur dhe ruajnë disa llojeve të fitocoenoses që 

janë shumë të pasura dhe interesante në termat ekonomike, shkencore dhe mjekësore 
 Përgatitja e projekteve për zoodiversitet mbrojtje, ndër të cilat disa lloje kafshë të egra 

që konsiderohen të kërcënuar në këtë mënyrë ofron një zonë të mbrojtjes ku ata jetojnë 
dhe veprojnë këto kafshë dhe mbrojtjen e tyre si një specie të veçanta. 

 Përgatitja e projekteve në biodiversitetit ofron, së bashku me komunat tjera dhe me fqinj 
shtetit IRJ të Maqedonisë për mbrojtjen dhe zhvillimin e  parkut kombëtar të malit të 
Sharrit. 

 Përgatitja e projekteve për një listë të florës dhe faunës në të gjithë territorin e komunës 
që tregon se çfarë duhet të mbrohen dhe çfarë mund të përdoren. 

 Përgatitja e projekteve të planifikuara për rezervat e natyrës në Parkun Kombëtar. 
 Përgatitja e projekteve për rehabilitimin e ekosistemeve pyjore për të parandaluar 

shkatërrimin e habitatit të bimëve dhe shumë lloje të kafshëve në komunën e Shtërpcës, 
duke e konsideruar si vendbanim të rëndësishëm dhe konservimin e flutura, zogj dhe 
këta njerëz të tjerë. Shiko hartën e biodiversitetit. 

 Zhvillimi i mekanizmave për monitorimin e zbatimit dhe kontrollit. 
 Vetëdijesimi i burimeve njerëzore të komunës. 
 Zhvillimi i mekanizmave ndëshkuese. 

 

3.15.9.8 MENAXHIMI I MBETURINAVE 
 
Strategjia 1: Volumi minimal i mbeturinave të krijuara, ripërdorimin dhe riciklimin e 
mbeturinave 
 
 Definimi, duke shënuar dhe duke sinjalizuar zonën e caktuar për të brendshme transfer 

stacionit mbeturinave-hale dhe varrimit të vendit të varrimit të kafshëve, dhe kremtimi i 
tyre. 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e mbeturinave, stacionin e transferimit, ku do të 
kryheshin mbeturinat inerte për klasifikim të mbeturinave, dhe varrimit të vendit të 
varrimit dhe djegie e kafshëve të njëjtë, që është planifikuar në  zonën e Izhances. 

 Përgatitja e projekteve për blerjen dhe trajtimin e mbeturinave që janë hedhur në mënyrë 
të pakontrolluar, veçanërisht në lumenjve dhe fusha të ngjashme. 

 Përgatitja e projekteve për menaxhimin e mbeturinave në zonat urbane që janë pjesë e 
sistemit të menaxhimit të mbeturinave duhet të vënë nën kontroll të plotë. 

 Marrja e masave ndëshkuese. 
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3.15.9.9 FATKEQËSITË  ELEMENTARE DHE FATKEQËSITË TJERA 
 
Strategjia 1: Lëvizja nga kultura e reagimit në kulture të parandalimit dhe amortizimi   
 

Tërmetet 
 
 Zhvillimi i sistemit të rregulloreve komunale që duhet të mbështeten në sistemin ekzistues 

të rregullave teknike që rregullojnë ndërtimin në zonat sizmike. 
 Zhvillimi i rregullimit të sistemeve të infrastrukturës komunale, ku linjat kryesore nuk duhet 

të vendosen në tokë të mbushur, ligatinat, dhe toka të paqëndrueshme, dhe linja duhet të 
jetë ndërtuar nga materialet fleksibile dhe të adaptueshëm për deformim të materialeve. 
Gjithashtu, rruga duhet të ndërtohet mbi parimin e rrugëve alternative, evakuimit të 
njerëzve dhe mallrave dhe qasje në zonën e prekur. 
 
 

Shiu i akullt 
 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e stacioneve të anti-shirave të akullt në vendet ku 

ata kanë ekzistuar më parë, siç tregohet në hartat. 
 

Pirg dëbore, erërat e forta dhe akulli 
 
 Përgatitja e projekteve për masat në dimër, sidomos në zonat malore. 
 

Thatësirë 
 
 Përgatitja e projektit për një sistem të ujitjes nëpërmjet kanaleve nga rrjedhat që rrjedh 

pranë tokës bujqësore. 
 

Përmbytjet 
 
 Përgatitja e projekteve për pastrimin kanal të hapur dhe të mirëmbajtjes. 
 Të merren masa për të eliminuar bendeve të mprehta të lumenjve dhe të menaxhimit të 

bankave të lumenjve. 
 Të merren masa për të mbrojtur lumin nga mbeturinat hedhur, e cila në këtë rast janë 

pengesat për lëvizjen e lirë të ujit. 
 Marrja e masave për të ndaluar ndërtimin e ndërtesave të banimit, si dhe ato të një 

karakteri tregtar, në brigjet e lumit në një distancë prej së paku 10 metra nga shtratit të 
lumit. 
 

Erozioni 
 

 Ndërmarja e masave  nga komuna për të përcaktuar zonën e erozionit në rajonin ku 
erozioni i intensitetit të lartë të lumenjve, toka, pyje dhe objekteve stacionare sipas ligjit 
mbi ujërat e Kosovës. 
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Ndërmarja e masave konkrete dhe urgjente për të parandaluar aktivitetet e erozionit të tilla si: 
 Ndalimi i prerjeve dhe degradimin e pyjeve. 
 Ndalimi i kullotjes së tepruar 
 Ndalimi i të mirave materiale që shkaktojnë erozion. 
 Ndalimi në rërë tokës dhe të tjerët. 

 
Ndërmarja e masave anti-erozive dhe hidroteknike. 
 Zhvillimi i projekteve për të ndërtuar tarraca, gardhe dhe digave në mëngë dhe shtretër 

lumë dhe garanci inxhinierike e lumenjve për të minimizuar në masë erozive. 
 Zhvillimi i projekteve të ndërtohen diga në brigjet e lumit si një erozion masë 

parandaluese. 
 Zhvillimi i projekteve për mbjelljen e pemëve të pyllit përgjatë luginave të lumenjve. 
 Marrja e masave për të ndaluar nxjerrjen e materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve. 

Marrja e masave anti-erozive dhe bujqësore. 
 
 Zhvillimi i projekteve për mirëmbajtjen e tokës bujqësore. 
 Marrja e masave për zbatimin e duhur të praktikave bujqësore. 
 Zhvillimi i projekteve për ujitjen dhe kullimin. 
 Të iniciohet dhe të sigurojë mbrojtjen e investimeve për vendin në brigjet e lumit. 

Marrja e masave anti-erozive biologjike. 
 
 Marrja e masave për të mbrojtur pyjet ekzistuese nga prerjet e pakontrolluara dhe zjarri. 
 Marrja e masave për të ndaluar kullotja në kullota të degraduara. 
 Zhvillimi i projekteve për pyllëzimit të zonave të degraduara. 
 Zhvillimi i projekteve për instalimin e sipërfaqeve të gjelbra në ato rajone ku një shkallë 

të lartë të erozionit. 
 Përgatitja e projekteve për mbjelljen e pemëve në brigjet e lumit të mëdha që mbulojnë 

rripin e në distancë 10 metra nga bregu. 
 Marrja e projekteve prioritare anti-erozive për erozion të lartë, i cili mbulon një sipërfaqe 

prej 3000H në vendbanimet e mëposhtme: Sevce, Jazhince, Vrbeshtica, Sushic, Berevc, 
Brod, Firaja, Koshtanjeve, Izhance. 

 Marrja e projekteve anti-erozive për erozioni të fortë i cili mbulon një sipërfaqe prej rreth 
11000ha në lokalitetet e mëposhtme: Brod, Firaja, Izhance, Sevce dhe Vrbeshtica. 

Ndërrmarja e masave të tjera 
 
 Krijimi i ndërtimit të rripave mbrojtëse në shpatet e thepisura. 
 Krijimi i mureve rezistente ndërtimit. 
 Zhvillimi i projekteve për bonifikimin e kullotave. 
 Zhvillimi i projekteve për bonifikimin e pyjeve. 
 Zhvillimi i projekteve anti-erozive forma të tjera. 
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Radioaktiviteti (jonizuese dhe jo-jonizues) 
 
 Projektimi i zonave të izolimit profesionale që kanë qenë të ekspozuar ndaj 

bombardimeve të uraniumit të varfëruar nga NATO gjatë konfliktit në Kosovë. Për shkak 
të efektit negativ qe ka rrezatimi në shëndetin e njeriut dhe qenieve tjera të gjalla është 
planifikuar për të kryer zonë profesional izolim në fshatin Bitinja  në një vend të quajtur 
Karaxhin dhe model Ski qendra (shih hartën e menaxhimit të riskut).  

 

3.15.9.10 Zjarret 
 
 Të merren masa në lidhje me futjen e standardeve në ndërtimin e ndërtesave ku të 

zgjedhin për objektet që ju do të keni një shkallë më të madhe rezistence ndaj zjarrit. 
 Zhvillimi i projekteve për një zonë tampon në mes të zonës pyjore, të cilat duhet të 

ndërpriten nga rripa të zjarrit, për dëme të mundshme nga zjarreve të pyjeve të 
reduktuar në minimum. 

 Zhvillimi i projekteve për zona të tjera, ku shpërndarë duhet të zgjedhin për ndërtimin 
dhe ndërtimi i sistemit të pavionit, i cili siguron përfitime të caktuara në drejtim të 
mbrojtjes nga zjarri. 

  Zhvillimi i projekteve për të ngritur sa hidrantëve shumë dhe të kontrollit të ujit në një 
numër të qyteteve dhe vendeve. 

  Zhvillimi i projekteve për qasje më të mirë të automjeteve zjarrfikëse për çdo njësi të 
strehimit në këtë komunë. Kur është fjala për zonat që mund të preken nga zjarri, për të 
siguruar qasjen maksimale të pjesëve të caktuara të vendbanimeve, veçanërisht ato që 
janë më të rrezikuar të zjarrit, të tilla si zona industriale dhe magazinimit, etj. 

  Futja e masave të kontrollit dhe masave të mbrojtjes nga zjarri. 
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4 VLERËSIMI I STRATEGJISË SIPASKRITEREVE TË 
PARIMEVE TË PËRCAKTUARA(SHIKO NENIN 
2/2.2),POLITIKAVE DHE LIGJEVE 

 
             Duke ditur se strategjitë dhe aktivitetet për zbatim sigurojnë kalimit nga situata 
aktuale në drejtimin e dëshiruar e kuadrit të ngjarjeve hapësinore, formulimin e një pakete të 
strategjive dhe aktiviteteve për realizimin e qëllimeve brenda një kornize hapësinor, afatet 
specifike dhe situatën e tanishme. 
 
           Vlerësimi i këtyre strategjive (të cilat janë edhe një përgjigje të pyetjeve për të cilat 
aktivitete dhe duhet të ndërmerren hapa për të arritur në kuadrin e planifikuar për më tepër, të 
cilat përfaqësojnë një tjetër mjet për kalimin nga shteti aktual të shtetit të planifikuara) në bazë 
të kritereve të përcaktuara, parimet e përgjithshme të zhvillimit, të mbrojtjes, politikat dhe ligjet e 
vlerave të rëndësishme të hap për të vlerësuar nëse këto strategji do të jetë i sigurt se ai mund 
të zbatojë këtë dokument. 
 

4.1 VLERËSIMI I STRATEGJISË PËR ZBATIMIN E FUSHËN E ZHVILLIMIT 
EKONOMIK 

 
              Matja e performancës së strategjisë për zbatimin e zhvillimit ekonomik, është shumë e 
rëndësishme për një vlerësim të plotë, për të analizuar zbritjen që do të zbulojë pikat e forta dhe 
të dobëta, dhe mundësitë dhe kërcënimet në të njëjtën kohë me aspektet e hapësinore, por 
edhe me aspekte të tjera të zhvillimit të mësipërm. 
              Të gjitha strategjitë e propozuara të ekipit të ekspertëve vlerësohet se ata kanë pikat e 
dobëta, por në përgjithësi mund të konsiderohet realist në drejtim të zbatimit, të promovojë 
parimet e strategjive të qëndrueshme kompakte dhe zhvillimeve intensive. Këto strategji 
paraqesin qasje  të integruar dhe strategjik, duke respektuar ligjet e shtetit kështu që nëse 
autoritetet kompetente të krijojë kushtet për arritjen e këtyre strategjive Shtërpce komuna do të 
jetë një lider në fushën e turizmit si degë kryesore të zhvillimit ekonomik. 
 

4.1.1 Strategjitë për zbatimin e dokumenteve parashohin aktivitetet e  ardhshme 

 
               Veprime konkrete janë parashikuar në strategjinë për të ndërtuar një fushë të re të 
skive në Jazhince qendër ("Ginivoda" dhe "Preslap"), si dhe promovimin e vendbanimit të 
Brezovicës rinjtë dhe turizmit Kongresit, duke promovuar komunën si një vend për zhvillimin e 
kulturor, rural dhe agro-turizmit, promovimi i sportit dhe rekreacionit Turizmi në zonat e skive 
dhe në sport planifikuara sapo komplekse "fushë" në zonën midis Shtërpcë dhe në Brezovicë, 
të promovuar ndërtimin e shtëpive të fundjavës në zona të dedikuara për turizëm, promovimin e 
trashëgimisë arkeologjike për turizmit, krijimin e zhvillimit të natyrës turistike dhe struktura, dhe 
mjedisit, turizmit të gjuetisë, të nxitur turizmin shëndetësor dhe hoelierine. 
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Vlerësimi: Zhvillimi i Turizmit në Shtërpcë ka potencial të madh, është vlerësuar se zbatimi i 
aktiviteteve të parashikuara në strategjinë për zbatimin të nxitet vetë zhvillimi i turizmit në një 
mënyrë të qëndrueshme përmes organizimit të mirë dhe ofertës më të gjerë të turizmit. Krijimi i 
sistemeve të informacionit të turizmit, ngritjen e kapaciteteve dhe të planit të turizmit. Është e 
dukshme se në kuadër dhe strategjinë e një rëndësie të veçantë të dedikuar për mbrojtjen e 
natyrës dhe mjedisit dhe përdorimin e këtyre vlerave për qëllime të turizmit. Vlerat janë të 
rëndësishme për komunën, por zhvillimi i tyre mund të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe më 
gjerë. 
                 Rritja e interesit për turizmin natyror inkurajon mundësi për zhvillimin e veprimtarive 
komunale që tentojnë  aktiviteteve sipas vlerësimeve. Në kornizën e strategjisë njihen projekte 
ideore dhe kryesore për ndërtimin e vendpushimin e skive dhe atraksione natyrore, nëpërmjet 
identifikimit dhe mbrojtjen e të njëjtën deklaratë si një vlerë e mbrojtur (në përputhje me parimet 
dhe ligjet) dhe përdorimin e kulturore, zhvillimin e trashëgimisë turistike arkeologjike. Por, 
strategjitë për zbatimin mund të shihet se është i përkushtuar për rëndësinë e infrastrukturës 
primare që formon bazën për fillimin e investitorëve, pastaj të mbajë natyrën të pastër dhe të 
sigurt, si dhe koordinimin nëpër qendrën e informacionit turistik në fshatin e Brezovicës. 
               Është e qartë se strategjia zbatimi thekson rëndësinë e sportit dhe zonave rekreative, 
e cila do të kontribuojë dukshëm në zhvillimin e turizmit veror. Këto aktivitete në implementimin 
e strategjisë së gjuetisë dhe peshkimit e turizmit kanë tërhequr vëmendjen e shumë me planin e 
menaxhimit me zonat specifike për ndikimin e gjuetisë për sigurinë dhe cilësinë e ofertave. 
               Turizmit shëndetësor është konsideruar gjithashtu shumë i rëndësishëm në aktivitetet 
e planifikuara në lidhje me objektet akomoduese, rezervat e natyrës dhe një ajër të 
shëndetshëm pyjeve në Malin Sharr janë një bazë e fortë për zhvillimin e ardhshëm të turizmit 
shëndetësor për njerëzit që kanë nevojë për shërim në natyrë. 
               Vlerat e mbrojtura dhe të tjera kulturore janë trajtuar në një mënyrë shumë të veçantë-
Kisha Shën. Nikola Shtërpce, Sh. Nikolla dhe Sh. Virgjëresha e shenjte në Gotovusha Sh. 
Todor në Bitinje të Ulët,Pllaka përkujtimore tek kisha Sh. Gjorgje në Bitinje të Epërme dhe 
vlerave të tjera kulturore në Shtërpce , sidomos kur vlerësuar strategjinë në zhvillimin ekonomik, 
pikërisht sepse është e qartë e qartë se autorët e aktiviteteve të planit të parashikuar për 
konservimin, mbrojtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin e këtyre vlerave në zhvillimin e turizmit. 
              Në vitet e ardhshme, duke zhvilluar një plan pune në përputhje me kufijtë e tokës 
bujqësore, sipas këtij plani do të fokusohet në zhvillimin e rrjedhave bujqësore rekomanduar që 
janë fruta veçanërisht fitimprurës në rritje, mbarështimi i kafshëve dhe bimëve medicinale me 
theks të veçantë në prodhimin intensiv, të kryer rehabilitimin dhe mbrojtjen e tokës degraduar 
bujqësore nga përmbytjet, erozioni dhe shkarja e tokës si dhe zona e ish-deponia, zhvillimin 
organik i bujqësisë, ndërtimi i sistemit të ujitjes dhe rritjen digën përgjatë lumit përdorur për 
ujitje, lidh parcela për fermerët individuale në formën e partneriteteve dhe fazave të reja të 
konsolidimit, forcimin e Drejtorisë së personelit të Bujqësisë dhe teknologji dhe përdorimin e 
sistemeve të informacionit të reja, të punës iniciativat e bashkuara të projekteve me sektorin 
privat dhe donatorët, sipërfaqe në rritje fruta (mollë, dardhë, kumbull, etj.), dhe zona e mbjellë 
me fruta të vogla (si mjedra, dredhëza, lajthi, etj.), duke siguruar makineri të nevojshme 
bujqësore dhe krijimi teknologji e makinerive me qira ose makina me qira për disa kohë, rritja e 
bagëtive, ndërtimin e blegtorisë, sezonin e ndërtimit hodhi në shpatet e maleve Sharr, duke 
rritur cilësinë e kushteve në mënyrë që të qumështit dhe të prodhimit të mishit merr një vend të 
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përshtatshëm në pikat e caktuara sipas planit, nisur projekte në zonat në planin për të, 
ripyllëzim pyllëzim, duke lëvizur nga shkurre dhe pemë për një plan mirëmbajtjes të rregullt për 
hapjen dhe rindërtimin e rrugëve pyjore dhe zbatimin e tyre, menaxhimin e kullotave, 
implementimin e rikuperimit, zgjerimin, ruajtjen dhe forcimin e zonës së zhvillimit bujqësor , 
komuna do të nxisë bashkimin e parcelave dhe unifikimi i organizatave fermerëve të 
konsiderueshme për aktivitete bujqësore në aspektin e madhësisë dhe bashkimet e organizimin 
e kultivimin e përbashkët të formave vullnetare të zgjerimit dhe përmirësimit të njohurive dhe 
praktikave në bujqësi, duke siguruar projekte për të nxitur, forcuar dhe për të mbrojtur këto 
prodhimin e ushqimit përmes modernizimit , teknologji ndërtimi i kapaciteteve Plani i dhënë për 
përpunimin, magazinimin dhe ruajtjen e frutave, stimulimin e sektorit privat përmes donacioneve 
dhe investimeve të huaja, duke krijuar hapësirë për rritje, ruajtjen dhe tharje bimëve, hapja e 
shkollave të mesme bujqësore në zonën e parashikuara nga plani, krijimin e qendrave të 
trajnimit dhe trajnimi në bujqësia dhe marketing. 
 
Vlerësimi: Të gjitha aktivitetet e planifikuara nga arsimit dhe të vazhdueshëm (përjetshëm) të 
mësuarit në bujqësi, blegtori, atëherë prodhimi i produkteve të qumështit dhe fruta do të 
ndihmojë në rritjen e vëllimit, produkte të cilësisë dhe krijimin e një mundësi në rritje për 
marketing. Mund të vlerësohet se masat dhe aktivitetet e strategjive që lidhen me konsolidimin 
ose mjete të tjera të lidh tokën për të mundësuar një përdorim racional, efikas dhe të 
qëndrueshëm të tokës bujqësore si dhe të ofrojë produkte intensive dhe për të forcuar tregjet e 
brendshme dhe ndërkombëtare. Masat për ujitje dhe kontrollin e përmbytjeve në mënyrë që të 
rritet, me cilësi të japin dhe koston më të ulët të punës dhe mbrojtjes kundër erozionit, masat e 
parashikuara për zhvillimin e zonës ekonomike, pylltarisë dhe ruajtja e kullosave, pastaj fushat e 
zhvillimit të bujqësisë dhe aktiviteteve të tjera që janë pjesë e një strategjie për bujqësi mund të 
rrisë të ardhurat dhe për këtë arsye 
të bëjë një degë të rëndësishme të bujqësisë në zhvillimin ekonomik dhe do të lejojë komuna 
Shtërpce jetë konkurruese në Kosovë dhe të tregut rajonal. 
                    Në bazë të kritereve të brendshme dhe ndërkombëtare dhe standardet e 
përcaktuara aktivitet në këtë strategji për zbatimin e zhvillimit të planifikuar në kuadër mund të 
nxisë qeverinë për të lëvizur me politikat e mbështetjes indirekte që janë vërejtur gjatë 
periudhës së fundit (politikat bujqësore synonin rivendosjen e infrastrukturës bujqësore, krijimi i 
hapësirës për zhvillimin e biznesit, mbështetje për rritjen e cilësisë së shërbimeve fermer, të 
forcimit institucional, i cili deri tani ka mbetur qenë në një nivel shumë të ulët) që të drejtojë 
politikën dhe kreditë dhënja e kredive që shkojnë nëpërmjet qeverisë për fermerët. 
                    Korniza për arritjen e zhvillimit ekonomik në shumë ngjarje të planifikuara për këtë 
në kuadër të strategjisë për zbatimin e aktiviteteve të planifikuara dhe në zhvillimin ndërtimit, 
tregtisë, zejtarisë dhe hotelieri.   
 
Vlerësimi: Të gjitha aktivitetet e planifikuara do te kontribuojnë ruajtjen e burimeve minerale 
projekteve zhvillimore për shfrytëzimin e tyre, prodhimi i materialeve të ndërtimit, të zhvillimit 
industrial për metali, druri, ushqim, pije, tekstile plan idr.Izrada rregullues për zonën industriale 
të planifikuar me infrastrukturë të përshtatshme dhe lidhja me rrugën rajonale rrjet, si dhe rrjeti i 
planifikuar hekurudhor, krijimi i një zone dhe objekteve për prodhimin, duke krijuar hapësirë për 
zonën me shumicë dhe pakicë, për të hapur jeshile dhe në tregun e bagëtisë, funksionale 
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industriale, trajnimin e vazhdueshëm, inkubatorët për bizneset si dhe kushtet për forcimin e 
ndërtesës kompanitë, hapësira e magazinimit, veçanërisht në zonën industriale dhe zyrat për 
projektimin dhe mbikëqyrjen e nën-qendra, zhvillimi i projekteve të mëdha si zona turistike të 
planifikuara, sidomos "Master Planin" e cila është një pjesë integrale e këtij plani, ndërtimi i 
restoranteve me një standard të lartë dhe cilësia e objekteve për akomodimit (bujtina) dhe 
objektet për ushqim dhe pije janë një nga aktivitetet e rëndësishme për zbatimin e strategjive 
brenda zhvillimin ekonomik. 
              Janë të parashikuara edhe për aktivitete të tjera: trafikut të automobilave, të transportit 
urban, telekomunikacionin, dhe operatorë të tjerë privatë, modernizimi dhe plotësimi i 
identifikimit të infrastrukturës së energjisë dhe shfrytëzimin e potencialit të energjisë së 
rinovueshme, banka në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe mbështetje të 
zhvillimit të MSP-ve. 
 
Vlerësimi: Të gjitha aktivitetet sigurohet një transport publik efikas në të gjitha fushat të cilat 
vlerësohet të kenë ndikuar në cilësinë e jetës dhe mund të parandalojë migrimin dhe 
shpopullimi i zonave të thella malore, si dhe përmirësimin e banorët të ofrimit të shërbimeve. 
Mjetet alternative të transportit vlerësohet të kontribuojnë në përmirësimin e lëvizjes dhe 
reduktimin e ndotjes. Ajo gjithashtu mund të ofrojë një mundësi për të vizituar një park kombëtar 
si pjesë e ofertës turistike të komunës. Krijimi i korridoreve të reja, plotësimi dhe forcimi e 
përmbajtjes ekzistuese si pjesë e strategjisë. Është vlerësuar që të ketë një rol në transportin e 
shpejtë dhe më pak të shtrenjtë të mallrave dhe njerëzve, si një mënyrë të qëndrueshme në 
funksion të zhvillimit ekonomik.  
             Përfundimi rindërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës së energjisë dhe hulumtimi 
për aplikimin e energjisë alternative është vlerësuar shumë, kështu që shumica e aktiviteteve të 
shkojnë në atë drejtim. Besohet se në bazë të kësaj kornize dhe strategji për implementim, 
komuna e Shtërpcës mund të prodhojnë hidrocentralet dhe të energjisë nga biomasa mund të 
shihet në disa aktivitete për zbatimin e këtij dokumenti, bashkë me politikat për të stimuluar 
energji alternative, veçanërisht diellore me përjashtimin e taksave e deri në 50 %, në favor të 
parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, duke përmbushur standardet për energji alternative dhe 
përmbushjen e disa ligjeve dhe aspektet mjedisore. 
              Është vlerësuar se disa aktivitete kërkojnë analiza më të hollësishme dhe nevojën për 
të shpërndarë më shumë informacion mbi metodat alternative të energjisë dhe të kursimit të 
energjisë koncept. 
              Është vlerësuar se një furnizim të qëndrueshëm të energjisë forcën siguron fuqinë 
ekonomike në zonën industriale dhe potencialin e energjisë së rinovueshme redukton (apo 
eliminon) varësinë e furnizimit qendror dhe për të forcuar pozitën e energjisë të qëndrueshëm 
në komunë. Kompanitë e specializuara do të ketë përgjegjësinë për ngritjen e vetëdijes në lidhje 
me sistemet e efiçiencës së energjisë. 
              Në disa aktivitete, është llogaritur që biznesi të organizuar vërtetohet më efektive. Për 
të rritur numrin e bizneseve është e nevojshme për të siguruar kushte të favorshme për SME-të, 
ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimit dhe kërkesat e specializimit duke bërë të mundur të 
rinjtë për të hapur biznese të reja, si dhe aftësitë hulumtuese nga bankat. 
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4.2 VLERËSIMI I STRATEGJISË PËR ZBATIMIN NGA FUSHA E 
DEMOGRAFISË DHE ÇESHTJET SOCIJALE 

 
 

              Matja e efektivitetit të strategjive për zbatimin në fushën e demografise dhe sociale 
çështje është një hap shumë i rëndësishëm në vlerësimin dhe fazat e zbatimit. 

             Të gjitha strategjitë e propozuar nga ekipi profesional në këtë fushë, duke promovuar 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, kompakt dhe intensive. Përbëjnë një qasje të integruar dhe 
strategjik, duke respektuar ligjet e shtetit dhe të sigurojë një bazë të besueshme në zbatimin e 
strategjive për kalimin nga gjendja aktuale e shtetit të parashikuar sipas këtij plani. 

             Strategjitë për zbatimin e dokumentit të ofruar një numër aktivitetesh si: krijimi i 
kushteve të favorshme për përmirësimin e indeksit komunal i zhvillimit njerëzor (IZNJ) në 
zhvillimin e mëtejshëm të Shtërpcës, duke rritur sasinë dhe cilësinë e strehimit, sigurimit të 
kushteve për zhvillimin e ardhshëm të komunës, në përputhje me konceptin e zhvillimit 
policentrik hapësinor me tri nën-qendra , sigurimin e kushteve për zhvillimin e zgjidhjes në të 
ardhmen në përputhje me konceptin e vendbanimeve kompakt, zgjeruar, përmbajtjen qëllimin 
dhe për të rritur cilësinë e infrastrukturës së arsimit në të gjitha nivelet, në përputhje me 
konceptin e zhvillimit policentrik të qendrës tre nën-, sigurimi i objekteve shëndetësore në 
vendbanimet në bazë të funksionit të tyre dhe hierarki, duke siguruar kushtet dhe lehtësirat për 
përdorimin, ruajtjen e ruajtjes dhe të qëndrueshëm të trashëgimisë të vazhdueshëm kulturor, 
sigurimin e kushteve dhe përmbajtje të administratës efektive dhe institucioneve transparente 
publike, ofrimin e objekteve sportive dhe rekreative në vendbanimet sipas funksionit të tyre dhe 
hierarkia, të siguruar material për jetën e të rinjve, të papunësisë dhe reduktimin e varfërisë, 
sigurimin e qendrave komunitare brenda qendrave lokale, qendrave për të moshuarit, jetimët 
dhe të pastrehët dhe qasje për personat me aftësi të kufizuara. 

Vlerësimi: Strategjia për zbatimin e këtij dokumenti në këtë fushë, siç shihet nga aktivitetet e 
mësipërme të mëdha, siguron një zhvillim të koordinuar të shpërndarjes hapësinore e numrit të 
vlerësuar të popullsisë, të jetës më të pasur sociale dhe kulturore, integrimin e të ardhura të 
ulëta komunitetet, cilësia e infrastrukturës, sistemit arsimor, të projektit për përfundimin e 
sistemit të cilësisë infrastrukturës kujdesit shëndetësor me ndikimin e rritjes së popullsisë në 
jetëgjatësinë, zbutjen e varfërisë në mënyrë që të mirëqenies sociale matet në bazë të të 
ardhurave për frymë është përmirësuar, duke siguruar hapësirë të mjaftueshme për strehim të 
gjitha shtresat dhe për të përmirësuar cilësinë strehim standarde aplikimin strehimit. Mbi bazën 
e planeve të parashikuara rregullatore është vlerësuar se do të kemi funksionalitetin dhe 
vendbanimet kompakte, ndalimi i çdo ndërtim në zona. Vlerësohen edhe aktivitetet që dalin nga 
sektori i shëndetësisë, të tilla si Qendra për rehabilitimin e pacientëve, do të jetë një pikë e fortë 
e shëndetit të komunës dhe më gjerë. Mbrojtjen e zhvillimin dhe shfrytëzimin e vlerave kulturore 
të trashëguara Shtërpce paraqesin potencial përtë vlerësohet si bazë për zhvillimin e turizmit. 
Shihet se strategjia për zbatimin e aktiviteteve në këtë fushë (çështjet demografike dhe sociale) 
siguron për zonën e ruajtjes dhe emërimin e objekteve administrative për, policia gjyqësore dhe 
shërbime sociale. Poashtu, të vlerësuar mundësitë për ruajtjen (zhvillimin, kompletimi dhe 
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modernizimi) dhe ndërtimi i qendrave sportive të jetë në shërbim të atletëve të rinj në zhvillimin 
ekonomik. Krijimi i qendrave komunitare në të gjitha komuniteteve është gjithashtu një aktivitet i 
rëndësishëm që forcon këtë strategji së bashku me hapësira për të moshuarit, jetimët, dhe 
qasja adekuate dhe sinjalizimit për invalidët si një vlerë e shtuar. Marrja e masave konkrete që 
lidhen me rritjen e punësimit, të ardhura në rritje për frymë do të kontribuojë në ngritjen e 
standardeve të jetesës. Rritja e zhvillimit ekonomik dhe social, ulur papunësinë duke inkurajuar 
dhe mbështetur bizneset e vogla dhe të mesme, duke përdorur donatorëve dhe sigurimin e 
punës sezonale, që vlerësohet të jetë një komponent shumë i rëndësishëm i kësaj strategjie 
kërkon përfshirjen e të gjitha autoriteteve përkatëse dhe niveli i zbatimit, së bashku me pjesët e 
tjera të strategjisë. 

 

4.3 VLERËSIMI I STRATEGJISË PËR ZBATIM NGA FUSHA E 
INFRASTRUKTURËS 

 
 
                Matja e efektivitetit të strategjive për zbatimin, infrastruktura është shumë e 
rëndësishme. 
                Vlerësimi i strategjisë dhe aktivitetet për krijimin e objektivave në kuadër të 
infrastrukturës fizike: Të gjitha strategjitë e propozuara nga ekip profesional për të promovuar 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe kompakt që janë integruar qasje strategjike, duke 
respektuar ligjet e shtetit. Në qoftë se të gjithë aktorët relevant për të krijuar kushtet për zbatimin 
e këtyre strategjive mund të besohet  që komuna e Shtërpcës  në fushën e zhvillimit të 
infrastrukturës do të jetë në një pozitë të fortë nga ana e infrastrukturës së rrugëve, furnizimi me 
ujë, kanalizimi dhe trajtimi i saj, rrjetet elektrike dhe pajisjet, mërzi e sistemit, hekurudhor dhe 
rrugor Transporti dhe infrastruktura e telekomunikacionit.  
               Strategjia e kësaj zone dhënë hapat e mëposhtëm: Përgatitja e projekteve për 
përmirësimin e rrjeteve ekzistuese. 
Vlerësimi: Ky aktivitet ka për qëllim zbatimin e segmenteve të caktuara të kornizës hapësinore 
që rezultoi si pasojë e mirëmbajtjes së dobët që ka nevojë për rinovim sistem që është në 
përdorim. 
               Gjithashtu, aktivitetet e vërejtura që kërkojnë një studim fizibiliteti. 
Vlerësimi: Ndërsa disa nga projektet e parashikuara në strategjinë si të rëndësishme të cilat 
janë përcaktuar edhe fushat për zbatimin e tyre, implementimi kërkon një analizë më të thellë 
(ekonomik, financiar, impakti social dhe mjedisor) në projektin kryesor, i cili do të bazohet në 
studimet e fizibilitetit të përcaktuar kapacitetin dhe zgjidhje racionale. 
               Aktivitete të tjera janë shënuar dhe mbrojtja e rrugës për zhvillimin e infrastrukturës. 
Vlerësimi: Është e rëndësishme që përveç siç është paraparë në çdo rast, strategjia 
parashikon zbatimin e shënuar në terren si një aktivitet që do të më shpjegojë vendndodhjen e 
veprimeve dhe për të krijuar kushtet për hapësirën e mbrojtjes për këtë qëllim. 
                Përgatitja paraprake dhe projekti i detajuar përfaqëson një aktivitet të rëndësishëm në 
drejtim të zbatimit të strategjisë.  
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Vlerësimi: Megjithëse kuadri dhënë për të gjitha ngjarjet, përgatitja e projektit paraprak dhe të 
detajuar përfaqëson një aktivitet të rëndësishëm drejt zbatimit. Prandaj, komunat duhet të 
përgatisin projektet e kryera në përputhje me dinamikën e duhur.              Aktivitete të tjera të 
parashikuara në strategjinë për zbatimin e planit janë në konsultime.               Vlerësimi: Ka 
projekte të caktuara që janë planifikuar për t'u zbatuar në fazën e zbatimit me aktorë të tjerë në 
sektorin privat dhe me aktorët në nivel qendror (ministritë përkatëse), donatorët ndërkombëtarë 
dhe të tjerët. Për zbatimin e këtyre projekteve të infrastrukturës, pasi këto konsultime janë 
aktivitete shumë të rëndësishme në drejtim të përcaktimit kompetencat, përgjegjësitë dhe afatet 
për implikimet financiare të aktorëve të ndryshëm në lidhje me këto projekte (të tilla si, rruga 
anashkaluese,rruga rajonale, hekurudhore, linjë fuqia e 110 dhe 400 KË, etj.). 
                 Aktiviteti më tej në planin e zbatuar ne drejtim  të procesit në kuadër të strategjisë 
është fillimi i zbatimit. 
Vlerësimi: Ky aktivitet është në mesin e fundit në procesin pas zgjedhjeve, kur kontraktuesi 
fillon zbatimin e projekteve të tyre.  
               Si kjo strategji të jetë e plotë për zbatimin e saj, të sigurojë për krijimin e mekanizmave 
të menaxhimit publik ose privat. 
Vlerësimi: Është vlerësuar se ky aktivitet është i një rëndësie të madhe për zbatimin e cilësisë 
së kuadrit. Ky aktivitet, në disa raste të përdoret si një mjet të menaxhimit me cilësinë e kërkuar 
të projekteve (p.sh. deponi të përkohshme, duke krijuar një propozim për menaxhimin). 
                   Zbatimi efektiv i strategjisë për zbatimin e infrastrukturës së nevojshme që do të 
ofrohen për ngjarjet e përfshira në planifikimin trevjeçar buxhetore (duke u bazuar në planin 
dinamik si një përpjekje për të vlerësuar kapacitetet e investimeve), rritjen e transparencës së 
procesit, informacion dhe ngritja e vetëdijes, juridik, stafit politik dhe operacional . 
                 Ky dokument është me karakter  hapësinor, në të cilën procedurat janë analizuar, si 
shpronësim dhe aspekte të tjera si pjesë e një strategjie për zbatim të cilat mund të 
konsiderohet si një pikë të dobët, por zbatimi duhet të bëhet si një aktivitet.  
              Ligji përcakton qartë se kush është përgjegjës për ekzekutimin e shpronësimit dhe 
kompensimit të të gjitha zhvillimeve në të gjitha fushat, duke përfshirë fushën e infrastrukturës. 
             Vlerësimi i përgjithshëm i aktiviteteve zbatuese që do të mundësojë strategji: një 
sistemeve të integruara funksionale dhe rrjetet e ujit, kanalizimit dhe kanalizime stuhi, sistemet 
e energjisë elektrike, sistemet për menaxhimin e regjistrimit të mbeturinave, të 
telekomunikacionit deri në infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për të përmirësuar 
ekzistuese dhe ndërtimin e linjave të reja të tilla si sigurohet kornizë. 

 

4.4 VLERESIMI I STRATEGJISE PER ZBATIM NGA FUSHA E  PERDORIMIT 
TE TOKES DHE MJEDISIT 

 
                Strategjitë e vlerësimit dhe aktivitetet për realizimin e objektivave në kuadrin 
hapësinor në fushën e përdorimit të tokës dhe të mjedisit është shumë kuptimplotë për të 
ardhmen. Të listuara më poshtë janë aktivitete të rëndësishme për zbatimin e strategjisë. 
               Në këtë zonë, strategjitë e propozuara nga ekipi profesional për të promovuar parimet 
e mjedisit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe kompakt ku një qasje të integruar dhe strategjik, 
duke respektuar ligjet e shtetit (ligje që mbulojnë fushën e mjedisit, të ajrit, ujit, tokës, etj). 
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               Strategjia  për zbatimin e dokumenteve parasheh një numër të aktiviteteve që të 
kontribuojnë në ofrimin e ajrit të pastër dhe me ndotje minimale, për të përmirësuar cilësinë e 
ujit dhe zona të pasura në ujë, mbrojtjen e cilësisë dhe sasisë së tokës (në tokë të pastër, të 
ndotura të paktën), menaxhimi i tokës, i dispozitë e tokës për qëllimin që është krijuar, duke 
siguruar Fushat e përdorimit të veçantë në nivel komunal (zona natyrore, vendbanimet dhe 
fusha të tjera) dhe trajtimin e tyre në mënyrë adekuate, një rrjet funksional i vendbanimeve dhe 
urban-rural bilancit të zhvillimit, të mbrojtjes së trashëgimisë natyrore, mbrojtjen dhe 
përmirësimin e peizazhit, përmirësimin e cilësisë së hapësirave të gjelbra, zhvillimi i 
qëndrueshëm dhe biodiversitetit, vëllimi minimal i mbeturinave dhe ripërdorimin e mbeturinave 
riciklimi, duke lëvizur me kultura të reagojë për të, amortizimin kulturës dhe për të parandaluar 
aksidentet dhe erozionit. 
Vlerësimi: shënimi dhe mbrojtja gjatë ekzekutimit të peizazhit, parqet, zhvillimin e pyjeve, 
përmirësimin e transportit rrugor, kriteret e vendosjes për trajtimin sipërfaqësore të gjelbërta etj., 
si pjesë e aktiviteteve për zbatimin e strategjisë dhe mund të konsiderohet i mjaftueshëm për të 
garantuar  cilësinë e ajrit. Poashtu, masat dhe aktivitetet që lidhen me ujë, mund të 
konsiderohet si një përgjigje e përshtatshme ndaj kërkesave ligjore në funksion të siguruar 
cilësinë dhe vazhdimësinë e qëndrueshëm të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Është 
vlerësuar se për tokën janë dhënë të gjitha aktivitetet që sigurojnë ndotje minimale, e fertilitetit, 
rikualifikimin dhe i pajisur me kontrollet e menaxhimit të përshtatshme, dënimeve dhe 
përdorimin racional të tokës. Aktivitetet e planifikuara të garantojë një plan të mirë për 
shfrytëzimin dhe përdorimin e tokës në përputhje me kërkesat e specifikuara. Në temën e rrjetit 
të vendbanimeve dhe urban-rural kontekst, është llogaritur që të gjitha aktivitetet janë të 
dizajnuara për të siguruar një zhvillim kompakt strehimit, një rrjet funksional, bilanci i këtyre 
flukseve, planet rregulluese dhe projekteve zhvillimore që favorizojnë në zonën me prirjet e 
zhvillimit negative. Në aktivitetet e trashëgimisë natyrore janë planifikuar nga të shpalljes së 
zonave të mbrojtura, siç janë peizazhet me vlerë të pazëvendësueshme si Shtërpcë më të 
rëndësishme tërheqjet turistike. Sigurimi i sipërfaqeve të gjelbra kushtuar vëmendje në mënyrë 
që të përmirësohet, veçanërisht në zonat urbane. Parqet e reja, zonat e gjelbra përgjatë 
rrjedhave ujore, mbrojtja e hapësirë të hapur dhe aktivitete të tjera të planifikuara do të ketë 
ndikim edhe mbi cilësinë e jetës së banorëve dhe zhvillimin e turizmit. Në fushën e 
biodiversitetit janë aktivitetet e planifikuara që ofrojnë biodiversitetit të qëndrueshëm. 
                  Për temën e administrimit të regjistrimit të mbeturinave është vlerësuar se hapat e 
propozuara kryesore në një trajtim adekuat të koncepteve dhe kornizave së bashku me një 
përshkrim të detajuar të çdo hap në drejtim të sigurimit dhe menaxhimit të deponive të 
përkohshme, si dhe të kontrollit dhe ndëshkuese masave në mekanizmat e menaxhimit.  
                Për post-katastrofave përgjigje në drejtim të parandalimit përhapjen e mëtejshme të të 
gjitha llojeve janë trajtuar me fatkeqësitë natyrore propozuar standardet për ndërtimin dhe 
rregullimin në rast të një tërmeti, projektet për të marrë masa për të mbrojtur zonën tampon, si 
dhe veprimtari të tjera. 
 
Vlerësimi: Në përcaktimin e strategjisë për mbrojtjen kundër erozionit janë aktivitetet e 
planifikuara që forcojnë rolin e tokës njerëzve malit bujqësore, pyjore, ujit dhe burimeve të tjera 
natyrore. Funksioni i parandalimin, janë parashikuar masa parandaluese për të mbrojtur kundër 
erozioni: anti-erozionit masat, lumi inxhinierike, bujqësore anti-erozionit masat, biologjike dhe të 
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tjera të masave të anti-erozionit  për të mbrojtur burimet natyrore të tilla si tokë bujqësore, të 
rrugëve ujore, pyjet, peizazhe natyrore, por edhe për burime që janë krijuar nga njerëzit, 
vendbanimeve, infrastrukturës rrugore. 
 

4.5 AFATET,IMPLIKIMET FINANCIARE,KORNIZAT INSTITUCIONALE 
 

FUSHA TEMATIKE DHE ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

Strategjia 

Implikimet 
financiare 
(të ulëta,të 
mesme ,të 

larta)) 

Afati kohor / 
intervali i 

planifikimit( afat-
shkurtër,afat-

mesëm,AFATGJ
ATË,  

në vazhdimësi) 

Korniza 
institucionale 

subjekti/ organi 
(komuna, 
investitori, 

Sektori privat…) 

Prioritet
i 

(1,2,3) 

TURIZMI 
Strategjia 1: Ndërtimi i qendrës së skijimit në lokacionin e ri 
Plani i rregullimit të detajuar 
planifikuar për qendrën e re të 
skijimit në Jazhince Zone 
("Ginivoda" dhe "Preslap") 

 I LARTË AFATGJATË 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Inicimi i ndërtimi të infrastrukturës 
bazë në një qendër të skive 
planifikuar. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA 1 

Ngacmimi i interesit për investimet 
në zhvillimin e qendrës së skive 
planifikuar rishtazi. 

I LARTË AFAT-
SHKURTË KOMUNA 1 

Strategjia 2: Promovimi i Brezovicës si turizëm rinor dhe kongresist 

Gjatë përgatitjes së planeve 
rregulluese, planifikimin e 
infrastrukturës për këtë lloj të turizmit 
në Brezovicë dhe të fillojnë 
plotësimin e masave stimuluese 
infrastrukturës (objektet për takime, 
punë, konferenca, hotele, etj.). 

I MESËM AFAT-GJATË 
 

INVESTITORËT 
PRIVAT 

2 

Krijimi i një të përgjithshme turistike 
sistemeve informative (harta, 
broshura,veb faqe, shqyrtime). 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Ndërtimi i një qendër kontakti dhe 
formimi i Bordit të Turizmit për të 
promovuar tërheqjen turistike në 
kuadër të komunës. Kjo qendër 

SREDNJI SREDNJOROČ
NI INVESTITORI 2 
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duhet të zhvillojë programet e 
vizitave dhe aktivitetet rekreative në 
vende të ndryshme tërheqëse. 
Edukimi nëpërmjet aktiviteteve 
turistike të ndryshme duke përdorur 
përvojat pozitive. 

I ULËT 
AFATSHKURTË

R 

KOMUNA 

INVESTITORI 
1 

Hulumtimi dhe studimi në mënyrë që 
të forcojë burimet ekzistuese dhe të 
planifikuara për aktivitete turistike 

I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 2 

Strategjia 3: Promovimi i Komunës si vend kulturor, rural dhe agro-turizmit 
Promovimi i vendeve të mbrojtura 
kulturore të cilat përfshijnë Kishën e 
Sh. Nikolles në Shtërpcë, Sh. Nikola 
dhe Sh.Virgjëresha në Gotovusha, e 
Sh. Teodora Tirona dhe Shën 
Gjorgje në Bitinje të Ulët. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Promovimi i pasurive të tjera 
kulturore në Shtërpce, të Parlamentit 
dhe organizimin e ngjarjeve të 
ndryshme. 

I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 1 

Promovimin e një parku përkujtimor 
në turne në Rudin dhe ekspozita. 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

          KOMUNA 1 

Promovimi i piknikut në fshatin 
Koshtanjeve 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 1 

Inkurajimi promovimin e turizmit rural 
në të gjitha fushat e Komunës. 

I LARTË SREDNJOROČ
NI 

INVESTITORI, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Identifikimi, rindërtimin dhe 
promovimi i "baqila" në shpatet 
malore të Sharrit 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI, 
KOMUNA 

1 

Stimulimi i zhvillimit të bujqësisë 
(produkteve bujqësore dhe 
blegtorale për agro-turizmin). 

I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Strategjia 4:  Promovimi i turizmit sportiv-rekreativ 
Ndërtimi i sportit "Livadhi" kompleks 
në zonën mes Shtërpcë dhe në 
Brezovicë të sigurojë organizimin e 
kampeve verore për sportive 
trajnimit. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 2 

Rritja në organizimin e garave në I LARTË AFATGJATË INVESTITORI, 2 
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alpine, ski kryq vendit dhe aktivitete 
të tjera të shumta në dëborë në 
zonën malore të Sharrit. 

KOMUNA 

Organizimi i aktiviteteve sportive në 
periudhën e pushimit vitit (pranverë, 
verë, vjeshtë) si ngjitje malore, 
hiking, hipur mbi kalë, biçiklizëm 
malor dhe shumë aktivitete të tjera 
malore ose thjesht duke pushuar në 
mjedis të shëndetshëm malore. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Strategjia 5: Promovimi i ndërtimit të vikend shtëpive në zonat e përcaktuara për turizëm 
Përgatitja e projekteve për fundjavë 
në Brezovicë zonës, të planifikuar 
qendra e re rekreative (Ginivoda dhe 
Presla) dhe burimeve të tjera të 
turizmit (Jazhince (Rakova) dhe 
Koshtanjeva), pastaj një destinacion 
turistik Murzhica (Regjina Trshenja) 
brenda zonës rekreative, 
shëndetësor dhe turizmit të gjuetisë. 

I MESËM AFATSHKURTË
R INVESTITORI 1 

Strategjia 6: Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 
Shpallja e zonave të mbrojtura të 
gjitha zonat arkeologjike që janë të 
përfaqësuara nga plani. 

I LARTË AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hulumtim i vazhdueshëm në 
lokalitetin Gradina në zonën e 
Vërbeshticës 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA 2 

Organizimi i kampeve arkeologjike 
verore. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Varësisht nga sugjerimet e  institutit 
kompetent te kthehet lokaliteti 
Gradina  në një park arkeologjik, dhe 
mund të justifikohet vetëm nëse 
Studimet zbulojnë mbetje të 
rëndësishme të ndërtesave të 
shumta. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Hapja e një muzeu në Shtërpcë. I LARTË AFATGJATË INVESTITORI, 
KOMUNA 2 

Strategjia 7: Krijimi i një strukture turistike 
Inicimi i ndërtimin e infrastrukturës 
së turizmit bazë, duke përfshirë I LARTË AFATGJATË INVESTITORI, 

KOMUNA, 
1 
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infrastrukturën e transportit, të 
telekomunikacionit, strehim, dhe në 
varësi të zonës, infrastruktura 
përkatëse të specializuara për zonën 
ku ju gjithashtu mund të përfshijë 
objektet për alpinizëm hiking, shtigje 
vraponte për sport, biking malore 
dhe hipur mbi kalë, dhe kompletimin 
dhe forcimin e infrastrukturës, 
sidomos në zonat me vlera të shquar 
natyrore dhe vlerave kulturore të 
trashëgimisë. 

SEKTORI 
PRIVAT 

Trajnimi i sistemit të informacionit 
për përdorimin e këtij rrjeti, i përbërë 
nga harta, broshura dhe burimeve të 
tjera informative që do të mbështesin 
zhvillimin e llojeve të ndryshme të 
turizmit, në varësi të llojit të 
burimeve. Informacion mbi ofertën 
në faqen e internetit të turizmit të 
komunës, do të ndikojë në ngacmim 
të Investimeve, të interesave në 
zhvillimin e turizmit. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA 1 

Në bashkëpunim me bordin për 
turizëm hapja e qendrës turistike të 
informacionit turistik në Shtërpce, 
dhe më vonë në Brezovicë dhe të 
dhëna. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Strategjia 8: Mbrojtja e natyrës dhe mjedisi 
Ruajtja dhe mbrojtja e burimeve 
natyrore në komunën e Shtërpcës e 
cila do të jetë e rëndësishme për 
zhvillimin e turizmit 

 I MESËM AFATMESËM 
SEKTORI 
PRIVAT 

3 

Promovimi i vlerave të mbrojtura 
natyrore të një rëndësie të veçantë 
(rezervat natyror në fushën e Parku 
Kombëtar (livadh i perandorit prej 
Prevalcit deri te liqeni i  Jazhinces 
pastaj liqeni i Jazhinces dhe 
Livadhit,dhe pyjeve të Molikës pranë 
kasolles se Stojkit) dhe Oshlak (derri 
i Priftit-pyll molike)). 

I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 2 
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Hartimi i një plani për ofrimin e 
pajisjeve dhe shërbimeve të 
nevojshme për të ruajtur zonat e 
mbrojtura, me pajisje të plotë që i 
bëjnë ato të dobishme. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI, 
KOMUNA 

2 

Strategjia 9: Turizmi i gjuetisë(gjuetia dhe peshkimi) 
Shënimi i zonave për gjueti dhe 
peshkim në rezervë, Parku 
Kombëtar në malin Sharr. 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 1 

Zhvillimi i një plani për menaxhimin e 
gjuetisë dhe peshkimit, e cila do të 
përcaktohet nga të gjithë lojtarët dhe 
garanci të menaxhimit dhe masat e 
nevojshme të sigurisë. 

I ULËT 
AFATSHKURTË

R KOMUNA 1 

Rritja e shoqatave të gjuetisë të jetë 
përgjegjës për organizimin dhe 
kontrollin e gjuetisë. 

I ULËT 
AFATSHKURTË

R KOMUNA 2 

Aplikimi i të gjitha masave të zonës 
së biodiversitetit mbrojtjes të 
përcaktuara për gjueti 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 3 

Strategjia 10: Promovimi i turizmit shëndetësor 
Projekti për ndërtimin e një qendre 
rehabilituese në Brezovicë I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 1 

Nxitja dhe gjetja e investitorëve për 
ndërtimin e një fshati në Brezovicë. I MESËM AFATGJATË KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e 
vendkalimit në shpatet e malit Sharr I LARTË AFATGJATË 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

 BUJQESIA 
Strategjia 1: Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore dhe përfshirja e saj(mbrojtja e tokës  
bujqësore dhe zhvillimi i bujqësisë) në funksion të zhvillimit ekonomik 
Zhvillimi i një plan pune në përputhje 
me kufizimin e tokës  bujqësore, të 
caktuar sipas këtij plani. 

 I MESËM AFATGJATË KOMUNA 1 

Drejtimi i bujqësisë duke 
rekomanduar rrjedhat që janë 
veçanërisht të dobishëm në rritje 
frutash, mbarështimi i kafshëve dhe 
bimëve medicinale me theks të 
veçantë në prodhimin intensiv, hartat 
e ekspozimit, dhe tokës dhe 
erozionit të tokës për përdorimin e 
tokës bujqësore në një mënyrë 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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efektive/të përshtatshme dhe 
racionale. 
Rehabilitimi i tokës degraduar 
bujqësore nga përmbytjet, erozioni 
dhe rrëshqitje të tokës dhe në zonën 
e ish-deponitë. Konsolidimi është e 
nevojshme në fushat e tokës me 
cilësi të lartë bujqësor, dhe 
regjistrimin e këtyre ndryshimeve në 
kadastrën e tokës bujqësore do të 
jetë e rëndësishme për mbrojtjen e 
tokës bujqësore. 

     I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Zhvillimi i bujqësisë organike I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

SEKTORI 
PRIVAT 

3 

Ndërtimi i sistemit të ujitjes dhe 
rritjen digën përgjatë lumit përdorur 
për ujitje. Derisa, duke rritur nivelet e 
ujit në lumenj, tejmbushur me ujë të 
tepërt në sistemin e ujitjes kanalit, do 
të mbrojë tokën nga përmbytjet 

I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Lidhja  e parcelave të prodhuesve 
individualë në formën e 
partneriteteve dhe fazat e reja të 
konsolidimit (masa konsolidimin 
synojnë tokës bujqësore, si pjesë e 
masave efektive për rregullimin e 
tokës bujqësore).Kjo masë është 
planifikuar për t'u realizuar në dy 
faza, ku është e nevojshme për të 
krijuar harta dhe bashkëpunojnë me 
institucionet përkatës. Faza e parë 
do të zbatohet në disa fshatra të 
Shtërpcës, të Berevce Gotovusha, 
anije dhe Firaja. Faza e dytë 
përfshin të gjitha vendbanimet e 
tjera. 

I MESËM AFATGJATË 
INVESTITORI, 

SEKTORI 
PRIVAT 

2 

 Forcimi i drejtorisë së personelit të 
bujqësisë dhe të teknologjisë dhe 
përdorimin e sistemeve të reja të 
informacionit për bujqësinë dhe 
trajnimin e fermerëve që janë 
relevante për aktivitetet e tyre në 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 3 
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zbatimin e këtij plani 

Përgatitja e projekteve me nisma të 
përbashkëta me sektorin privat, si 
dhe me donatorët, që synojnë rritjen 
e tokës së punueshme bujqësore 
(pastrimin e zonave të mbuluara me 
bimësi të ulët, trajtimi i punimit të 
tokës). 

I ULËT 
AFATSHKURTË

R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT, 

INVESTITORI 

3 

Rritja e sipërfaqes së frutave (mollë, 
dardhë, kumbull, etj.), Dhe zona e 
mbjellë me fruta të vogla (si mjedra, 
dredhëza, lajthi, etj.). 

I ULËT AFATGJATË 

KOMUNA, 
SEKTORI 

PRIVAT,INVES
TITORI 

1 

Zgjerimi i serave për perime dhe lule I ULËT AFATSHKURTË
R 

SEKTORI 
PRIVAT, 

INVESTITORI 
3 

Në mënyrë që të sigurojnë makineri 
dhe teknologji bujqësore e 
nevojshme, krijimin e makinerive të 
fermerëve sistemit ka siguruar 
marrjen me qira dhe shmangien e 
shpenzimeve për makineri. 

I MESËM 
AFATSHKURTË

R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Strategjia 2 : Blegtoria 
Rritja në bagëtinë dhe futjen e race 
fisnike me një potencial të lartë 
gjenetik për të përmirësuar mish dhe 
qumësht. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA,SEKT
ORI PRIVAT 

1 

Ndërtimi i fermave blegtorale. Štrpce 
ka kërkesat minimale për ndërtimin e 
një fermë me 100 lopë mjeljes, 
ferma dele, si dhe një numër të 
fermës mini bagëtisë. Nuk janë 
kushtet për ndërtimin dhe kapacitetin 
shtytëse për të prodhuar ushqim. 

I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
PRIVATNI 
SEKTOR 

2 

Ndërtimi në shpatet e sezonal hodhi 
Malet Sharrit, ku ka kushte të 
jashtëzakonshme për të zhvilluar 
ato. 

I ULËT 
AFATSHKURTË

R 

SEKTORI 
PRIVAT, 

INVESTITORI 

1 

Rritja e cilësisë së kushteve në 
mënyrë që të qumështit dhe të mishit 
të prodhimit të fituar një vend të 
duhur në vende të caktuara sipas 
planit. 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

3 
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Strategjia 3 : Pyjet dhe kullotat 
Inicimi i projekteve në zonat në 
planin për pyllëzimit, të pyllëzimit, 
kalimi nga shkurre dhe pemë për 
mirëmbajtjen e rregullt, së bashku 
me agjencinë e pylltarisë 

I LARTË AFATMESËM 
 

KOMUNA 
 

1 

Përgatitja e projekteve për hapjen 
dhe rindërtimin e rrugëve pyjore, si 
dhe zbatimin e tyre, në bashkëpunim 
me organet e tjerë kompetent. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Marrja e masave për energji 
alternative në mënyrë që të ruajë 
pasurinë pyjore. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Përgatitja e planit të projekt për 
menaxhimin e duhur të kullotave. I ULËT AFATSHKURTË

R KOMUNA 1 

Futja e rikuperimit që do të 
përfshijnë përzgjedhjen e të lashtave 
shumë produktive, ajo do të 
përmirësojë përbërjen botanik e 
livadh, dhe për këtë arsye cilësinë 
dhe prodhimin e mbuluar bari. 

      I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Strategjia 4 : Rritja  dhe forcimi i zonës për zhvillim te bujqësisë 

Trajtimi i zonave të caktuara të 
zhvillimit intensiv dhe të larmishëm 
bujqësor, të cilat do të lehtësojnë 
procesin e mbështetjes institucionale 
në këto fusha. 

     I MESËM 
AFATSHKURTË

R KOMUNA 2 

Përdorimi i zonave brenda kufijve të 
përcaktuar për aktivitetet bujqësore 
dhe të zhvillimit bujqësor në 
funksion. 

    I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Nxitjet për bashkimin e parcelave 
dhe unifikimin e organizatave të 
fermerëve të konsiderueshme për 
aktivitete bujqësore në aspektin e 
madhësisë dhe bashkimet e 
organizimit kolektiv për kultivim në 
forma vullnetare. Organizata të tilla 
do të trajtohen zone dhe statusin e 
zonave të zhvillimit për bujqësinë. 
Këto zona mund të menaxhohen nga 
bordi i pronarëve privatë, në 

      I MESËM AFATMESËM KOMUNA 1 
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përputhje me marrëveshjen e tyre 
ose rregullimi në një kooperativave 
bujqësore private. 
Strategjia 5 : Komuna duhet të lehtësoje sektorin privat në mënyre që të siguroje bazën më të 
mirë për zhvillimin e industrisë ushqimore 
Sigurimi i stimujve për projektin, 
mbrojtjen dhe rritjen e prodhimit të 
ushqimit përmes modernizimit të 
teknologjisë. 

      I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Ngritja e kapaciteteve Plani i dhënë 
për përpunimin, magazinimin dhe 
ruajtjen e frutave. 

      I MESËM AFATSHKURTË
R 

INVESTITORI,S
EKTORI 
PRIVAT 

2 

Nxitja e sektorit privat përmes 
donacioneve dhe investimeve të 
huaja për të ngritur dhe zgjeruar 
kapacitetin për prodhimin e djathit 
dhe prodhimeve të qumështit, 
tharëse dhe frigorifer në plan. 

      I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 2 

Krijimi i hapësirës për rritje, ruajtjen 
dhe tharje të bimëve.       I MESËM AFATMESËM SEKTORI 

PRIVAT 
2 

Nxitja e zhvillimit të industrisë 
ushqimore si në sektorin e zhvillimit 
kryesor me krijimin e një hapje e 
mundësive për një shumëllojshmëri 
të kapaciteteve për përpunimin e 
ushqimit dhe tregtimin e produkteve 
vendore në dyqane, dhe përmes 
panaireve në nivel rajonal. 

     I MESËM AFATMESËM 
SEKTORI 
PRIVAT, 

INVESTITORI 

2 

Sigurimi i kushteve për zhvillimin e 
sektorit privat të pije më intensiv dhe 
më të mirë. 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 2 

Sigurimi i shenjave të CE të 
agjencive të akredituar evropiane, si 
dhe lehtësimin e gumëzhimë e saj 
në tregun evropian. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 2 

Krijimi i platformës së internetit për 
promovimin e produkteve dhe 
sigurinë në internet për të gjitha 
bizneset, sidomos në zonën 
industriale. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 1 

Identifikimi i pjesëmarrësve 
potencialë për përpunimin dhe 
përpunimin e prodhimeve bujqësore. 
Krijimi i një sistemi të bashkëpunimit 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 1 
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për procesim dhe përpunimin e 
ushqimit në mënyrë që të lënë 
mënjanë investimet e nevojshme të 
teknologjisë dhe produkteve 
tregtare. Pjesëmarrësit potencialë në 
këtë bashkëpunim që së bashku të 
përdorin pajisje të njëjtë dhe 
teknologji, si dhe administrimin dhe 
marketingut. 
Strategjia  6 : Zgjerimi dhe avancimi i njohurive në praktike në fushën e bujqësisë 
Hapja e një shkollë të mesme 
bujqësore në zonën e parashikuar 
për planin. 

I ULTE AFATSHKURTË
R KOMUNA 2 

Ngritja e qendrës për trajnim dhe 
trajnimin në bujqësi dhe marketing. 

      I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 1 

INDUSTRIA 
Strategjia  1 : Industria e qëndrueshme 
Funksionaliteti dhe forcimi i 
kapaciteteve ekzistuese  të 
kapaciteteve industriale. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTORI 

1 

Zhvillimi i projekteve për të 
mbështetur dhe forcuar, por edhe 
për të krijuar trendët e reja në 
industri, metal, dru, ushqim, pije, 
tekstile, etj. parashikuar në funksion 
të kuadrit (shih hartën e industrisë 
dhe burimet natyrore). 

I LARTË AFATGJATË 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
3 

Krijimi i një plani rregullues për 
zonën industriale të planifikuar me 
infrastrukturë të përshtatshme dhe 
lidhja me rrjetin rajonal të rrugëve, si 
dhe të rrjetit të planifikuar  
hekurudhor. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

3 

NDËRTIMTARIA 
Strategjia 1 : Ndërtimtaria e qëndrueshme 
Ndërtim të reja dhe zgjerimi i 
objekteve ekzistuese për përpunimin 
e materialeve të ndërtimit 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Llojet e zyrat e korporatës dhe firmat 
arkitekturore, ku duhet theksuar se 
disa objekte mund të përdoren 
përkohësisht për punën e ndërtimit. 

I MESËM AFATGJATË INVESTITORI 3 

ZEJTARIA 
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Strategjia 1 : Zejtaria e qëndrueshme 
Krijimi i hapësirës dhe kushteve për 
të gjithë zeje dhe aktivitetit në, 
zanatet e prodhimit të shërbimit, të 
artit dhe industritë në shtëpi. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Ndërtimi i Shoqatës adekuate për 
Artizanatit, të sigurisë së 
Informacionit dhe forcimin e tregut 
dhe artizanët në Shtërpcë zonës 
ndërtimore dhe qendrat. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Krijimi i një infrastrukturë 
profesionale dhe fizike për arsimin 
në artizanale, duke i këshilluar në 
favor të artizanale, për të rritur 
aftësinë e sipërmarrësve, trajnimin 
dhe kualifikimeve të punonjësve. 

I MESËM 
AFATSHKURTË

R 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Përcaktimi i vendndodhjes së 
Shoqatës Artizanatit zyre I ULTE 

AFATSHKURTË
R INVESTITORI 2 

TREGTIA 
Strategjia 1 : Tregtia e qëndrueshme 
Llojet e objekteve për tregtinë me 
shumicë në zonat industriale. I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Forcimi i tregtisë me pakicë, e cila 
do të zhvillohet si në Shtërpcë dhe 
në zona të tjera të Komunës 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA,SEKT
ORI PRIVAT, 
INVESTITORI 

2 

Prodhimi i projekteve të mëdha për 
zgjerimin e tregjeve të hapura në 
Shtërpcë. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Prodhimi i projekteve të mëdha për 
ndërtimin e tregut të bagëtisë, tregjet 
për blegtori dhe bletari produkteve 
dhe mallrave të tregut të ndryshme. 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve për organizimin 
më të mirë të transportit dhe 
infrastrukturës. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

HOTELIERIA 
Strategjia 1: 
Prodhimi i projekteve të mëdha si 
zona turistike të planifikuara për 
ndërtimin e një standardi të lartë dhe 
restorante cilësore, objekteve për 
banim (fjetje) dhe objektet për 
ushqim dhe pije 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA,SEKT

ORI PRIVAT 
1 
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TRANSPORTI, TELEKOMUNIKIMI, DHE MOBILITETI 
Strategjia 1: 
Prodhimi i projekteve të mëdha për 
përdorimin e teknologjisë dhe masat 
jo-teknologjike, si dhe për të krijuar 
një sistem të transportit të 
qëndrueshëm dhe inteligjente. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 1 

Projektet e zhvillimit për të 
përmirësuar aksesin e qendrës së 
komunës dhe fshatit rajon 

I MESËM 
AFATSHKURTË

R KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve për rritjen e 
sigurisë rrugore I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për 
përmirësimin e trafikut në fushat e 
turizmit të lartë. 

I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për të reduktuar 
ndikimet negative të trafikut në 
mjedis 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 1 

RRJETI I SISTEMIT TË INFRASTRUKTURËS SË TRAFIKUT RRUGOR 
Strategjia 1: 
Projektet e zhvillimit për të 
përmirësuar cilësinë dhe shtrirjen e 
rrjetit rrugor në mënyrë që të rrisë 
shpejtësinë e lëvizjes së udhëtarëve 
dhe mallrave. 

I  MESËM AFATMESËM INVESTITORI 1 

Modernizimi i vazhdueshëm i 
nevojave të kapaciteteve ekzistuese 
dhe standardet. 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve për 
modernizimin, forcimin dhe 
kompletimin e rrjetit ekzistues rrugor 
dhe hapjen e linjave të reja në 
drejtim të Suharekës dhe 
përfundimin me infrastrukturën e 
transportit tjera (trotuaret, 
vendparkimet, garazhe, ndalesa 
autobus, shërbimet për mirëmbajtjen 
dhe riparimin e automjeteve, 
ndërtesat për akomodimin e 
shërbimeve të caktuara, etj ). 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e 
unazës rreth qendrës së fshatit e 
Shtërpcës. 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 
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Organizimi i formave të veçanta të 
transportit publik lokal duke futur 
taksi kolektive, ndershme dhe forma 
të tjera të transportit kolektive 
(paratranzit) si një funksion të 
udhëtimit për në punë dhe shkollë. 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

Projekti i ndërtimit për zhvillimin e 
infrastrukturës së transportit për 
zhvillimin e turizmit të cilësisë së 
lartë (sistemi hekurudhor të veçantë, 
gondolë ashensor, helipad) dhe 
përmirësimi i infrastrukturës 
ekzistuese. 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

Harmonizimi dhe zhvillimi i linjave 
lokale, nder-qytetor dhe transportin 
ndërkombëtar me autobus. 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për trafikun e 
pasagjerëve më shumë dhe më mirë 
brenda vendbanimeve në drejtim të 
tjera komunale nën-qendra. 

I LARTË  NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

TRANSPORTI I TELEKOMUNIKIMIT I PTK-së DHE OPERATOREVE PRIVAT 
Strategjia 1: 
Zhvillimi i projekteve të mëdha për të 
rritur numrin e shkëmbimeve 
telefonike dhe telefonisë mobile, dhe 
internet dhe shërbimeve kablovike, 
një shërbim që PTK dhe operatorët e 
tjerë privatë të modernizuar, siç 
parashikohet në kuadrin e zhvillimit. 

I LARTË  NË VAZHDIM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Hartimi i projekteve për instalimin e 
antenave të ri PTK-Vala. 

I LARTË NË VAZHDIM INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për ngritjen e 
rrjeteve të reja në zonat urbane, ku 
rrjeti ekzistues në 90. 

I LARTË NË VAZHDIM KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e 
objekteve postare në vendbanime 
dhe anije Sevce, si dhe të planifikuar 
qendër të re rekreative. 

I LARTË NË VAZHDIM 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Zhvillimi i projekteve për 
përmirësimin e rrjetit dhe televizion 
kabllor programimit HD. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

ENERGJIA 
Strategjia 1:Modernizimi  dhe kompletimi i infrastrukturës së energjisë 
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Zhvillimi dhe përfundimi modernizimi 
i infrastrukturës së energjisë si një 
funksion të zhvillimit ekonomik 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA 3 

Strategjia 2: Identifikimi  dhe përdorimi i potencialeve për energjinë e  ripërtërishme 

Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit mbi 
alternativat e mundshme dhe hidro- 
energjisë 

I MESËM AFATSHKURTË
R 

KOMUNA 2 

Përgatitja e projektit të detajuar për 
rindërtimin dhe ndërtimin e linjave të 
transmetimit të reja. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Përgatitja e projektit të detajuar për 
ndërtimin e objekteve të reja 
(ndërtimi i kapaciteteve) dhe 
nënstacionet e lidhura. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Përgatitja e projektit të detajuar për  
ndërtimin e mini hidro-centraleve. I LARTË AFATGJATË 

        KOMUNA, 
INVESTITOR 

1 

Në bashkëpunim me qeverinë, të 
fillojnë bisedimet për zbatimin e 
projekteve të hidrocentraleve (me 
koncesione ose forma të tjera). 

I LARTË AFATSHKURTË
R KOMUNA 2 

Studimi i fizibilitetit përdorur patate të 
skuqura druri dhe mbetjeve për 
prodhimin e paletave dhe briketa për 
ngrohje. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Studimet e fizibilitetit dhe harton 
paraprake të mundësinë e përdorimit 
të energjisë diellore të energjisë 
termike dhe gjenerimin e energjisë 
elektrike nëpërmjet foto-volt 
paneleve (si objektiv afat-gjatë). 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Përgatitja e projekteve stimuluese 
për ata që ndërtojnë e ndërtesave 
dhe përdorimin e energjisë diellore 
për ngrohjen lirimin si një përqindje e 
taksave dhe pagesave për lejet e 
ndërtimit. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Strategjia 2: Identifikimi  dhe përdorimi i potencialeve për energji të ripërtërishme 
Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit mbi 
alternativat e mundshme dhe hidro 
pushtet. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA 1 

SISTEMI BANKAR 
Strategjia 1:Bankat në funksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm 
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Zhvillimi i projekteve për kredi nga 
bankat për familjet, bizneset e vogla 
dhe agrobizneseve 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Hartimi i projekteve për investime 
koncesionare nga sektori i energjisë 
së rinovueshme (a shumë mirë e 
njohur se në BE janë direktiva 
shumë qartë në të ripërtërishme të 
energjisë, prandaj duhet të 
konsiderohet si një mundësi e 
madhe për komunën e Shtërpcës). 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve duke marrë 
parasysh mundësitë e re 
anëtarësimin e Kosovës në FMN 
dhe Bankën Botërore në fushat që 
ata shërbejnë (e nevojshme për të 
shqyrtuar faqen e tyre zyrtare). 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Zhvillimi i projekteve të japin hua me 
norma interesi më të ulëta dhe një 
paketë të gjerë në bujqësisë, 
industrisë dhe turizmit. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

NDERMARJET TË MESME DHE TË VOGLA  
Strategjia 1: Mbështetje  e zhvillimit te NMV-a 
Krijimi i një qendre për seminare 
profesionale, trajnimi dhe kurse 
trajnimi për qytetarët e rëndësinë e 
zhvillimit ekonomik dhe marketing. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Mbështetje për ndërmarrësve të rinj 
përmes zbatimit të "qendrës iniciale" 
(inkubator biznesi), ku kompanitë 
mund të përdorin një infrastrukturë të 
përbashkët. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

 

FUSHA TEMATIKE E  INFRASTRUKTURËS 
STRATEGJITE DHE AKTIVITETET NE LIDHJE ME INFRASTRUKTUREN TEKNIKE 

INFRASTRUKTURA RRUGORE 

Strategjia 1: Rrugët e asfaltuara ekzistuese 

Dizajn i detajuar, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit, për të zgjeruar 
segmente të caktuara në përputhje me 
standardet e rrugëve ekzistuese (si 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI, 
 INSTITUCIONET 

QENDRORE  

1 
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segmente prioritare Ferizaj - Shtërpcë - 
Brezovica dhe Prizren – Mali Sharr 
(Qendra e skijimit)), dhe modernizimin e 
rrugëve tjera sipas hartës e 
infrastrukturës së transportit. 
Strategjia 2: Rrugët e pa-asfaltuara 
Dizajn i detajuar i komunës për 
Planifikimi dhe shtrimin e rrugëve 
ekzistuese pashtruara në përputhje me 
standardet dhe normat, duke çuar sipas 
hartës së transportit infrastrukturës. 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

 INSTITUCIONET 
QENDRORE  

1 

Strategjia 3: Rrugët e propozuara 
Dizajn i detajuar, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit, ndërtimit të rrugëve 
të reja, duke marrë në mirëmbajtjen e 
llogarisë, ku ne kemi vënë një Ferizaj-
Brezovicë-Vërbeshtica-Suhareke 
prioritet rrugën Brezovicë dhe qendra e 
re e skijimit në Prizren. 

I 
MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

 INSTITUCIONET 
QENDRORE  

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
rrugë të reja lokale në përputhje me 
standardet dhe normat, duke çuar në 
hartën e infrastrukturës së transportit. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI  

1 

Strategjia 4: Rekonstruimi i rrugëve ekzistuese 

Vazhdimi dhe plotësimi i afatit të 
parashikuar 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Strategjia 5:  Rrugët pyjore dhe rrugët fushore 
Rregullimi i rrugëve pyjore ekzistuese 
dhe të reja në Shushicës Bitinje e Ep. të 
Koshtanjeves, të Sevce, Shtërpcë, 
Gotovusha dhe Jazhince. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Rregullimi i rrugëve në zonën e 
komasacionit. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Rregullimi  dhe hapja e rrugëve 
ekzistuese dhe krijimin e rrugëve të reja 
në terren. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Strategjia 6: Rrugët në zonën urbane 
Hartimi i një plani për mirëmbajtjen e 
rrugëve në zonat urbane. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për I AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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rrugët bazuar në hartat e infrastrukturës 
së transportit (urbane). 

MESËM 

Strategjia 7: Rrugët anashkaluese 
Përgatitja dhe zbatimi i projekteve në 
bashkëpunim me Ministrinë e Transportit 
dhe Postë-telekomunikacionit, 
Alternativa e ndërtimit, duke marrë në 
mirëmbajtjen e llogarisë, ku ne kemi si 
prioritet një unazë rreth qendrës së 
Shtërpcës. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Strategjia 7:Infrastruktura përcjellëse 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimin dhe renovimin e stacioneve të 
autobusëve dhe vende të ndalur. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

 Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
planifikimin dhe mbështetjen e 
modernizimit të infrastrukturës përgjatë 
rrugëve në zonat urbane (trotuaret, 
ndriçimi rrugor, sinjalizimit, etj.) 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE 
Strategjia 1: Zhvillimi i sistemit hekurudhor 
Studimi i fizibilitetit për restaurimin e 
sistemit hekurudhor në linjën Brod-
Shtërpcë- Sevce. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Konsultimi me përfaqësues të Ministrisë 
së Transportit dhe Telekomunikacionit e 
pas fillimit të projektimit të projekteve për 
ri-zhvillimin-e sistemit hekurudhor. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Strategjia 2 : Infrastruktura përcjellëse 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimet e reja dhe rikonstruksionin e 
heq ekzistuese, duke çuar në trafikun e 
transportit hartë. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Strategjia 3 : Përdorimi i ashensorëve kabllovik në  qendrën e skijimit 

Modernizimi i ashensorëve ekzistuese 
në qendrën ekzistuese ë skijimit. 

I LARTË AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Përgatitja dhe realizimi i projekteve për 
ndërtimin e ashensorëve, si në qendrën 
e skijimit ekzistues ashtu edhe në atë të 
planifikuar, duke u orientuar ne Master 
Planin i cili është pjesë përbërëse e këtij 

I LARTË AFATMESËM INVESTITORI 1 
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plani. 
INFRASTRUKTURA E FURNIZIMIT ME UJE 
Strategjia 1:Zgjidhja e  furnizimit me ujë të kapacitetit të kufizuar të zhvillimit. 
Aktivizimi i burimeve ekzistuese të 
Turizmit pikë jo-kaptive "e livadhi i 
perandorit" nga "liqeni i Jazhinces" jep 
40 l / s. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Strategjia 2. Përmirësim, modernizim dhe mbrojtje  e infrastrukturës ekzistuese të furnizimit 
me ujë  
Përgatitja dhe zbatimi i projektit për të 
rinovuar burimet kaptive me aftësinë për 
të rritur kapacitetin 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për të 
rinovuar të gjitha rrjetet ekzistuese që 
janë asbest-çimento me diametër tub 
dhe u rrit në disa zona. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
furnizimit me ujë nga një sistem që 
mund të jenë në thelb qendra e një 
burim të mundshëm të maleve të 
Sharrit, në varësi të rezultateve nga një 
studim të mundësisë së mbulimit të 
planifikuar të vendbanimeve dhe 
shumimin e planit koncept, kryesisht si 
pjesë e linjës së udhëtimit. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Mbrojtja e ujit mineral dhe mbrojtur 
ujërat nëntokësore si në drejtim të 
hequr mundësinë e kontaminimit, dhe 
në aspektin e ndërtimit të pakontrolluar 
dhe rrezikimit të hapësirës.  

I ULËT AFATSHKURTER KOMUNA 1 

Identifikimi dhe mbrojtja e burimeve – 
Uji i Bardhe I,Uji i Bardhe II, Studenci i 
Priftit,lumi i 
Durlit,Blizumir,Ratnoreka,Bigor,Skok, 
Popovaglave, Lugina e qetë, shtëpia e 
Stojkit II, Gobeljinc, lumi i Boroskit, 
Vlah,lumi i Prevadskes Çuka e 
Berevaqkit,Dy lumenj, Vrela, Firaja. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Strategjia3. Planifikimi i zgjerimit dhe përhapja e rrjetit të ujësjellësit në vendet e banuara të 
cilat nuk kane ose janë pjesërisht të mbuluara me sistemin e furnizimit me ujë. 
Një përgatitjen dhe zbatimin e projektit 
për të zgjeruar rrjetin e furnizimit me ujë 
në Sevce vendbanimeve Brod,Firaje dhe 
Koshtanjeva. (shih hartën e 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 
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infrastrukturës së furnizimit me ujë). 
Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
ndërtimin e rrjeteve të reja të sistemeve 
të furnizimit me ujë në fshatrat  Bitinje e 
U. dhe Sushic. 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI  

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
ndërtimin e ujësjellësit për godina banimi 
dhe spitalet në Bitinja Ulët. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
ndërtimin e ujësjellësit për komplekse 
sportive "Livadhi". 

I LARTË  AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
ndërtimin e sistemeve të furnizimit me 
ujë për zonat industriale dhe turistike 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Studimi i fizibilitetit për ndërtimin e 
burimeve të furnizimit me ujë me malet 
SAR në pikën më të ulët në fshatin Brod, 
i cili do të mbulojë një pjesë të madhe të 
komunës. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Strategjia 4: Rregullimi i regjimit të ujit 
Rregullimi dhe mënyra e ujit në shtratin 
e lumit të Miljoshtice(ndërtimi i digave, 
kaskadat, kejet etj.). 

I LARTË AFATMESËM 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Fillimi i konsultimeve dhe negociatave 
me sektorë të ndryshëm dhe palët e 
interesuara për mundësinë e ndërtimit të 
digave në funksion të rregullimit të 
regjimit të ujit. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Rregullimi i shtretërve të lumenjve, tokë 
rregullimin urban, mirëmbajtjen dhe 
pastrimin për mbrojtje nga përmbytjet 
(hapja  të një kanal për kullimin e ujit). 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Fillimi i konsultimeve dhe negociatave 
me sektorë të ndryshme dhe aktorë të 
punës në fillim në aftësinë redaktimi 
(Rregullorja e vendit, urban rregullore, 
mirëmbajtja dhe pastrim), (shiko hartën 
"Masat për përmbytjet dhe erozioni"). 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

SISTEMI I  KANALIZIMIT DHE DEPONITË 
Strategjia 1: Kompletimi, përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri të sistemit të 
kanalizimit  

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
përmirësimin e rrjetit ekzistues 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 
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kanalizimit në vendbanimet me sistem 
gjys-kanalizimit(mbani hartën e 
kanalizime). 
Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për të 
ndërtuar një sistem të ri kanalizimit në 
zonat që nuk mbulohen nga sistemi i 
kanalizimeve (drejtuar hartën e 
kanalizime) 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Hapja e rezervuarëve septike në zonat 
ku ndërtimi i rrjetit të kanalizimit nuk 
është e mundur (vendbanimi Izhance 
dhe Viqa) 

I ULËT AFATSHKURTËR SEKTORI PRIVAT 2 

Identifikimin dhe mbrojtjen e linjave të 
kanalizimeve rrugë për të lidhur nga 
dalje të fshatit drejt kolektorit kryesore 
(lidhja e ardhshme me rrjetin kryesor). 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
portin e dalje të fshatit drejt kolektorit 
kryesor (lidhje të ardhmen në rrjetin 
kryesor). 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
ndërtimin e kanalizimit kryesor në nivel 
komunal, në mënyrë që të Jazhince-
Brod të, në bashkëpunim me Ministrinë 
e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 
Ministria e Shërbimeve Publike. Projekti 
i Zhvillimit për ndërtimin e ujësjellësit për 
godina banimi dhe spitalet në Bitinja 
Ulët. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Identifikimi dhe mbrojtja e shumë të 
tokës për ndërtimin e infrastrukturës së 
kanalizimeve për të kompleksit sportiv 
në livadhe, për zonat industriale dhe 
turistike dhe për ndërtesat e banimit dhe 
spitalet në Bitinja Ulët. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
ndërtimit të infrastrukturës së 
kanalizimeve për komplekse sportive 
"Livadhi". 

I 
MESËM 

AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
ndërtimit të infrastrukturës së 
kanalizimeve për zonat industriale dhe 
turistike. 

I 
MESËM 

AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
ndërtimit të infrastrukturës së 
kanalizimeve për ndërtesat banesore 
dhe spitalet në Bitinja Ulët. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Identifikimi dhe mbrojtja e hapësirës për 
ndërtimin e centralit kryesor për trajtimin 
e ujërave të zeza në nivel komunal. 

NISKI AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Projekti i zhvillimit për ndërtimin e 
objekteve komunale për trajtimin e 
ujërave të zeza në Brod, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria 
e Shërbimeve Publike. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Identifikimi dhe mbrojtja e hapësirës për 
ndërtimin e sistemeve të kanalizimeve 
dhe infrastrukturës për trajtimin e 
ujërave të zeza në qendër të skive të 
propozuar, duke çuar në Master Planin, 
e cila është pjesë përbërëse e këtij plani. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të derdhjes së ujërave atmosferike 
Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimin e kanalizimeve rrjetit stuhi të 
reja të veçantë nga ujërat e zeza të 
kanalizimit (në përputhje me konceptin e 
heqjes drejtimin e lumë të afërt, përrua 
ose lumë). 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve të 
gjitha vendbanimet ku do të ketë 
shkarkimet e  veçanta te kanalizimit 
atmosferik të sistemit më të afërt në 
përrenj, lumenj apo përrenj. 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimin e kanalizimeve stuhi të ri së 
bashku me rrjetin e rrugëve. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Strategjia 3: Ndërtimi i sistemit të deponive dhe menaxhimi adekuat i tyre 

Identifikimi dhe mbrojtjen e hapësirës së 
caktuar për ndërtimin e një stacioni të 
transferimit në nivel komunal në fshatin 
Izhance(orientimi sipas hartës së 
menaxhimit të mbeturinave). 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimin e deponisë në fshatin Izhance 
transferimit (orientimi  sipas hartës së 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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menaxhimit të mbeturinave). 
Identifikimi dhe mbrojtjen e hapësirës së 
ndarë për ndërtimin e mbetjeve të 
ndërtimit të përkohshëm dhe 
mbeturinave industriale (orientimi sipas 
hartës së menaxhimit të mbeturinave. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Projekti për ndërtimin e mbetjeve të 
ndërtimit të përkohshëm dhe mbeturinat 
industriale, me mundësinë e riciklimit në 
nivel komunal (orientimi sipas hartës së 
menaxhimit të mbeturinave). 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Shënimi dhe mbrojtjen e hapësirës së 
caktuar për të deponisë së përkohshme 
për mbeturinave inteligjente (orientimi 
sipas hartës së menaxhimit të 
mbeturinave). 

NISKI KRATKOROČNI OPŠTINA 1 

Projekti i Zhvillimit për ndërtimin e një 
deponie të përkohshëm të mbeturinave 
inteligjente(orientimi sipas hartës së  
menaxhimit të mbeturinave dosje). 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Identifikimi dhe mbrojtjen e hapësirës së 
caktuar për varrimin e bagëtisë dhe 
mundësinë e shkatërrimit masiv në një 
emergjencë për shkak të sëmundjes apo 
arsye tjera në bagëtinë dhe të pulave 
(orientimi sipas hartës së menaxhimit të 
mbeturinave). 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Projekti i zhvillimit për ndërtimin e 
varrezave për varrimin e kafshëve të 
ngordhura dhe mundësinë e shkatërrimit 
në masë në një rast urgjent për shkak të 
sëmundjes apo arsye tjera në bagëtinë 
dhe të shpezëve (orientimi sipas hartës 
së menaxhimit të mbeturinave). 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

FUNKCIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE FORCIMI I RRJETIT TË 
TELEKOMUNIKACIONIT 
Strategjia 1: Rekonstruimi i larg-përçuesve ekzistues, ndërtimi i trafo-stacioneve të reja dhe 
rekonstruimi i trafo-stacioneve ekzistuese 
Hartimi i një plani për rindërtimin e larg-
përçuesve TS 10/0, 4 KË dhe mbi të 
gjitha:  
Larg-përçuesi 10 KË Brezovica - Sevce 
1 = 5 km Larg-përçuesi 10 KË Brezovica 
- Trshevina 1 = 3 km  

I LARTË NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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Larg-përçuesi 10 KË Brezovica - Brod 1 
= 9 km 
Ndërtimi i STS 10 / 0,4 KË Shtërpce 250 
KËA   

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Ndërtimi i STS 10 / 0,4 KË Gotovusha 
250 KËA   

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Ndërtimi i STS 10 / 0,4 KË Brezovica 
100 KË   pa intervenim në rrjetin e 
tensionit të ULËT. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Ndërtimi i STS 10 / 0,4 KË Vrbeshtica pa 
intervenim në rrjetin e tensionit te ULËT. I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Ndërtimi i STS 10 / 0,4 KË Popovc 100 
KË  pa intervenim në rrjetin e tensionit te 
ULËT. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Çmontimi i ekzistueses STS prej 100 
KËA për shkak të mbi-ngarkesës dhe 
vendosja e STS së re prej 250 KËA. 1 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Fillimi  me një tranzicion gradual të rrjetit 
të shpërndarjes së 10 KË në rrjetin e 
shpërndarjes butive prej 30 KË. 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
rindërtimit të 35/10 KË ekzistuese dhe 
35 KË energji furnizimit me ujë nga 
Ferizaj për turizëm, qendrës së 
skijimit(ashensori), industria dhe 
industritë e tjera në Shtërpce. Përgatitja 
dhe zbatimi i projektit për instalimin e 2 x 
12 = MËA 24 MË në transformator 35/10 
KË në vend të 2x4 MËA. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Zbatimi i  energjisë alternative me 
ndërtimin e 110 KË (35 KË) nga e 
Prizrenit 3x310 mm ² Al-Th / 100 MËA 
përkatësisht  34 MËA. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Zbatimi i energjisë alternative, duke 
ndërtuar një seri mini hidroelektrana në 
këtë komunë (rreth 20 MËA). 

I,LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit 
zëvendësuar linjat ajrore me endur 
kabllo, 230/400V apo kabllo 
nëntokësore. 

I LARTË NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për të 
ngritur një rrjet të ulët vetë-mbështetëse 
të shtyllave të tensionit konkrete me 

I LARTË NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 
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rrjetë teli alumini. 
Përgatitja dhe zbatimi i projektit për 
instalimin e ndriçimit rrugor në të gjitha 
fushat e shtyllave ekzistuese të rrjetit të 
energjisë elektrike. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
instalimin e ndriçimit rrugor në rrugët e 
fshatit kryesore që do të jetë me llambat 
natriumi deri në një maksimum prej 150 
Ë. Përfshirja dhe përjashtimi i llambat do 
të jetë automatik, për një kohë kur rrugët 
nuk janë aq frekuentuese (pas 
mesnate), llamba do të kthehet në 
automatikisht në gjysmën e fuqisë së 
nominale. 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Ndërtimi i infrastrukturës energjetike në 
një qendër të skive planifikuar që çon në 
Master Planin, e cila është një pjesë 
integrale e këtij plani. 

I LARTË 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

Strategjia 2: Forcimi dhe zgjerimi i telekomunikacionit në të gjithë territorin e komunës  
Rritja e numrit të zyrës postare, numri i 
linjave telefonike dhe pajisje të tjera, si 
fusha e internetit dhe kabllo shërbimeve 
dhe shërbimet e PTK-së dhe 
operatorëve të tjerë privatë për të 
modernizuar. 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR INVESTITORI 2 

Përgatitja e projektit për zëvendësimin e 
rrjeteve ekzistuese në vendbanimet që 
rrjedhin nga vitet e 90-së, rrjet i ri 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 2 

Përhapja e rrjeteve të telekomunikacionit 
në fshatrat dhe kabllot e fibrave optike 
që lejojnë lidhjen me internet dhe 
televizion kabllor. 

I LARTË NË 
KONTINUITET INVESTITORI 2 

Përgatitja e projektit për instalimin e 
antenave të reja të PTK-valë në zonat e 
Shtërpcës dhe Sevces. 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Përgatitja e projektit për ndërtimin e 
objekteve postare në fshatrat e Brodit, 
Sevces, dhe planifikuar qendrës së re të 
planifikuar rekreative. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Përgatitja e projektit për të mbuluar të 
gjithë territorin e rrjetit të telefonisë fikse 
dhe tranzicionin nga ajri në rrjetin 

I LARTË NË 
KONTINUITET 

INVESTITORI 1 
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nëntokësor. 
Përgatitja e projekteve për ofrimin e 
programeve televizive HD nëpërmjet 
rrjeteve kabllore. 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET INVESTITORI 1 

Përgatitja e projektit për instalimin e 
telefonave publike në të gjitha fshatrat 
ku ka një rrjet të telefonisë fikse si dhe 
në vendet ku ajo planifikon të zgjerojë 
këto rrjete. 

I ULËT AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

FUSHA TEMATIKE E DEMOGRAFISË DHE ÇËSHTJET SOCIALE 
SRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR INFASTRUKTUREN SOCIALE 

POPULLSIA ,BANIMI DHE VENDBANIMET 
POPULLSIA 
Strategjia 1:Krijimi i kushteve të përshtatshme për përmirësimin e indeksit komunal të 
zhvillimit njerëzor(IZNJ) në zhvillimin e mëtejme të vete Komunës së Shtërpcës 
Marrja e një plani për të balancuar rritjen 
e popullsisë në zona të caktuara 
gjeografike në grupet e vendbanimeve, 
dhe për të arritur dendësi më uniforme 
në famullinë sipas potencialeve 
përgjithshme natyrore 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Plani për arritjen riprodhimin njerëzor 
natyror të popullsisë kontrolluar lindjen, 
dhe humbjet më të ulëta në 
vdekshmërinë, normat e vdekshmërisë 
foshnjore në veçanti, duhet të çojë në 
lojë të njeriut dhe biologjike, ekonomike, 
sociale, kulturore, shëndetësore dhe 
racionale. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Plani synon të krijojë politika e migrimit 
duhet të çojë në ndalimin e eksodit të 
popullatës dhe kthimin e tyre në këtë 
fushë, si dhe sigurimin e më shumë 
qarkullimin e lirë të njerëzve me nivele të 
ndryshme arsimore, profesioneve dhe 
veprimtarive 

I,ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Plani për një strukturë më të fuqishme 
në ndryshim ekonomik të zhvillimit të 
popullsisë, të sektorëve fillore sekondare 
dhe terciare të ekonomisë. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zhvillimi i fortë i qendrës urbane, 
urbanizimi zgjerimin dhe zhvillimin 
multifunksionale e vendbanimeve të 

I LARTË NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 
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veçanta 
Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për 
zhvillimin e koordinuar të shpërndarjes 
hapësinore e numrit të parashikuar të 
njerëzve në të gjitha fushat e 
parashikuara në "Konceptin e zhvillimit 
të komunës së Shtërpcës" Harta për të 
mbështetur zgjerimin e rrjetit të 
infrastrukturës 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET 

KOMUNA,SEKTORI 
PRIVAT 

1 

Projektet për integrimin e komuniteteve 
të ardhura të ulëta dhe komuniteteve që 
jetojnë në zonat joformale 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Plani për përmirësimin e shkrim - (. Mbi 
15 vjeç) për të rritur lexim 

I  ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për kompletimin e 
cilësisë së sistemit të infrastrukturës 
kujdesit shëndetësor me ndikimin e 
jetëgjatësisë në rritje të komunës së 
Shtërpcës 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Hartimi i projekteve për kompletimin në 
zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e 
varfërisë nga ana e mirëqenies 
ekonomike, të matur nga të ardhurat për 
frymë u përmirësuar 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Zhvillimi i projekteve të parapara nga 
plani për rritjen e sipërfaqeve të gjelbra 
në qytet dhe zonat e tjera urbane nëpër 
sipërfaqet përpunuese që janë të lirë 
dhe të papërdorura aktuale dhe krijimin 
e zonave të reja të gjelbra në dhe rreth  
vendeve të banuara në të gjithë 
komunën 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Zhvillojnë projekte për të rritur 
ndjeshmërinë e popullsisë sipas 
aspekteve socio-kulturore, por edhe 
ambientin si një funksion të cilësisë së 
jetës 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 2 

Zhvillimin e projekteve të cilat do 
strategjike të forcuar kapacitetet e 
burimeve njerëzore në komunë për të 
akomoduar zbatimin e vizionit për të 
ardhmen e komunës së Shtërpcës, dhe 
për të arritur barazi gjinore dhe etnike 

I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 2 
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BANIMI 
Strategjia 1: Rritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 
Prodhimi i planeve rregulluese 
respektuar konceptet e funksionit të 
siguruar një volum të mjaftueshëm të 
banimit për të gjitha klasat e shoqërisë 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja dhe realizimi i projekteve të 
mëdha infrastrukturore dhe shërbimeve 
të bazuara në hartat e infrastrukturës 
(uji, kanalizimi, ngrohje, parking, zona e 
gjelbër), në mënyrë që të përmirësojë 
cilësinë e banesave 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja e projekteve të mëdha në 
objektet publike që ndikojnë në 
përmirësimin e kushteve të banimit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Hartimi i projektit dhe zbatimin e 
standardeve të zonave që jetojnë dhe 
mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese 
dhe eliminimin e degradimit fizik e 
strukturave ekzistuese të banimit që 
janë të ndërtuara rastësisht 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

VENDBANIMET 
Strategjia 1: Zhvillimi i ardhshëm i Shtërpcës, në përputhje me konceptin e zhvillimit 
policentrik hapësinor 
Prodhimi i planeve rregulluese për 
fshatin e Shtërpcës, atëherë 
vendbanimeve si fusha me interes të 
veçantë për komunën dhe nën-qendra 
apo qendra të mesme në kuadër të 
komunës si Sevce, Drajkovc anijen, 
sipas së cilës ajo mund të rritet çdo 
zgjidhje gravitimi si një e tërë në këtë 
nën-qendra 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Prodhimi i planeve rregulluese për 
zonën industriale në bazë të këtij plani 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Nxitjet për ndërtimin brenda zonës së 
planifikuar 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Monitorimi dhe ndalimin e jashtë kufijve 
të ndërtimit dhe të arealit të ngrirë për 
ndërtimin 

I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

Formimi i komisioneve për prishjen e 
ndërtesave të ndërtuara jashtë kufijve të 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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përcaktuara 
Strategjia  2: Sigurimi i zhvillimit të ardhshëm të vendbanimeve në përputhje me konceptin e 
vendbanimeve kompakt. 
Informimi dhe bashkëpunimi me 
lokalitete të tjera që kanë më pak interes 
për këtë koncept, duke marrë parasysh 
gjithë ajo mundëson zhvillimin e 
konceptit të vendbanimeve kompakte, 
ku ju do të përdorë të gjitha mjetet e 
mundshme brenda juridiksionit të 
komunës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zbatimi i masave për të ndaluar 
ndërtimin e zonave të ngrirë në planit. 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Duke marrë të gjitha masat për të 
parandaluar shfrytëzimin negativ të 
zonave të gjelbra në të planit, me 
përjashtim për përdorim për qëllime 
bujqësore 

I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

ARSIMI 
Strategjia 1: Zgjerimi i fushës, përmbajtjen dhe për të rritur cilësinë e infrastrukturës së arsimit 
në të gjitha nivelet, në përputhje me konceptin e zhvillimit policentrik me dy segmente lineare. 
Zhvillimi i projekteve për renovimin e 
ekzistuese të institucioneve arsimore 
dhe kompletimin e infrastrukturës 
shoqërues të vlefshme për zonën e 
Shtërpcës të tërë të nevojshme për 
funksionimin e duhur të sistemit arsimor 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

Sigurimi i transportit publik për edukimin 
fillor dhe sekondar në të gjitha fushat e 
Komunës 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Projekti për ndërtimin e objekteve të reja 
në kopshtin e madh vendbanimesh 
(nën-qendra), edhet atë: Drajkovc, Brod 
dhe Sevce 

I LARTË AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Hapja e klasave speciale për fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe nevojat e veçanta 
të objekteve ekzistuese shkollore 

I LARTË AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Identifikimi dhe ruajtja e hapësirës për 
kopshtin dhe institucioneve të tjera 
arsimore, siç përcaktohet në kuadër të 
zhvillimit hapësinor të hartës, "Shkolla 
dhe objektet sportive" 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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Përgatitja e projekteve të mëdha për 
kopshtin e fëmijëve I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Hartimi i një plani për të lidhur të gjitha 
objektet arsimore të furnizimit me ujë 
dhe rrjetit të kanalizimit 

I LARTË AFATMESËM INVESTITORI 2 

Përmirësimi i sigurisë së nxënësve me 
ngritjen e sistemeve për monitorimin dhe 
ngritja e shkollave arritjen e aktiviteteve 
multifunksionale për fëmijët, të rinjtë dhe 
grupet e qytetarëve të tjerë 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i sistemit të barabartë arsimor, 
integrimin e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara dhe të organizojnë format e 
ndryshme të arsimit për prindërit 

I ULËT AFATSHKURTËR SEKTORI PRIVAT 2 

Menaxhimi i shkollave dhe rrjeteve 
shkollore nga ndryshime demografike 
dhe krijimin e një sistemi të centralizuar 
për menaxhimin financiar të 
institucioneve arsimore 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përmirësimin e bashkëpunimit mes 
shkollave dhe prindërve I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Krijimi i kushteve në shkolla për dhomën 
e ndjenjës (vendosja e ushqimit të 
shkollës) 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Komuna e përshtatshme bashkëpunimi - 
Departamenti i Arsimit - Ministria e 
Punës dhe Çështjeve Sociale Mbrojtjen 

I  ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Bashkëpunimi komunal me komunat 
tjera në shkëmbimin e përvojës dhe të 
personelit për të rritur cilësinë e arsimit 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Krijimi i një rrethanë lehtësuese për 
zhvillimin e arsimit privat, ofrimin e 
vendeve për bashkëpunim me vendet 
dhe organizatat tjera kanë departamente 
të tyre në mbarë botën për trajnim 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

SHENDETESIA 
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve shëndetësore në vendbanimet në bazë të funksionit të tyre 
dhe hierarkinë 
Modernizimit të sistemit dhe përshtatja e 
formave organizative dhe standardeve, 
duke u bazuar në përvojën më të 
suksesshme bashkëkohore 

I LARTË 
NË 

KONTINUITET 
KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përfundimi i ndërtimit dhe hapjes së I LARTË AFATSHKURTËR QEVERIA, 1 
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qendrës spitalore që do të sigurojë 
shërbime sekondare shëndetësore të 
popullatës së komunës së Shtërpcës, 
dhe më gjerë. Qendra Spitalore sigurojë 
departamentet e mëposhtme: 
gjinekologji, departamenti interne, 
Pediatria, kirurgji, ortopedia dhe 
shërbimi emergjent 

INVESTITORI 

Përgatitja e projektimit të detajuar për 
ndërtimin e një zgjidhje Brezovicë 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Kompletimi i infrastrukturës (CPM) 
Drajkovc (kanalizime ndërtimit dhe 
hapësirë parkimi), atëherë Jazhince 
(mungesa e hapësirës së parkimit) dhe 
ndërtimi i ndërtesave të reja në Sevce 
vendbanimet, Vërbeshtica, e Epërme 
dhe Bitinja ulët, Sushic, ku qendrat e 
mjekësisë familjare janë të vendosura 
në ndërtesa private dhe vendbanime 
Koshtanjeve, ekzistuese qendra e skive 
dhe një qendër të re planifikuar ski ku ka 
ende institucione shëndetësore 

 
 

I LARTË 

 
 

AFATGJATË 

 
 

INVESTITORI 

 
 

2 

KULTURA 
Strategjia 1: Sigurimi i kushteve dhe objekteve për shfrytëzimin, ruajtjen e ruajtjes dhe të 
qëndrueshëm të trashëgimisë kulturore të përhershëm 
Përpunimi i projektit për ndërtimin e një 
qendër kulturore në vendbanimet e 
Firaje, Brod, Viça dhe Brezovicë 

I LARTË AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Plani për rindërtimin dhe zgjerimin e 
qendrave kulturore në lagjet Sevce, 
Jazhince dhe Vërbeshtica 

I ULËT AFATMESËM INVESTITORI 2 

 Krijimi i ndërtimit të paraqitur teatrin 
veror në "hartën e ndërtesave 
administrative dhe kulturore” 

I ULËT AFATMESËM INVESTITORI 2 

Krijimi i hapësirë dhe kushte për 
bibliotekën në kuadër të Qendrës 
Kulturore në Shtërpcë 

I 
MESËM AFATMESËM INVESTITORI 2 

Krijimi i kushteve për funksionimin e 
trupave kulturore dhe artistike dhe 
kompanitë dhe krijimin e reja 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për manifestime 
tradicionale "Dasma e Princit Markos," 
Kolonia Artistike" Shtërpce, ditët e 
"Narcis" në Brezovicë dhe kështu me 

I LARTË 

 

AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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radhë. 
Krijimi i kushteve për organizimin e 
Panairit Vjetor të Librit, e cila funksionon 
si një ekip të artistëve dhe piktorë 
riaktivizimi i teatrit urbane në Qendrën 
Kulturore në Shtërpcë. 

I 
MESËM 

 
AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Mbrojtja e të gjitha vlerave të 
përcaktuara në hartën e trashëgimisë të 
komunës dhe shtetit 

I ULËT 
 

AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Parandalimin e fenomeneve aktuale që 
kërcënojnë trashëgiminë kulturore, 
teknike, profesionale dhe ligjore masat 
(të përfaqësuar në hartë "Trashëgimia 
kulturore dhe historike") 

I ULËT 
 

AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Shënuar, në zonën e ndërtesave dhe 
vlerat e trashëgimisë kulturore në fushën 
e të gjithë territorin e Shtërpcës 

I ULËT 
 

AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Dokumentacionit të projektit për të gjitha 
lëndët kulturore dhe historike gjatë 
intervenimit (shembje ndërtimi, punët 
komunale të natyrës, pajisje urbane, etj.) 
Nën kontrollin e shërbimit të mbrojtjes. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Zgjidhni një veprat e vjetra të kishës 
duhet të jenë projektuar dhe realizuar në 
bazë të kërkesave specifike të ruajtjes. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Studimi i varrezave të vjetër në Jazhince 
dhe duke bërë një akte formale dhe 
ligjore për mbrojtjen 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 2 

Urbanizimi i qasjes në kishën e Sh. Ilija 
në  Verbeshtice dhe të lidheni me 
mënyrën ekzistuese 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Përveç kushteve teknike për ruajtjen e 
mbrojtjen e mbrojtur kulturore e pronës 
është dokumentet e nevojshme formale 
ligjore dhe të tjera të regjistruara të 
mbrojtur pasurinë kulturore në fshatin e 
Shtërpcës (Kisha e Shën Gjonit, 
përmend piramidat dhe varret në frontin 
e kishës përkujtimore e Shën Gjonit, 
burim përkujtimore në rrugën midis 
Shtërpcë dhe në Brezovicë entitet 
hapësinor dhe urban-arkitektonike e 
rrugës kryesore në Shtërpcë vjetër dhe 
Sheshit Çlirimtar) dhe plani i 

 
 
 
 
 

I ULËT 

 
 
 
 
 

AFATSHKURTËR 

 
 
 
 
 

KOMUNA 

 
 
 
 
 

1 
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përgjithshëm zhvillimi i zgjidhjes së të 
sigurojë për trajtim të mëtejshëm. 
Kujdes i veçantë duhet të raportohet në 
afërsi të Kishës së Shën. Nikolas, objekti 
është i nevojshëm në mënyrë që të 
përfshijë trashëgiminë kulturore 
kombëtare 
Hulumtimet arkeologjike dhe studimi 
hollësi-profesional dhe shkencor i 
Gradina faqes 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Nëse gjatë vrojtimit të identifikuar eshtrat 
e rëndësishme të ndërtesave të shumta 
në sugjerimin Gradina faqen e Institutit 
do të jetë në krye të kthyer vendin në një 
park arkeologjik 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Përdorimi i materialit arkeologjik celular 
si fillimi i Muzeut të Shtërpcës I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Futja e masave të rrepta për mbrojtjen e 
rrasë guri dhe varrezat e vjetër në 
fshatin  Bitinje e Epërme 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Plani i  rregullimit te kompleksit të kishës 
së Shën Teodora Tirona, që kërkon 
studim të veçantë ruajtjes 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Mbrojtja ligjore e Kishës së Sh. Dhimitri 
në Bitinja Poshtme I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Hartimi i një plani për rindërtimin, 
zhvillimin, përmirësimin e narteksit të 
kishës Sh. Nikolas dhe varrezat 
Gotovusha, me kushte të veçanta të 
ruajtjes 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hartimi i një plani për zhvillimin e 
varrezë dhe varrezat e Kishës së Shën. 
Virgjëresha, kushtet e veçanta për 
ruajtjen e veprave 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Rregullimi i kishës së Shën Mladenci me 
kushtet e ruajtjes të veçanta 

I 
MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i një plani për trajtim të veçantë, 
vendet fizike të Shtërpcës lashtë të 
vendbanimeve dhe harmonizimin e 
strukturave të vjetra dhe të reja në 
vendbanimin e Gotovushes 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Hartimi i një plani për rindërtimin, 
zhvillimin dhe të veçantë të trajtimit të 
Kula Idbrahima mushkash 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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nëntëmbëdhjetë shekullit Firaja me 
kushtet e konservimit të veçanta 
Trajtimi i të gjitha mallrat kulturore në 
pajtim me Ligjin për Pasurisë Kulturore, 
si dhe rekomandimet për masat 
mbrojtëse, të paraqitura në këtë studim 
fizibiliteti 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Projektimit të detajuar dhe të fillojnë 
zbatimin e funksionit të, rehabilitimin 
shpëtimit dhe përdorimin e vlerave 
kulturore dhe historike dhe kulturore, 
sociale, ekonomike, shkencore, 
arsimore, përfitimet mjedisore dhe 
përfitimet e turizmit kulturor 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA 1 

ADMINISTRIMI DHE INSTITUCIONET PUBLIKE 
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve dhe kushteve për administratën transparente dhe efikase 
publike dhe institucioneve 
Përgatitja dhe zbatimi i projektit të 
ndërtimit të shërbimeve sociale në 
fushën e një hartë të "Shërbimeve 
Sociale" 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Përgatitja dhe zbatimi i ndërtimit të 
godinës së gjykatës në fushën e një 
hartë të "Objekteve administrative" 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Fillimi i decentralizimit të funksione të 
caktuara të administrimit të nën-
qendrave të Brodit, Drajkovcit dhe 
Sevces dhe zbatimi i vazhdueshëm i 
sistemit elektronik të menaxhimit të 
shërbimeve 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

SPORTI DHE REKREACIONI 
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve sportive dhe rekreative në zonat e banuara në përputhje me 
funksionet e tyre dhe hierarkinë 
Zbatimi i reformave në ndërtimin e 
sallave sportive në bashkëpunim me 
Ministrinë e Sportit dhe Kulturës dhe 
Ministrisë së Kthimit dhe Komuniteteve, 
në zonën e parashikuara në këtë plan, 
një hartë të "Shkollës dhe objekteve 
sportive" 

I LARTË 

 
 

AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Marrja e projektit të madh për ndërtimin 
e sporteve sallave në kuadër të shkollës 
fillore në Gotovusha Rajko Uroseviq, të 
shkollës fillore Razim Cokla në 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 
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Brod,shkolla fillore dhe e mesme në 
Firaja,shkolla fillore Osman Mani në 
Viçe dhe shkolla fillore  Anton Santori në 
Bitinje, e paraqitur në hartën "Shkollat 
dhe sportive objektet " 
Përpunimi i projektit madhor për të 
ndërtuar një sallë sportive në 
Jazhince,Bitinja dhe Sevce 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Plani për rinovimin, zgjerimin dhe 
modernizimin e sallës ekzistuese 
sportive në Shtërpcë  e shkollës fillore 
Staja Markoviq 

I 
MESËM 

 
AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 3 

Hartimi i projektit dhe të fillojnë zbatimin 
e ndërtimit të një sportet komplekse në 
fushën e livadhe ku përfshijnë terreneve 
sportive, të volejbolli, basketboll, 
pishinave, etj, të paraqitur në një hartë 
të shkollës dhe objekteve sportive. " 

I LARTË 

 
NË 

KONTINUITET KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja e projektit të detajuar për 
ndërtimin e gjykatave më të vogla 
sportive në të gjitha fushat. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 3 

Hartimi i projektit dhe të fillojnë të fushën 
e ndërtimit për të ecur dhe rekreacion 
simbolit trim) Shtërpcës - Brezovica, 
Shtërpce - Vërbeshtica dhe të gjithë 
malet e mësipërme qendra e skive, 
paraqiti një hartë të infrastrukturës 
rrugore 

I LARTË 

 
NË 

KONTINUITET KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e 
fusha tenisi në Shtërpcë (Dy lumenj dhe 
Livadhi) 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Projekti për ndërtimin e rrugëve të 
biçikletave në shpatet e malit Sharr 
përfaqësohet në infrastrukturën rrugore 
hartë 

I 
MESËM 

 
NË 

KONTINUITET 
KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

RINIA 
Strategjia 1: Sigurimi i kushteve për jetën e të rinjve 
Ndërtimi i Kapaciteteve për Kulturës, 
Sportit dhe të angazhohen më shumë të 
rinjve në këto aktivitete 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për aktivizimin e një 
numri të madh të organizatave rinore 
dhe rritjen e bashkëpunimit me 
institucionet komunale 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 
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Duke nxitur frymën konkurrues në 
shumë fusha (sport, art, shkencë në 
shkollat fillore dhe të mesme) 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për përfshirjen dramë 
grup recital, dhe grupeve të muzikës në 
të gjitha shkollat fillore dhe të mesme 

I ULËT NË KONTINUIT KOMUNA 1 

Hapja e klubeve rinore e të cilëve mund 
të jetë në lokalet e shkollave fillore 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

SEKTORI PRIVAT 1 

Krijimi i hapësirave për sport dhe 
rekreacion në çdo fshat që do të 
përdoren për aktivitete rinore 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

QENDRAT LOKALE DHE KOMUNITETET 
Strategjia 1: Sigurimi i qendrave komunitare brenda qendrave lokale 
Krijimi i qendrave komunitare në të gjitha 
qendrat lokale ku ata janë zhdukur dhe 
akomodimin e tyre në ambientet e 
institucioneve publike 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

PAPUNËSIA DHE VARFERIA 
Strategjia1: Minimizimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë 
Projektimi dhe krijimin e kushteve për 
organizimin e trajnimit profesional sipas 
kërkesave të tregut 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Projektimi dhe krijimin e kushteve për 
sigurimin e punës sezonale I ULËT NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

Projektimi dhe krijimi i kushteve për 
mbështetjen dhe nxitjen e ndërmarrësve 
të rinj 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

FUSHA TEMATIKE E PËRDORIMIT TË TOKËS DHE MJEDISI 
SRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR SHFRYTEZIMIN E TOKËS DHE MJEDISIT 

AJRI 
Strategjia 1: Ajri i pastër, ndotjet minimale 
Projektet e zhvillimit të zonave të gjelbra 
dhe kaseta me një kapacitet për aerosol 
përthithëse, të gazit azotik, të squfurit 
dhe gazrave të karbonit, metalet e rënda 
përgjatë rrugëve kryesore, siç tregohet 
në hartë 

I 
MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve për gjallërimin e 
parqeve ekzistuese dhe krijimin e 
parqeve të reja në fushat e identifikuara 
si të lira dhe heqjen e mundshme të 
këtyre parqeve 

I 
MESËM AFATGJATË INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve për mbrojtjen, I LARTË AFATGJATË KOMUNA 2 
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zhvillimin, metoda rritje dy ekzistuese 
dhe të reja pyjore 
Zhvillimi i projekteve për përmirësimin e 
trafikut rrugor për të shmangur trafikun e 
madhe e automjeteve në qendrat e 
vendbanimeve, ku shumica e popullsisë 
është përqendruar 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA 1 

Rregulloret e zbatimit për parandalimin e 
shkarkimeve të ndotësve në ajër nga 
makineri industriale dhe të lëvizshme që 
përfshin një konvertim katalitik dhe 
pajisje të tjera në kuptimin teknik 

I ULËT AFATGJATË SEKTORI PRIVAT 1 

Zhvillimi i projekteve në përdorimin e 
energjisë alternative të rinovueshme 
(energjia diellore kryesisht, lumenj uji 
dhe energjia e erës) 

I 
MESËM AFATGJATË INVESTITORI 2 

Nxitja lirimin e tatimit në 50 për qind e 
këtyre lejeve të ndërtimit që kërkojnë 
dhe përdorimin e energjisë alternative 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Nxitjet për të minimizuar përdorimin e 
automjeteve të udhëtarëve dhe 
transportin publik 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET SEKTORI PRIVAT 2 

Zhvillimi i projekteve për rrugë biçikletë 
dhe hiking I LARTË AFATGJATË KOMUNA 3 

Aplikimi dënime për të gjithë personat 
fizikë dhe juridikë që tejkalojnë nivelin e 
lejueshme të ndotjes dhe zhurma, 
veçanërisht në zonat me aktivitet të 
ndjeshme (shkolla pranë, spitalet, etj.) 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për rindërtimin e 
rrugëve (anashkalon urbane, qendra 
largimin e ujërave të zeza dhe 
asgjësimin e mbetjeve që janë burim i 
ndotjes së ajrit nga djegia dhe oksidimi i 
mbeturinave dhe kështu me radhë. 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
SEKTORI PRIVAT 1 

 UJI 
Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe sipërfaqeve të pasura me ujë 
Shënimi burimet pushtet natyrore, ujë 
termik dhe termominerale dhe sipërfaqe 
të tjera dhe nëntokësor të mbrojtura siç 
mund të shihet në hartën hidrologjik të 
Komunës së Shtërpcës, përcaktimi i 
zonave mbrojtëse rreth burimit të 
detyrueshme, të ujëmbledhësve, të 

I 
MESËM AFATGJATË KOMUNA 1 
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ujerave dhe rezervuarëve nën regjim të 
caktuar të mbrojtjes, në varësi të 
përdorimit të objektit . Në këto zona nuk 
duhet të ndërtohen objekte dhe për të 
kryer punë të tjera ose për të përdorur 
tokën në një mënyrë që rrezikon sasinë 
dhe cilësinë e ujit 
Zhvillimi i projekteve me përdorimin e 
masave ligjore për të parandaluar 
ndotjen e ujërave nëntokësore dhe 
ujërave sipërfaqësore të trajtimit 
rekomandim për dalje nga gropat 
septike dhe format e tjera aparatet të 
instaluara për pastrim 

I 
MESËM AFATGJATË KOMUNA, 

SEKTORI PRIVAT 2 

Hartimi i projekteve për kompletimin dhe 
instalimin e pajisjeve për pastrimin e ujit 
të përdorshëm industriale 

I 
MESËM AFATMESËM SEKTORI PRIVAT 2 

Zhvillimi i projekteve për të siguruar ujin 
e nevojshëm të pijshëm dhe mbrojtjen e 
disa burimeve, lumenjve dhe 
rezervuarëve. Përveç kësaj, përdorimi 
racional i ujit në këtë komunë është një 
detyrë e rëndësishme për të gjithë 
faktorët e planifikimit dhe përdorimin e 
ujit dhe hapësirës 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve të veçanta për 
mbrojtjen e burimeve - Ujit të bardhë I, 
Ujit të bardhë II, Studenci i Priftit, lumë 
Durlov, Blizumir, Ratnoreka, Bigor, 
Shko, kreu Popova, Lugina e heshtur, 
Shtëpia e Stojkit ll, Gobeljinc, lumi 
Borovski lumë, Vllah, lumi 
Prevadska,Çuka e Berevaqkit, Dy 
lumenj,Vrella, Firaja 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve të veçanta për 
mbrojtjen e ujit nga përdorimi i 
pakontrolluar e plehrave për bujqësore 
(nitritet, nitratet, fosfateve dhe nitrienti 
tjera). 

I  ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Prodhimi i projekteve të mëdha 
organizuar deponive dhe varrimi i 
kafshëve në raste emergjente, si dhe 
mbrojtje kundër mbeturinave të 
paligjshme (të gjitha llojet e 

I 
MESËM 

AFATGJATË INVESTITORI, 
 SEKTORI PRIVAT 

2 
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mbeturinave). 
TOKA 
Strategjia 1: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës (toka e paster,ndotje minimale) 
Përgatitja e projekteve për monitorimin e 
vazhdueshëm dhe kontrollin e pjellorisë 
së tokës bujqësore 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Përgatitja e projekteve për mbrojtje nga 
përmbytjet, në bazë të hartave të 
paraqitura në funksion të mbrojtjes dhe 
përmirësimin e nivelit të aftësisë 
paguese 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për menaxhimin 
mbrojtjen e tokës të veçantë kundër 
përdorimit të pakontrolluar e plehrave në 
bujqësi (nitritet, nitratet, fosfateve dhe 
nitrienti tjera) 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për mbrojtjen e 
tokës nga të gjitha llojet e mbeturinave I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
SEKTORI PRIVAT 1 

Hartimi i projekteve për bonifikimin e 
tokës në të gjitha deponitë ilegale I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 

SEKTORI PRIVAT 2 

Projektet dhe masat për mbrojtjen 
kundër erozionit për shkak të kullimin e 
elementeve përbërëse të tokës, siç 
tregohet në hartë ripyllëzim 

I LARTË AFATGJATË 
INVESTITORI, 

KOMUNA 3 

Krijimi i kushteve dhe mekanizmat për 
marrjen e masave të mbrojtjes kundër 
degradimit për shkak të ndikimit të 
njeriut 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Hartimi i projekteve prioritare për vendin 
e parë dhe tokës bujqësore të cilësisë 
së ulët së. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Strategjia2: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës (toka e pastër dhe ndotje minimale) 
Organizimi i një fushatë informuese për 
qytetarë (kufijtë e reja të ndërtimit, zonat 
e ngrira për zonat e ndërtimit dhe 
zgjerimit) në mënyrë që të mbrojë 
sipërfaqe dhe burimet tokësore të 
dispozitave të qëllime jo bujqësore me 
ndërtimin kufi shumimin vetëm brenda 
limiteve të planifikuara ndërtimore (Harta 
"Konceptet e zhvillimit zgjidhje") dhe 
zbatimin e politikave të zhvillimit në 
zonat e planifikuara. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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Përgatitja e projektit për përfundimin e 
kadastrës në zonat ku konsolidimin e 
planifikuar 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e fazave të parë dhe të dytë të 
rregullimit të tokës bujqësore (masa 
komasacioni) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Sistemet e përmirësuara të kontrollit për 
sipërmarrje të reja të ndërtimit ne zonat 
ende te pa ndërtuara të Komunës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Prezantimi dhe Konsolidimi i gjobave, si 
dhe fushatat organizimi i informuar 
individët dhe subjektet juridike me këto 
masa 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Stimulimin e zhvillimit dhe planet 
rregulluese për të gjitha fushat janë të 
siguruara me ORP. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

PËRDORIMI I TOKËS 
Strategjia 1: Sigurimi i tokës për përdorimin e synuar 
Informata të mjaftueshme për të 
personave fizikë dhe juridikë në qëllimet 
dhe kufijtë 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Zhvillimi, përkufizimi dhe qëllimi i 
parashikuar në këtë fushë, të cilat janë 
të përfaqësuara në hartat 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përgatitja e planeve të nivelit më të ulët, 
projekte të mëdha në përdorimin e 
parashikuar të tokës (bujqësore, tokë 
pyjore, toka ndërtimore, arkeologjike 
zone, varrezat, jeshile, koha, largimi i 
mbeturinave, industria dhe të gjitha 
fushat e kërkuara dhe sektorët). 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Zhvillimi i projekteve për të siguruar 
hapësira publike të cilësisë I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Mekanizmat e aplikimit të zhvillimit për 
të monitoruar dhe kontrolluar të gjithë 
territorin e Komunës 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Rritja e resurseve njerëzore të Komunës I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 2 

Zhvillimi i mekanizmave për shkelësit 
kriminale të cilët tentuan të tokës 
tjetërsimi i papritur në këtë dokument 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

ZONEM ME QËLLIM TË VEÇANTË 
Strategjia 1: Sigurimi i trajtimit dhe zona speciale qëllim (vendbanime dhe zona të tjera 
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natyrore) në mënyrë adekuate 

Përgatitja e planeve të përshtatshme për 
të gjitha vendbanimeve në Shtërpcë 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përkufizimi, identifikimi dhe sinjalizuar 
arkeologjike zone (trajtohet si një zonë 
me interes të veçantë për komunën) 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Zhvillimi i regjistrimit gjeofizike, si dhe 
përgatitjen e projektit për zhvillimin e 
zonës arkeologjike simbolit Gradishte) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përkufizimi, identifikimi dhe sinjalizuar 
zonë të mbrojtur në nivel të Kosovës 
nën Planin e Ahtisaarit (Kisha e Shën 
Nikolla. Shtërpcës, të Shën Virgjëreshës 
dhe Shën Shpëtimtarit dhe Shën 
Gotovusha. Teodora Tirona në Bitinje u. 
dhe Shën Gjergjit në G. Bitinja) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Ndalimi i çfarëdo lloji të ndërtimit në 
zonat e përcaktuara nga plani i 
Ahtisaarit 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Plani për zonën e mbrojtur, në përputhje 
me qëllimin e caktuar, normat dhe 
rregullat 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 2 

Duke shënuar dhe duke sinjalizuar I, II 
dhe III e mbrojtjes zona në malin Sharr 
Parkut Kombëtar 

I 
MESËM AFATGJATË 

KOMUNA, 
INVESTITORI 2 

Zona, përkufizimi dhe identifikimi 
sinjalizuar me pasuri minerale (Shaldare  
dhe Ostrvica) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Plani për zonën e zhvillimit me pasuri 
minerare (Shaldare dhe Ostrvica) I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zhvillimi i mekanizmave mbështetëse 
për zbatimin dhe kontrollin  

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Rritja e burimeve njerëzore të Komunës I LARTË NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Zbatimi i mekanizmave ndëshkuese I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

RRJETI I  VENDBANIMEVE DHE KONTEKSTI URBANO RURAL 
Strategjia1: Funksionalizimi i vendbanimeve dhe urban-rural bilancit të zhvillimit. 
Zhvillimi i projekteve prioritare për të 
gjithë Shtërpcë vendbanimet brenda 
aspektet ekonomike sociale, të 
infrastrukturës dhe të tjera. (treguar në 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 
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hartat e infrastrukturës) 
Përgatitja e planeve dhe nën-qendrat 
Shtërpce (Brod, Drajkovc dhe Sevce) në 
funksion të zgjidhjes së rrjetit 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përgatitja e planeve për zgjerimin e 
vendbanimeve në të dy pronës privat 
dhe komunale, e cila është e 
përfaqësuar në këtë hartë (koncepti i 
zhvillimit të vendbanimeve 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e projektit për plotësimin e 
zgjidhjes së infrastrukturës urbane 

I 
MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja e planeve dhe rregulloreve për 
ndërtimit e ndërtimit, brenda kufijve të 
planifikuara 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e projekteve për zhvillimin e 
bujqësisë në zonat e ashtuquajtur zemër 
të gjelbra (agrosistem) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përgatitja e projekteve për zgjerimin e 
industrisë së përmbajtjes në ato 
lokalitete ku ka mundësi për fitimin dhe 
përdorimin 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Kushtet përgatitjen e procesit të marrjes 
së lejeve për ndërtimin e ndërtesave, ku 
është e nevojshme për të marrë 
pëlqimin me respektimin e standardeve 
të zonave të veçanta me përfshirjen e 
autoriteteve kompetente, veçanërisht në 
ato fusha që konsiderohen të jetë ende i 
paprekur (dizajnimi i kërkuar i master-
planit). 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Identifikimi i objekteve të ndërtuara në 
mënyrë të paligjshme 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Kushtet përgatitjen e bazës ligjore për 
një trajtim adekuat të ndërtimeve të 
paligjshme 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

TRASHEGIMIA NATYRORE 
Strategjia 1: Mbrojtja e trashëgimisë natyrore 
Përgatitja e projekteve për zona të 
mbrojtura dhe kufijtë e të gjitha 
monumentet e natyrës, veçanërisht 
kufijtë e Parkut Kombëtar dhe zonat e 
saj buferike, si dhe I, II dhe III zona me 
shkallë të ndryshme të mbrojtjes brenda 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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parkut 
Duke bërë plane për një studim të 
hollësishëm të vlerave natyrore të zonës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Hartimi i një plani për mbrojtjen e 
integruar të vendeve natyrore dhe 
kulturore 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zhvillimi i një plan për të mbrojtur 
burimet natyrore, të cilat do të do të 
arrihen në përputhje me dispozitat e 
ligjeve përkatëse, të gjithanshme dhe të 
vazhdueshme në të gjithë territorin 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Strategjia 2: Mbrojtja dhe rregullimi i peizazhit  

Hartimi i projekteve për zonat e 
mbrojtjes dhe të zhvillimit në peizazhin e 
tyre: kafshë, gropa Kozarska, gropë 
Mijatoviç, liqene akullnajore, livadhet e 
perandorit, një pisha të mëdha, Cirku 
Durlov lumë, të dy lumenj, rreth kishës 
së Sh. Pjetri, lumë kimik (shekullore 
vjetër pemë ahu që ka të bëjë me 
besimin e shërimit), Stojkova shtëpi, 
park rreth Narcis hotelit, një park publik 
Rudina 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 2 

Përgatitja e projektit për rregullimin e 
shtratit Miljoshtica I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për funksionalizimit 
dhe mirëmbajtjen e peizazheve 
bujqësore 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 2 

Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve 
mbjelljen e specieve të bimëve shumë të 
frytshme në livadhe dhe kullota 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 3 

Zhvillimi i projekteve të marrin masa për 
të mbrojtur kundër shpyllëzimit 
pakontrolluar, zjarret dhe erozioni 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Forcimi i bashkëpunimit me MMPH I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Kufizojnë zhvillimin në zonat me tokë të 
mirë bujqësore dhe peizazhet piktoreske I ULËT NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së sipërfaqeve të gjelbërta 

Rritja e numrit të parqeve dhe 
hapësirave të gjelbra në zonat e 
populluara dendur 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 
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Ndërtimi i një parku të ri në Shtërpcë 
I 

MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve për peizazhit 
përgjatë lumenjve Miljoshtic, Lepenc dhe 
Murzhice, dhe mbrojtja nga aktivitetit të 
ndërtimit 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 2 

BIODIVERSITETI 
Strategjia 1: Zhvillimi i qëndrueshëm i biodiversitetit 
Përgatitja e projektit të mbrojtur, ruajtur 
dhe ruajnë disa lloje phytocoenoses që 
janë shumë të pasura dhe interesante 
në termat ekonomike, shkencore dhe 
mjekësore 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja e projekteve për 
zoodiverziteta mbrojtje, ndër të cilat disa 
lloje kafshë të egra që konsiderohen të 
kërcënuar në këtë mënyrë ofron një 
zonë të mbrojtjes ku ata jetojnë dhe 
veprojnë këto kafshë dhe mbrojtjen e 
tyre si një specie të veçanta 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Përgatitja e projekteve në biodiversitetit 
ofron, së bashku me komunat tjera dhe 
me fqinj shtetit IRJ të Maqedonisë për 
mbrojtjen dhe zhvillimin e malit Sharr 
parkut kombëtar 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Përgatitja e një listë të projekteve për të 
florës dhe faunës në të gjithë territorin e 
komunës që tregon se çfarë duhet të 
mbrohen dhe çfarë mund të përdoret 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Përgatitja e projektit për rezervat e 
natyrës të pritura në Parkun Kombëtar I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përgatitja e projekteve për rehabilitimin 
e ekosistemeve pyjore për të 
parandaluar shkatërrimin e habitatit të 
bimëve dhe shumë lloje të kafshëve në 
komunën e Shtërpcës, duke e 
konsideruar si vendbanim të 
rëndësishëm dhe konservimin e flutura, 
zogj dhe këta njerëz të tjerë. Shiko 
hartën e biodiversitetit 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Zhvillimi i mekanizmave për monitorimin 
e zbatimit dhe kontrollit 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Rritja e resurseve njerëzore të komunës I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA, 
SEKTORI PRIVAT 1 
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Zhvillimi i mekanizmave të kriminal I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

MENAXHIMI I MBETURINAVE 
Strategjia 1: Volumi minimal i mbeturinave të krijuara, ripërdorimin dhe riciklimin e 
mbeturinave 
Përkufizimi, identifikimi dhe sinjalizuar 
zonë të caktuar për stacion-brendshme 
deponive të mbeturinave dhe të 
transferimit të varrimit-vend e varrimit të 
kafshëve, si dhe djegie e njëjtë 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 
mbeturinave, stacionin e transferimit, ku 
mbeturinat inerte për jo-klasifikim, dhe 
varrimi-vendi i varrimit dhe djegie e 
kafshëve të njëjtë, që është planifikuar 
në  zonën e Izhances 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Përgatitja e projekteve për blerjen dhe 
trajtimin e mbeturinave që janë hedhur 
në një mënyrë të pakontrolluar, 
veçanërisht përgjatë brigjeve të 
lumenjve dhe në zona të ngjashme 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Përgatitja e projekteve për menaxhimin 
e mbeturinave në zonat urbane që janë 
pjesë e sistemit të menaxhimit të 
mbeturinave duhet të vënë nën kontroll 
të plotë 

I ULËT NË 
KONTIKUITET 

KOMUNA, 
SEKTORI PRIVAT 1 

Ndërmarrja e masave ndëshkuese I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE FATKEQËSITË TJERA 
Strategjia 1: Lëvizja nga një kulturë e reagimit të një kulture e parandalimit dhe amortizimit 
Tërmetet 
 
Bërë sistemin e rregulloreve komunale 
që duhet të mbështeten në sistemin 
ekzistues të rregullave teknike që 
rregullojnë ndërtimin në zonat sizmike 

 
I ULËT 

 
AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përgatitja e sistemeve rregulloret 
komunale në infrastrukturë, ku linjat 
kryesore nuk duhet të vendosen në tokë 
të mbushur, ligatinat dhe tokës jostabile, 
si dhe linja duhet të jetë ndërtuar nga 
fleksibil dhe i adaptueshëm për 
deformim të materialeve. Gjithashtu, 
rruga duhet të ndërtohet mbi parimin e 
rrugëve alternative, evakuimit të 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 
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njerëzve dhe mallrave dhe qasje në 
zonën e prekur 

Shirat e akullta 
Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 
anti-stacionet në vendet ku ata kanë 
ekzistuar më parë, siç tregohet në hartat 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Pirg dëbore, erërat e forta dhe akulli 
Përgatitja e projekteve për masat në 
dimër, sidomos në zonat malore 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Thatësira 
Përgatitja e sistemit të ujitjes nëpërmjet 
kanaleve nga rrjedhat që rrjedh pranë 
tokës bujqësore 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Përmbytjet 
Përgatitja e projektit për hapjen e 
kanalit, pastrimin dhe mirëmbajtjen  

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 

2 

Marrja e masave për të hequr bendet e 
mprehtë lumit dhe menaxhimin e 
bankave të lumenjve 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 2 

Marrja e masave për mbrojtjen e lumit 
nga mbeturinat hedhur, e cila në këtë 
rast janë pengesat për lëvizjen e lirë të 
ujit 

I ULËT 
NË 

KONTINUITET KOMUNA 1 

Marrja e masave për të ndaluar 
ndërtimin e ndërtesave të banimit, si dhe 
ato të një karakteri tregtar, në brigjet e 
lumit në një distancë prej së paku 10 
metra nga shtratit të lumit 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Erozionet 
Strategjia1: Ndërmarrja e masave konkrete dhe urgjente për të parandaluar veprimtarinë e 
erozionit 
Ndërmarrja e masave nga komuna për 
të përcaktuar zonën e erozionit në 
rajonin ku erozioni i intensitetit të lartë të 
lumenjve, toka, pyje dhe objekteve 
stacionare sipas ligjit për ujerat e 
Kosovës 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Strategjia 2: Ndërmarrja e  masave konkrete dhe urgjente për të parandaluar veprimtarinë e 
erozionit 
Ndalimi i prerjeve dhe degradimin e 
pyjeve 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Ndalimi i kullotjes së tepruar I ULËT NË KOMUNA 1 
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KONTINUITET 
Ndalimi i përdorimit e të mirave 
materiale që shkaktojnë erozionin 

I ULËT NË 
KONTINUITET 

KOMUNA 1 

Ndalimi i përdorimit të tokës, rërë, etj I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Strategjia 3: Ndërmarrja e masave kundër-erozive hidroteknike 

Zhvillimi i projekteve për të ndërtuar 
tarraca, gardhe dhe digave në mëngë 
dhe shtretër lumë dhe garanci 
inxhinierike e lumenjve për të minimizuar 
në masë të shpalljes së 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Zhvillimi i projekteve për ndërtimin e 
digave në brigjet e lumit si një erozion 
masë parandaluese 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Zhvillimi i projekteve për mbjelljen e 
pemëve të pyllit përgjatë luginave të 
lumit 

I ULËT AFAT-
SHKURTËR 

KOMUNA 1 

Marrja e masave të ndalojnë nxjerrjen e 
materialeve inerte nga shtretërit e 
lumenjve 

I ULËT NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Strategjia 4: Ndërmarrja  e masave kundër-erozive dhe bujqësore 

Zhvillimi i projekteve për mirëmbajtje të 
tokës bujqësore 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Masat për zbatimin e duhur të praktikave 
bujqësore 

I 
MESËM 

NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për ujitjen dhe 
kullimin I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Inicimi dhe sigurimin e investimeve për 
mbrojtjen e tokës në brigjet e lumit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITIORI 

2 

Strategjia5: Ndërmarrja e masave kundër-erozive biologjike 

Marrja e masave për mbrojtjen e pyjeve 
ekzistuese nga prerjet e pakontrolluara 
dhe zjarr 

I LARTË NË 
KONTINUITET KOMUNA 1 

Marrjen e masave për të ndaluar kullotja 
në kullota të degraduara 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Zhvillimi i projekteve për pyllëzimit të 
zonave të degraduara I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve për ngritjen e brezit 
të gjelbër në ato rajone ku një shkallë të 
lartë të erozionit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Përgatitja e projekteve për mbjelljen e 
pemëve në brigjet e lumit të mëdha që 

I ULËT AFATSHKURTER KOMUNA 2 
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mbulojnë rripin e në distancë 10 metra 
nga bregu 
Prioriteti i zhvillimi të projektit për 
erozioni  të  mesme, i cili mbulon një 
sipërfaqe prej 3000H në vendbanimet e 
mëposhtme: Sevce, Jazhince, 
Vërbeshtica, Sushic, Berevce, Brod, 
Firaja, Koshtanjeve, Izhance 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Projektet e zhvillimit për erozioni kundër-
erozive të fortë e cila mbulon një 
sipërfaqe prej 11.000 ha në 
vendbanimet e mëposhtme: Brod, Firaja, 
Izhance, Sevce dhe Vërbeshtica 

I 
MESËM 

AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Strategjia 6: Ndërmarrja e masave të tjera 

Krijimi i rripave të sigurisë të ndërtimit në 
shpatet e pjerrëta 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i mureve rezistente ndërtimit I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Zhvillimi i projekteve për bonifikimin e 
kullotave I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Zhvillimi i projekteve për restaurimin e 
pyjeve 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Projektet e zhvillimit të formave të tjera 
kundër-erozive 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 3 

Radioaktiviteti(jonizues dhe jo-jonizues) 

Zhvillimin e projektit për zonat e izolimit 
profesionale që kanë qenë të ekspozuar 
ndaj bombardimeve me uranium të 
varfëruar nga NATO gjatë konfliktit në 
Kosovë 

I 
MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Për shkak të efektit negativ qe ka 
rrezatimi në shëndetin e njeriut dhe 
qenieve tjera të gjalla është planifikuar 
për të kryer zonë profesional izolim në 
fshatin Bitinje në një vend të quajtur  
Karagjin dhe në Ski qendra (shih hartën 
e menaxhimit të riskut). 

I LARTË AFATGJATË 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Zjarret 

Duke marrë veprim duke futur 
standardet për ndërtimin e ndërtesave 
ku mund të zgjedhin për objektet që ju 
do të keni një shkallë më të madhe të 

I LARTË 
NË 

KONTINUITET 

INVESTITORI, 
KOMUNA, 

SEKTORI PRIVAT 
2 
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rezistencës zjarrit 
Hartimi i projekteve për një tampon zonë 
në mes të zonës pyjore, të cilat duhet të 
ndërpriten nga rripa të zjarrit, për 
dëmtim të mundshëm nga zjarret pyjore 
reduktuar në minimum 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për zona të tjera, ku 
shpërndarë duhet të zgjedhin për 
ndërtimin dhe ndërtimi i sistemit të 
pavijoni, i cili siguron përfitime të 
caktuara në drejtim të mbrojtjes nga 
zjarri 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për të ngritur sa 
hidrantëve shumë dhe kontrollin e ujit në 
një numër të qyteteve dhe vendeve 

I ULËT AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Zhvillimi i projekteve për qasje më të 
mirë të automjeteve zjarrfikëse për çdo 
njësi të strehimit në këtë komunë. Kur 
është fjala për zonat që mund të preken 
nga zjarri, për të siguruar qasje 
maksimal të pjesëve të caktuara të 
vendbanimeve, veçanërisht ato që janë 
më të rrezikuar të zjarrit, të tilla si zona 
industriale dhe magazinimit, etj 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Futja e masave ndëshkuese kundër  
zjarrit I ULT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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5 UDHËZIME PËR ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TE PLANIT  ZHVILLIMOR  KOMUNAL 
GJATE HARTIMITTE PLANEVE RREGULLUESE DHE TE TJERA 

 
 

 Plani zhvillimor i Komunës duhet të interpretohen si një dokument  i komunës së 
Shtërpcës. 

 Plani zhvillimor i Komunës mund të interpretohet si një dokument që ofron planifikimin, 
përdorimin dhe zhvillimin e dëshiruar hapësinor në të ardhmen. 

 Koncepti i zhvillimit hapësinor (koncept policentrik me dy zonën turistike kryesore, 
rrjedhin kompakt në nivelin e vendbanimeve dhe rruga zhvilluar rruga Prishtinë - Ferizaj 
- Prizren). Ky koncept bazohet në turizëm dhe dy zona në ski vjetër dhe të re - qendër, e 
cila do të jetë me të gjitha elementet e tij përcjellëse për të zhvilluar jo vetëm në rajon 
dhe më gjerë. Për të përfunduar në rrjetin e vendbanimeve urbane dhe me funksione 
dhe përmbajtje më të balancuar hapësinor Shtërpcë zhvillimit territorial, si një prioritet 
për të vlerësuar zhvillimin e shpejtë të Sevce zgjidhjes së Shtërpcës, të anijes si një 
funksion të lidhjeve, të densitet të shërbimit dhe përformancën e funksioneve të tjera 
shtesë sociale, ekonomike dhe me qëllim për të mbrojtur mjedisit. 

 PZK është i bazuar në Planin e Projektligjit Hapësinor të Kosovës në rast të një 
mosmarrëveshje në lidhje me një çështje të mundshme, interpretimi përfundimtar është 
ajo që është në draft Planin Hapësinor të Kosovës duhet të respektohet në tërësi. 

 PZK në Shtërpce është i bazuar në Planin Zhvillimor Komunal në rast të një 
mosmarrëveshje në lidhje me një çështje të mundshme interpretimi përfundimtar është 
ajo që është në planin zhvillimor komunal që duhet të respektohen në tërësinë e saj. 

 PZK në Shtërpce është i bazuar në planin zhvillimor urban të komunës së Shtërpcës, në 
rast të një mosmarrëveshje në lidhje me një çështje të mundshme, interpretimi 
përfundimtar të asaj që është e vendosur në Plan të zhvillimit urban të komunës së 
Shtërpcës. 
 

                 Gjatë përgatitjes së planeve të rendit më të ulët mund të vijnë të gjithë në "Zonën e 
ngrirë" afat për të interpretohet si një zonë në të cilën janë aktualisht të zhvillimit, qoftë 
ndërtesat rezidenciale ose struktura të tjera, në të cilin e ardhmja nuk do të lejojë asnjë ndërtim 
në aspektin e strehimit, ekonomike, apo objekteve karakter tjetër. Në këtë zonë mund të 
planifikohet infrastrukturës disa lloj të interesave komunale, e cila do të jetë zona operacionale. 
                 Gjatë hartimit të një mënyrë më të ulët mund të hasin në termin "Zonën  për 
zgjerimin", e cila në të ardhmen do të trajtohet si një zonë në të cilën për të zgjeruar 
vendbanimet. Këto zona janë tokë e këmbë e kreditit të ulët, publikisht ose në pronësi private, 
dhe do të kryhen projekte të mëdha të cilat do të përcaktojnë mënyrën e blerjes së ndërtimit dhe 
të ndërtimit të kërkesave. Gjatë përgatitjes së planeve të rendit më të ulët në zonën e zgjerimit, 
të infrastrukturës planifikuar kontrolluar, nëse  zonë ndodhet në vendbanimet që ofrohen për 
përgatitjen e planeve rregulluese, përndryshe, duke pasur parasysh kushtet fizike të Kuvendit të 
Komunës në bazë të Planit Zhvillimor Komunal. 
                 Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë termit 
"Zonë me zhvillim të koordinuar”, e cila është interpretuar si një zonë në të cilën mund të jetë   
zgjerohen fshatrat, ku një ndërtesë është e ngrirë aktualisht. Këto zona janë vendi i aftësisë 
paguese të ulët, si dhe planifikimi për zgjerimin e hapësirës në të ardhmen duhet të koordinohet 
aktivitetet mes komunave dhe komuniteteve. Këto zona janë në publik ose në pronësi private 
dhe do të zhvillohet nga projektet e mëdha në përcaktimin e mënyrës së marrjes të drejtat për 
kërkesat e ndërtimit dhe të ndërtimit. 
                Gjatë përgatitjes së planeve të rendit më të ulët në zonën e zgjerimit, të 
infrastrukturës planifikuar kontrolluar, nëse zonë ndodhet në vendbanimet që ofrohen për 
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përgatitjen e planeve rregulluese, përndryshe, duke pasur parasysh kushtet fizike të Kuvendit të 
Komunës në bazë të Planit Zhvillimor Komunal. 
                Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë "Zemra e 
Gjelbër" gjatë, e cila është interpretuar si një zonë në të cilën për të zhvilluar bujqësinë 
organike. Ajo do të jetë një pjesë integrale e zgjidhjes dhe do të përfundojë konceptin e 
zgjidhjes së zhvillimit kompakt (vendbanimi do të zhvillohet brenda kufijve të të gjitha 
ndërtimeve në një mënyrë kompakte). 
               Gjatë përgatitjes së planeve të nivelit më të ulët, të infrastrukturës planifikuar 
kontrolluar, nëse  zonë ndodhet në vendbanimet që ofrohen për përgatitjen e planeve 
rregulluese në zhvillimin e Bujqësisë, ndryshe infrastrukturës për planet e zhvillimit bujqësor e 
komunave nga Planit Zhvillimor Komunal. 
               Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë në "Zonën 
industriale", termin i cili është interpretuar si një zonë në të cilën mund të zhvillohet industria. 
Kjo zonë do të zhvillohen në bazë të planit rregullues hartuar nga komuna e Shtërpcës, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. 
              Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë në "Zonë e 
interesave të veçanta" afat i cili është interpretuar si një zonë që komuna ka një interes në 
mbrojtjen, përdorimin dhe zhvillimin, kështu që për këtë zonë për të përgatitur një plan 
rregullues nga komuna e Shtërpcës. 
              Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë të "Zonave 
të zhvillimit industrial," afat i cili është interpretuar si një zonë e burimeve natyrore në të cilin 
për zhvillimin e shfrytëzimit dhe industrinë e përpunimit. 
                Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë në "Zonë 
të veçantë të mbrojtur", termin i cili është interpretuar si një zonë të identifikuar nga të caktuar 
zona të veçanta të mbrojtura. Këto zona do të krijohet si një dosje apo një zonë të veçantë që 
rrethon një ndërtesë monumentale, grup ndërtesash, katundit historike apo qendër të qytetit që 
mund të jetë i mbrojtur nga zhvillimi i mëtejshëm apo aktivitete që mund të dëmtojë e tij historik, 
kulturor - kontekstin arkitektonik ose arkeologjike, mjedisin apo të vizuale dhe pamje estetike. 
              Gjatë përgatitjes së planeve të një rangu më të ulët mund të vijnë të gjithë "Master 
Plan", termin i cili është interpretuar si një  plan prioritar mundësitë e realizimit të zhvillimit të një 
vend turistik në një periudhë kohe që së shpejti do të marrë Brezovica. 
             Plani Master është i një rëndësie të madhe për zhvillimin e mëtejshëm të Shtërpcës në 
praktikë në një strategji dhe implementimin e zhvillimit të turizmit. Brenda Brezovicë Master 
Planit, përcaktimin e prioriteteve me zbatimin e mundësive të zhvillimit. Me strategji komuna e 
Shtërpcës është parë si një  destinacion turistik premtues. 

 
 

5.1 KUSHTET E PRCAKTUARA NGA  AUTORITETE LOKALE MBI ÇESHTJET TË 
RENDËSISHME PËR ZHVILLIM DHE SHFRYTEZIM TË TOKËS NË KOMUNE 

 

5.1.1 KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E PERDORIMIT TË SIPERFAQEVE NË TERITORIN E 
SHTËRPCES 

 
 Ky Plan është themeluar për përdorimin e tokës në kushtet e përmbushjes së nevojave 

të brezit aktual duke mos rrezikuar brezat e ardhshëm; 
 Përmbushjen e kërkesave ligjore dhe parimeve të përcaktuara në Kapitullin II; 
 Respekti i koncepteve zhvillimore; 
 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik; 
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 Zhvillimi i qëndrueshëm social duke respektuar aspektin demografik dhe aspekt të 
zhvillimit të mjedisit në harmoni me natyrën, duke përdorur mjedisin; 

 Respektimi nivelet e kapacitetit të ndotjes, të cilat mund të thithin e mjedisit; 
 Ruajtja dhe përmirësimi i resurseve natyrore që ata do të restaurohen dhe të përdoret si 

mënyrë racionale; 
 Të sigurojë mbrojtjen dhe funksionimin normal të vlerave natyrore të mbrojtura së 

bashku me mjedisin dhe vendbanim e kafshëve të egra dhe komuniteteve të tyre; 
 Sigurimi i mbrojtjes së hapësirës së ndërtuar 
 Krijimi i kushteve për pushim dhe rekreacion të njerëzve. 
 

Të gjitha më lart, formuluar bazën për përcaktimin e çështjeve të përdorimit të tokës dhe 
zhvillimit. Në këtë drejtim ne kemi vendosur për përdorimin e përdorimit të tokës, duke përfshirë: 
 Toka bujqësore; 
 Vendbanimet(zona e ndërtimit); 
 Zona e qëllim të veçantë; 
 Zona e mbrojtur; 
 Korridoreve të transportit; 
 Rripa të gjelbër; 
 Rekreacioni; 
 Sporti; 
 Kullota dhe livadhe; 
 Pyjet; 
 Pyllëzimi; 
 Gurore; 
 Rrjedhat e ujit-lumenjtë; 
 Deponitë e mbeturinave; 
 Varrezat. 
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5.1.2 KUSHTET PËR RREGULLIMIN E SIPËRFAQEVE 

 
 Ndërtimi do të lejohen vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillim, të identifikuar me 

ORP. 
 Zhvillimi i Shtërpcës, nën-qendrat dhe zonat me qëllime të veçanta duhet të rregullohet 

me planet rregulluese urbane. 
 Infrastruktura publike do të sigurohet vetëm në zona të caktuara për ndërtim. 
 Në zonat ku planet rregulluese nuk janë miratuar, është e nevojshme për të kryer 

kërkime mbi kushtet, aftësitë dhe sigurimin e infrastrukturës, bazuar në kushtet e 
planeve të rendit të larta. 

 Ndërtimi mbi tokën bujqësore do të lejohen vetëm në tokën e cilësisë së ulët (të 
klasifikuar si Klasa V-VIII), sipërfaqja e para dhe vetëm në raste të veçanta - për ngjarjet 
që mbështesin aktivitetet bujqësore. 

 Zhvillimi i sipërfaqes së lirë (peizazhit natyror) duhet të bazohet në rregullat mjedisore në 
mbrojtjen e natyrës dhe peizazheve. Në mungesë të planit rregullues urban, komuna 
duhet të bëjë udhëzime adekuate karakter detyrues. 

 Në zonat ku ndërtimi është i lejuar, kushtet duhet të përcaktojë vendndodhjen e 
mëposhtme: 

 
(a) formën dhe madhësinë e zonave të zhvillimit; 
(b)  mënyrën e përdorimit ose përdorime; 
(c) Rregullat e ndërtimit; 
(d) rregullat në lidhje me infrastrukturën e rrjetit; 
(e) masat për mbrojtjen e mjedisit dhe trashëgimisë kulturore të tërë. 
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5.1.3 OBJEKTET ME RËNDËSI PËR KOMUNËN E SHTËRPCES DHE TË KOSOVES 
 

 Komuna do të marrë përgjegjësinë e plotë që del nga plani hapësinor projekt për Zonën 
Mbrojtëse të Kosovës rreth kishës së Sh. Nikola në Shtërpce, Sh. Virgjëresha dhe Sh. 
Shpëtimi në Gotovusha dhe Sh. Teodora Tirona në Bitinje të Ulët dhe Shën Gjergji në 
Bitinje të Epërme, në bazë të planit të Ahtisarit dhe udhëzimet e adekuate të MPZH dhe 
në konsultim me Kishën Ortodokse Serbe. 
 

5.1.4 ZONAT NDËRTIMORE TË VENDBANIMEVE 

 
 Zonat ndërtimore janë të përcaktuara me planin zhvillimor komunal të Komunës  se 

Shtërpcës. Ndërtimi është i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillimin urban 
(faqet e ndërtimit). 

 Kufijtë e rinj të tokës ndërtimore planifikuar në pjesën grafike të PZK paraqesin kufizime 
absolute të zhvillimit urban. 

 Si për të zhvilluar një masë të madhe ka për të marrë vend në vendbanimet ekzistuese 
duhet të lejohet zhvillimin shtesë dhe të ndërtimit. 

 Ndërtimet e dendura dhe ndërtimit metodat për shfrytëzimin racional të tokës do të 
zbatohet gjithnjë e më shumë. 

 Definimi i karakteristika përkatëse dhe karakterin e ndërtesave në zonat që kanë ndikim 
të kufizuar mbi peizazhin, duhet të përcaktojë planet rregulluese urbane. 

 Rregullator planifikimi urban, si mjete planifikuese duhet të përdoret për realizimin e 
përshtatshmërisë së tërë ndërtimor  me mjedisin. 

 Shërbimet e infrastrukturës të parashikuara në fusha të reja të ndërtimit (energjia 
elektrike, sistemi i kanalizimeve, furnizimi me ujë) - gradualisht me kërkesë të dhe në 
përputhje me aftësitë financiare të komunës. Alternativa të tjera, të tilla si partneriteteve 
publike-private dhe skemat private të financimit për të rënë dakord me komunën. 

 Pronari i ndërtesës duhet të paguajnë taksa për një metodë të infrastrukturës së 
shpërndarjes duhet të përpunohen. 

 Në zonat e shpallura si të ngrirë nuk do të lejohet të vazhdojë ndërtimin e çdo lloj të 
infrastrukturës që do të shërbejë zonë, por infrastruktura e dhënë me PZK. 

 Zonat e parashikuara për zgjidhjen e zgjerimit do të bëjë projektet specifike dhe të 
përcaktojë kushtet për ofrimin e shërbimeve në shërbim të qytetarëve. 

 Në zonat trajtohen si të gjelbër në zemër të fshatit, mund të kryhet vetëm në aktivitetet 
bujqësore (pastrimit të produkteve pa pesticide). 
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5.1.5 STRUKTURAT E NDËRTUARA JASHTË VENDBANIMEVE 
 

 
 Për stacionet në planin zhvillimor komunal të identifikuar si të lirë nga çdo lloj zhvillimin 

dhe tregtimin e ndërtimit, është e nevojshme për të garantuar: 
 
(a) zonë e mbrojtjes për zhvillimin e bujqësisë dhe pylltarisë; 
(b) zonat me vlerë të veçantë ekologjike 
(c) mbrojtja e peizazhit natyror, vend i trashëgimisë natyrore dhe zonat të lidhura për 

rekreacion (pa kundërshtim të zhvillimit të vendbanimeve). 
 

 Zonat jashtë ndërtimore do të lejohen vetëm objektet që do të përfshihen në ligjin për 
planifikimin hapësinor: 
 
(a) ndërtimet publike ose për mbrojtjen e mbrojtjes civile; 
(b) zjarri ndërtimin e mbrojtjes dhe të rrezikshme materialeve eksplozivë dhe të tjerët. 
(c) ndërtimi menaxhimin hidroresurse; 
(d)  Infrastruktura; 
(e) objektet kërkimore dhe përdorimin e materialeve minerale të shfrytëzuara; 
(f)  rekreacion dhe turizëm rural. 

 
 Komuna do të jetë përgjegjës për ofrimin e infrastrukturës jashtë fshatit. Bazuar në 

përdorimin krijuar të tokës, duke siguruar infrastrukturën për zhvillim të ri do të jetë 
përgjegjësi e pronarit apo sipërmarrës. 

 
5.2.6. KUSHTET PËR VENDOSJEN E AKTIVITETEVE EKONOMIKE 

 
 Komuna ka vënë mënjanë tokë të mjaftueshme për të mbështetur zhvillimin e biznesit që 

është i bazuar në shfrytëzimin e punës lokal të dhënë për të akomoduar fushat dhe 
zonat e parashikuara për këtë qëllim. 

 Komuna mund të lejojë një ndryshim i përkohshëm i destinimit të tokës bujqësore për 
zhvillimin ekonomik: 

          - Përdorimi i mineraleve sipërfaqësore, largimi i mbeturinave, deponia për druri 
mbeturinave, përdorimin e rërës, zhavorri dhe guri, me kusht që pas përfundimit të përdorim 
ose një periudhe të caktuar për një ndryshim të përkohshëm të përdorimit, toka u kthye në 
gjendjen e mëparshme (përveç kërkesës për lejet e ndërtimit përkohshëm i përdorimit tokës 
bujqësore për qëllime të tjera si dhe një ndërtesë e përkohshme për të cilën nuk ka dëme në 
një farë tokës bujqësore, shfrytëzuesi është i detyruar të paraqesë një projekt për rekultivim 
cili rregullon në pajtim me dokumentet teknik i inxhinierisë, investitori është e nevojshme 
para se të kryejë operacione mbi tokën bujqësore, hequr dhe të ruajnë një shtresë e tokës 
potencialisht pjellore për të  rekultivuar token). 
 
 Komuna ishte për të mbështetur ngritjen e inkubatorëve të biznesit për sigurimin e 

hapësirës për zhvillimin ekonomik të biznesit të ri dhënë nga përdorimi i fillimit të një 
biznesi. 
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 Komuna do të sigurojë vendin për qendrën e informacionit bujqësor me infrastrukturën e 
nevojshme. Vendndodhja duhet të përmbushë të gjitha kërkesat në aspektin e 
madhësisë komplot, zonat tampon, orientimeve publikut qasje të transportit të sistemit. 

 Në zonat e përcaktuara për biznes dhe industri do të lejohen vetëm në zhvillimin e 
pastër përmbajtje për prodhimtari bujqësore dhe industriale,, magazinimit shërbimet dhe 
qendrat komerciale që kanë një ndikim negativ në mjedis. 

 Lokacioni i objekteve të prodhimit për përdorim të pastër dhe të përshtatshme 
komerciale mund të zhvillohen në kuadër të marrëveshjes vetëm nëse nuk shkakton një 
ndikim negativ mbi mjedisin që i rrethon (emisionet, ndotja e ajrit,zhurma e trafikut). 

 Biznese industriale dhe komerciale me ndotjen e tepruar nuk do të lejohet në çdo rast. 
 Zgjerimi i zonës për industrinë dhe biznesin vetëm nëse qëndrueshmërinë e zonës së 

miratuar më parë dhe se interesi publik, si në rastin e urgjencës dhe mungesa e 
hapësirës së duhur për paraqitjen. 

 Këshilli do të koordinojë përgatitjen e një plani rregullues për zonën industriale të 
përcaktimit të ndjeshme, infrastruktura e përshtatshme kontrolluar dhe të lidheni me 
rrjetin e rrugëve rajonale, bazuar në kriteret e mëposhtme 

 
a. qasja e mirë korridoret-jo përmes fshatit; 
b. disponueshmërinë e çmimeve të tokës të ulëta 
c. reduktimin e ndikimeve negative në peizazh dhe rregullimin; 
d. potencialin për zhvillim, tokë, infrastruktura adekuate (kanalizime, uji, rryma, 

komunikimet, ngrohje); 
e. përdorimi maksimal i parcelës indeksi nuk duhet të tejkalojë 45% e komplotit dhe të 

paktën 20% e sipërfaqes duhet të jetë nën gjelbër. 
 
 Zone e re ku ata mund të zhvillojnë një industri të duhet të provojë mbështet në burimet 

e furnizimit me energji dhe prodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme në qoftë se 
ato janë të vendosura në afërsi të potencial të lartë për energjinë e rinovueshme. 

 Kjo do të lejohen të ndërtojnë banimi të vogla me një kapacitet maksimal prej 20 shtretër 
për turistët në fshatrat, në qoftë se ato janë në përputhje me kushtet e përgjithshme të 
mjedisit. 

 Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës që mbështet tërheqjet turistike dhe 
aktivitete rekreative të ketë ndikim negativ në mjedis - shtigje për Alpinistët dhe 
biciklistët, vende për të vizituar dhe të tjerët. 

 
 

5.1.6 KUSHTET PËR VENDOSJEN E AKTIVITETEVE PUBLIKE 

 
 Hapësirë publike e gjelbër në trashëgimisë dhe pjesët e mbuluara nga Planit Zhvillimor 

Komunal, mund të ndërtohen dhe mirëmbahen vetëm nëse ju lejojnë ruajtjen dhe rritjen 
e vlerave natyrore dhe krijuar. 

 Në qoftë se, për shkak të rialokimin e sektorit publik merr dëmtuar hapësirave publike 
gjelbër, të kompensohen në përputhje me kushtet dhe mënyrën e përcaktuar nga 
komuna.  

 Në mënyrë për të mbrojtur infrastrukturën e zonës me interes për komunën, do të 
mbahen politikë të qartë dhe të urtë e komunës.  

 Kushtet për vendosjen e objekteve publike për të moshuarit, jetimët, personat me aftësi 
të kufizuara duhet të plotësojnë kriteret e hapësinore dhe funksionale dhe kriteret e 
lëvizjes së këtyre kategorive për të përmbushur funksione të tjera mbështetëse.  
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 Kushtet për zgjerimin e zonës së aktivitetit publik duhet të jetë në përputhje me 
funksionin e qendrës së fshatit shefit-, nën-qendra, qendra lokale të qytetit.  

 Komuna do të ndajë hapësirë për institucionet arsimore për të siguruar kushtet e rripave 
të sigurisë dhe qasje në transportin publik. Ngastrat e akorduara për këtë ndërtesë duhet 
të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  

 
(a) institucionet parashkollore, të madhësisë standarde/fëmijëve; 
(b) shkolla fillore, madhësi standard/fëmijë.  

 
 Komuna mund të ndajë tokën për ndërtimin e përbashkët të objekteve të mëposhtme: 

Arsimi, kultura, shëndetësisë dhe shërbimeve sociale, qendrave për komunitetin. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme për nën-qendrat dhe qendrat lokale. 

 Zona të destinuara për sport dhe rekreacion duhet të pajisen me shtigje dhe 
infrastrukturës së gjelbër. Në kuadër të këtyre zonave do të lejohet vetëm ndërtimin e 
objekteve shkollore brendshme dhe te jashtme, hapësirën për parkim, restorante dhe 
dyqane të vogla me pajisje sportive dhe rekreative. Indeksi maksimal marrë shumë nuk 
duhet të tejkalojë 10 % të parcelës. 
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5.1.7 KUSHTET PËR VENDOSJEN E KORRIDOREVE OSE TRASAVE TË SIPËRFAQEVE  
KOMUNIKATIVE DHESISTEME TJERA TË INFASTRUKTURËS 

  
 Korridoret rrugore duhet të jetë në një nivel të përshtatshëm, në përputhje me qendrat e 

funksionit dhe aplikimi në Kosovë dhe në nivel rajonal. 
 Gjatë procesit të përcaktimit të zonës së ndërtimit është e nevojshme për të provuar se 

ata shmangen kostot e larta të masave të zhvillimit dhe objekteve. Ndërtimi duhet të 
përputhen me rregulloret për ndërtimin e qëndrueshëm - navigimit, kushtet e motit dhe të 
tjerët. 

 Një koncept i detajuar i lëvizjes (duke përfshirë transportin publik, këmbësorëve dhe 
çiklistëve) në komunë, duhet të thellohen studimet. Ky koncept duhet të shoqërohet me 
një plan të zhvillimit të detajuar. 

 Çështjet teknike në lidhje me sigurinë rrugor gjerësia e rrugëve, kalimeve të rrezikshme, 
shpatet, etj.) Duhet të shmanget dhe të lehtësohet nga masat e duhura. 

 Qasje të drejtpërdrejtë në zhvillimin e rrugëve të mëdha (p.sh., kategoria 1, kufiri i 
shpejtësisë në 60 km /h.) 

 Ministria e Transportit dhe e telekomunikacionit është përgjegjëse për rrugët magjistrale 
dhe rajonale, në mënyrë që rregullat teknike dhe standardet e lëshuar nga ministria. 

 Në Shtërpcë, rrugët kryesore, lokale dhe të tjera duhet të jenë të përmasave të tilla si 
për të lejuar rrjedhjen e sigurt të trafikut për të gjitha automjetet sipas kushteve 
atmosferike. Korsitë duhet të respektojnë rregullat ekzistuese dhe duhet të jetë  e 
gjatësisë të paktën 3.0 m. Ku kushtet në terren nuk lejojnë (pengesa fizike), korsi mund 
të ngushtuar. 

 Nëse pozita financiare e komunës nuk mund të sigurojë ndërtimin e rrugëve me trotuare 
- në zonat e banuara, është e rekomandueshme që rruga përfshin rrugët e 
këmbësorëve. 

 Rruga për qasje shumë e ndërtimit duhet të jetë nga 3.0m me 6.0m gjerë. 
 Të gjitha udhëkryqet në nivelin e tokës për të siguruar transparencë në drejtim të saj. 
 Trasat biçikliste në një drejtuar në një drejtim, në qoftë se të ndara, duhet të jetë 0.8 m të 

gjerë. Nëse ju kanë objekte të veçanta për çiklistët, në këtë rast shtigjet e gjelbër duhet 
të jetë një minimum prej 0.35 m. 

 Në zonat që janë përdorur për transportin publik, autobusët në këmbë dhomë duhet të 
jetë 2.0 m të gjerë. 

  Standardet për parkim janë si më poshtë: 
 

a) shtëpia familjare për një familje, apo në (1PM/shtëpia) në parcele; 
b) ndërtimin e banimit për shume familje (01:00 / kat në parcele ose ngj.); 
c) zyra: 1:00 deri në 75 m2 btto zonë; (12 PM/1000 btto m2); 
d) aktivitetet, 1 PM me 50 m2 zonën btto; (20 PM/1000 btto m2); 
e) qendra tregtare: 1 PM me 40 m2 btto zonë; (25 PM/1000 btto m2); 
f) Industria dhe depo: 1:00 / 5 punonjës; 
g) Shërbimet 13:00 / 3 punonjës; 
h) Restorante 1 PM / 1 tavolinë; 
i) Objekte sportive 1 PM/20 vende; 
j) Shkollat dhe jetimore: 1 MD / grupe klasën e fëmijëve; 
k) Shërbimet shëndetësore: 1 PM/40 btto m2. (25 m2 VP/1000 btto). 
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 Në korridorin rrugor të rrugëve rajonale është e lejuar ndërtimin e objekteve të 
mëposhtme: 
 

1. Stacioni i benzenit me dyqane, restorante dhe objekteve të shërbimit; 
2. Larja e automjeteve dhe shërbimeve teknike. 

 

5.1.8 MASAT PER MRBOJTJE TE PEIZAZHIT, VLERAVE NATYRORE DHE TERESIVE 
KULRURORE-ISTORIKE 

 
 Vlerat e mbrojtura natyrore mund të përdoret dhe të përmirësohet në një mënyrë që 

mundëson afatgjatë mbrojtjen e tyre dhe përmirësimin në përputhje me ligjin e natyrës. 
 Në pjesën e mbyllur të natyrës nuk mund të kryhen veprimtari që kërcënojnë ekuilibrin 

natyror, llojllojshmërinë biologjike dhe peizazhor, të hidrografinë, gjeomorfologjia, 
gjeologjisë, vlera kulturore ose që në çfarëdo mënyre degraduar cilësinë dhe 
karakteristikat e burimeve natyrore. 

 Është e nevojshme që të marrin masa të veçanta për ruajtjen dhe përdorimin e vlerave 
private dhe mbrojtur kulturore. 

 Çdo punë në modifikimin, shembje apo ndonjë veprim konservues ose restaurues për 
fasadë në natyrë të ndërtesave të përfshira në ansambël apo zonat e konservuara 
arkitektonike, kërkon pëlqimin me shkrim të institucionit kompetent. 

 Trashëgimi arkitekturale nën mbrojtje, etiketë qartë tregon. Vendosja materiale 
reklamuese në monumentet arkitekturale, ndërtesat ose brenda ansamblit të zonës 
konservimit arkitektural, është një leje me shkrim nga institucioni kompetent. 

 Është e ndaluar për të lëvizur ose të përfunduar vendosjen e njonje pjesë e trashëgimisë 
së mbrojtur arkitekturale nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme. 

 Aplikuesi për licencë në zonën arkeologjike nuk mund të marrë leje për të filluar punën 
para se të arrihet një marrëveshje me institucionin kompetent për të ndërmarrë studime 
për vlerësimin e trashëgimisë arkeologjike. Kostot e paraqitura nga aplikuesi për këtë 
qëllim do të përcaktohet nga formula e dhënë në akt nënligjor. 

 Gjatë ndërtimit, nëse ka një zbulim arkeologjik, shpikësi ose investitori duhet të informojë 
menjëherë në institucionin kompetent, por jo më vonë se në ditën pas zbulimit të saj. 
Institucioni kompetent do të ketë të drejtë të ndalojë menjëherë puna filloi ndërtimi dhe të 
iniciojë një studim të vlerësimit arkeologjike të kohës specifike. 

 Hulumtime arkeologjike mund të bëhet vetëm me lejen me shkrim të institucionit 
kompetent, dhe vendimi jepet brenda 30 ditëve nga data e kërkesës. 

 Institucioni merr masa për ruajtjen, mbrojtjen dhe konservimin e trashëgimisë së 
paluajtshme nën mbrojtje. 

 Trashëgimi kulturore shpirtërore në forma të ndryshme të dokumentacionit dhe 
regjistrimin për të mbrojtur, ruajtur dhe për të promovuar në përputhje me këtë ligj dhe 
me parimet ndërkombëtare, standardet dhe praktikat gjyqësore. 

 Komuna, së bashku me institucionet e nivelit qendror duhet të zhvillojnë një plan të 
menaxhimit të integruar për ruajtjen e natyrës dhe element kulturor. Plani për të mbrojtur 
ndonjë ngjarje që do të ndikojnë në vlerën e monumenteve, me përjashtim të atyre që 
shërbejnë për t'i mbrojtur ata. 

 Komuna, së bashku me Autoritetin Pyjor të Kosovës, të organizuar pastrimin sanitare e 
pemëve në zonat pyjore të mbrojtur peizazhin dhe mund të ofrohen për prodhimin e 
briketa. 
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 Komunat në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
do të përgatisë për plane regullative të koritave të lumenjve  si një hapësirë publike në 
mënyrë që të mbrojnë vlerat e peizazhit 

 Komunat në bashkëpunim me institucionet përkatëse për të mbrojtur vlerën historike dhe 
për të përmirësuar. 

 Komuna, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, për të mbrojtur zonat historike dhe 
të mos lejojë asnjë zhvillim i cili do të dëmtojë kontekstin historik. 
 

5.1.9 MËNYRA E TRAJTIMIT TË MBETURINAVE 

 
a) parandalimin ose reduktimin e mbeturinave të prodhimit ose të karakteristikave të 

rrezikshme, duke përfshirë reduktimin e mbetjeve më parë të prodhuara gjatë ciklit të 
prodhimit duhet të jetë pjesë e sistemit të menaxhimit; 

b) trajtimin e mbeturinave duhet të kryhet me anë të metodave që sigurojnë përdorimin e 
plote ose të pjesërishëm të mbeturinave;  

c) duhet të merret parasysh riciklimin e mbeturinave; 
d) duhet të shikohet dhe shfrytëzimi i vlerës së dobishme të mbeturinave (duke përfshirë 

kompresimin e mbetjeve si burime të energjisë, etj.).  
e) incenerimi pa marrjen e energjisë (trajtimi termik); 
f) duhet të menaxhohen në një mënyrë që do të kryhet nëpërmjet depozitimit të 

mbeturinave në një deponi, pa shkaktuar ndikime negative mjedisore 
 
          Për ndërtesa, vende dhe pajisjeve që është lejet e nevojshme mjedisore për të kërkuar 
miratimin e Planit për MENAXHIMIN E MBETURINAVE: 
 

a) kompanitë publike duhet të kenë dokumentacionin e të dhënave të prodhuara, të 
përdorura skrap dhe mbeturinave të depozituara nga vetë kompania (lloji përbërja dhe 
sasia e mbeturinave);  

b) masat e ndërmarra nga kompania në mënyrë që të reduktuar mbeturinave në procesin 
e punës, veçanërisht reduktimi i mbeturinave të rrezikshme; 

c) ndarja e mbeturinave, mbeturinave veçanërisht të rrezikshme dhe mbeturinave që 
mund të ripërdoren në mënyrë që të reduktojë mbetjet të depozitohen; 

d) zbatimin e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut; 
e) një përshkrim të metodave të përdorura për trajtimin, magazinimin dhe asgjësimin e 

mbeturinave dhe 
f) çdo çështje tjetër relevante.  

 
 

 Një koncept e detajuar e regjistrimit të mbeturinave në zonën urbane dhe nën-qendra 
Shtërpcë duhet të jetë edhe më tej të përpunuara në fazën e parë dhe për të vazhduar 
që mbulon gjithë territorin e mbeturinave në fazën e dyte te menaxhimit te mbeturinave. 

 Mbeturina të mbledhura nga stacionet e vendosura plan, do të menaxhohet nga një 
kompani publike ose në një tjetër kompani, dhe çdo javë do të drejtohet në drejtim të 
deponisë rajonale të vendosura në komune e Gjilanit.  

 Komuna duhet të zhvillojë një politikë të siguruar materiale të rreshtit të dytë, dhe 
riciklimin e mbeturinave. 

 Štrpce, së bashku me publikun dhe kompanisë rajonale për MENAXHIMIN E 
MBETURINAVE, duhet të organizojë ndarjen, blerjen dhe riciklimin e mbeturinave. 
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 Mbeturinave dhe ujerave të zeza duhet të bëhet metodat më të qëndrueshme, duke u 
fokusuar në energjisë së rinovueshme dhe të energjisë nga biomasa në zonat e 
përcaktuara si zona e potencial për prodhimin e energjisë së rinovueshme. 

 

5.1.10 MASAT PËR PARANDALIMIN E EFEKTEVE TË DËMSHME PËR MJEDISIN 

 
 Për të parandaluar ndikimet negative në mjedis, duhet të promovojnë "sistemin e 

integruar për mbrojtje të mjedisit", e cila i detyron autoritetet publike për të 
bashkëpunuar dhe koordinuar aktivitetet e përbashkëta në zhvillimin dhe zbatimin e çdo 
mase, apo standardet e aktiviteteve me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.  

 Është e nevojshme për të forcuar zbatimin e ligjit dhe të bëjë një inspektim të zbatimit të 
ligjeve që lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në kuadër të 
komunës së Shtërpcës. 

 Është e nevojshme për të përgatitur dhe informacion të sigurohet për qytetarët në lidhje 
me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm;  

 Askush nuk mund të lëshojë një leje për shfrytëzimin e resurseve natyrore pa pëlqimin e 
komunitetit, projekti duhet të përfshijë masa për mbrojtjen dhe rehabilitimin e mjedisit.  

 Strategjitë për MENAXHIMIN E MBETURINAVE duhet të kontrollohen nga Komuna, në 
mënyrë që të shmanget ndikimeve mbi mjedisin. 

 Projektet e zhvillimit në fushën e 5 hektarë duhet të jenë të tilla që të shkaktojnë asnjë 
ndikim në mjedis. 

 Me rastin e lëshimi të lejeve për planifikimin e objekteve të zhvillimit ekonomik, nëse 
është e nevojshme në përputhje me rregullat e mjedisit, është e nevojshme për të 
siguruar masa preventive për ndikimet negative në mjedis, të tilla si ndotja e ajrit dhe 
zhurma, vibrimin, radiacionin, ujit ndotjes dhe efektet e ngurta mbeturinave. Vlerësimi i 
Ndikimit në Mjedis është e nevojshme për objektet e prodhimit. 
 

5.1.11 MBROJTJA E UJIT 

 
        Në mënyrë të  mirëmbajtjes së shtretërit të lumenjve dhe brigjeve lumore, rrjedhave të ujit, 
kullimit të kanaleve periferike, shtretërit e lumenjve dhe brigjeve, të rezervuarëve artificialë, e të 
ndalohet nga: 
 

 Ndryshimi drejtimin e lumit dhe kanaleve, si dhe krijimi i pengesave për Ujërave.  
 Duke, duke marrë vendin, duke hedhur, mbeturinat materiale të tjera të ngurta dhe të 

lëngëta në lumenj, rezervuarë dhe brigjet e tyre.  
 Ndërtimi i objekteve të tjera që nuk shërbejnë për të mbrojtur kundër përmbytjeve në një 

distancë prej së paku 10 metra nga vija e ujerave të larta përgjatë gardheve dhe 
rezervuarëve.  

 Kryerja e punëve, të cilat mund të dëmtojë shtratin e lumenjve dhe brigjet e lumenj, 
liqene, kanaleve, rezervuar, ose pengojnë lëvizjen e lirë të ujit.  

 Kryerja e punëve në afërsi të Ujërave, rezervuarëve, të cilat mund të kërcënojnë 
stabilitetin e objekteve mbrojtëse ose përdorimin e tyre.  

 Burimet e ujit duhet të mbrohen. Kur lëshimin e lejes për planifikim dhe ndërtim, është e 
nevojshme për të vendosur masa për të mbrojtur ujrat nëntokësore janë të mbrojtura:  

 
- Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza me elemente padepërtueshme të ujit;  
- Uji Atmosferike duhet të jetë i kanalizuar një sistem të veçantë kullimit;  
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- Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet ujit kullimit stuhi në varreza; 
- Për të mbrojtur rrjedhën e lumit, është e nevojshme për të kontrolluar të gjitha 

shkarkimet e ndotësve dhe të bëjë inventarin. 
 

 Ndalohet përdorimi i substancave organike dhe inorganike për të ushqyer tokën dhe 
shëndetin e bimëve në resurset ujore dhe bankat në një distancë prej 15 metra nga kufiri 
i lumit dhe klasa e parë në një distancë prej 5 metra të ujit breg të një tjetër klase.  

 Është e ndaluar për shkatërrimin e substancave dhe mbeturinave, e cila për shkak të 
fizike, kimike dhe biologjike pronat mund të rrezikojnë shëndetin publik ose gjysmë-ujore 
organizmave, pengojnë rrjedhjen e ujit, rrezikojnë pajisjet ose hidraulik.  

 Është e ndaluar për shkatërrimin e substancave të rrezikshme në resurset ujore e 
mbeturinave. 

 Kur ju mund të kërcënohen kushtet cilësore apo sasiore në zonën e mbrojtur ujore mund 
të ndalojë apo të kufizojë aktivitetet e pronarëve të tokës ose agjentët. 
 

5.1.12 MBROJTJA NGA ZHURMA 

 
            Në mënyrë për të mbrojtur vendbanimet nga tejkalon nivelet e lejueshme e zhurmës, 
është e nevojshme për të ngritur barrierat dhe rripin e gjelbër midis korridoreve automjeteve 
motorike dhe vendbanimet. 
 

 Përdoruesi i pajisjes e cila gjeneron zhurmë apo dridhje mund të vihet në qarkullim ose 
të përdoren pajisje të kushteve të specifikuara në zbatimin e masave mbrojtëse për 
zvogëlimin e zhurmës dhe dridhjes, ose të përdorin objektet, pajisjet, makineritë, 
automjetet dhe pajisjet që gjenerojnë zhurmën në nivelin e parashikuar me ligj të 
veçantë.  

 Ndërtesat duhet të jenë projektuar dhe ndërtuar në një mënyrë që zhurma ju dëgjoni 
njerëz pranë apo në ndërtesë, të jetë i ashpërsi të tillë që nuk e rrezikojnë shëndetin e 
njeriut dhe për të siguruar paqen dhe kushte të përshtatshme për pushim dhe për të 
punuar në bazë të ligjit për ndërtim. 

 Kur kërkesa për takimet publike, të organizuar ngjarjet sportive rekreative dhe 
aktiviteteve tjera në vende të hapura dhe të mbyllura publike për banorët vendas ose 
vizitorët, në rastet kur ekzistojnë mundësitë e tejkalon nivelet e lejueshme e zhurmës, 
qeverisjen vendore, vendimin e organit kompetent mund të përcaktojë ndonjë rrugë, 
rrugë apo pjesë të qytetit, vend katrore apo të tjera të përshtatshme, për qëllime të tilla.  

  Rregulloret komunale të ndalojnë kryerjen e detyrave, aktivitete dhe veprimtari të tjera 
që zhurma të prishin paqen dhe pjesa tjetër e popullit, shikime në natyrë ose në vende 
të mbyllura, për një kohë të caktuar dhe aktiviteteve të caktuara. 
 

5.1.13 MBROJTJA E  AJRIT 

 
− Për të realizuar mbrojtjen e ajrit, është e nevojshme që të gjitha burimet e ndotjes të 

meta, të palëvizshme, celular, burime të vogla ndotjeje ose burimet difuzive), të 
angazhohen për ruajtjen e cilësisë së ndotjes së ajrit, e cila mund të shkaktojë gjatë 
veprimeve që ata kryejnë. 
 

 Gjatë riteve, i kryer në Shtërpce komunës, për mbrojtje duhet të:  
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− ulja e emisioneve të ndotësve dhe aroma; 
− mos tejkalimi i  emisioneve.  

 
 Operatorët e burimeve të ndotjes duhet të: 

 
− Këto burime janë përdorur vetëm në kushtet teknike dhe kushteve të përcaktuara në 

lejen e integruar ose lejet për mjedisin;  
− Përgatitja e rregullave teknike për funksionimin e burimeve të ndotjes; 
−  Kryejë monitorimin e shkarkimeve në ajër, dhe të dhënave është paraqitur pranë 

Ministrisë në përputhje me rregullat e përcaktuara me akt të veçantë të miratuar nga 
ministria; 

− Operatorët e burimeve të ndotjes për të përgatitur një listë të parametrave teknike 
dhe operacionale dhe masave teknike dhe organizative për burimet e ndotjes. 

 
 

5.1.14 MBROJTJA E BIODIVERSITETIT 

 
 Si është komuna e  Shtërpcës komunitetit të pasur të llojeve bimore dhe shtazore, ajo 

merr kontrollin e shfrytëzimit të bimëve dhe gjuetinë, sidomos endemike dhe specie të 
rrezikuara për të parandaluar shkatërrimin e tyre.  

 Në mënyrë që të ruajë disa specie në lumenj Shtërpce, ajo është e pastër nga 
mbeturinat dhe ujërat e zeza. Pyjet nevojë për të kryer zonë vëzhgimi ku ka specie të 
rralla të kafshëve.  

 Për të mbrojtur speciet bimore kërkon identifikimi i zonave të ndjeshme, ruajtjen e disa 
llojeve medicinale kërcënuar me shkatërrimin. Është gjithashtu e nevojshme për të gjallë 
një deklaratë të zonave të mbrojtura, peizazhet dhe i ndalë vjetra pemë që kanë 
shkencor, mjedisor, kulturor rëndësi, historike dhe të tjerët. 

 

5.1.15 MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMEVE NEGATIVE SOCIALE 
 
 
 Komuna duhet të sigurojë infrastrukturën e nevojshme sociale nivelit të arsimit, 

shëndetësisë, kulturë, sport, etj.) për të shmangur ndikimin negativ social të zhvillimit. 
Një seri e masave për infrastrukturën duhet të zbatohet në funksion të zgjidhjes së 
(qendra kryesore, nën-qendrat, qendrat e komuniteteve).  

 Densiteti i zgjidhjes do të jetë në përputhje me ngjarjet shoqërore.  
 Komuna ka nevojë të merret me ndërtimet pa leje, në përputhje me ligjin e ri të 

ndërtimeve të paligjshme. Për këtë arsye, të krijojë një bazë të dhënash për secilën 
parcelë do të përmbajë informacionin e nevojshëm në lidhje me licencën e lëshuar.  

 Për objekte që konsiderohen si të paligjshme sipas ligjit të ri për ndërtimin e paligjshëm, 
komuna do të fillojë procedurën e legalizimit. Për procesin e legalizimit dhe dhënien e 
lejeve të vlefshme për komunat të paguani një tarifë. 
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5.1.16 MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT 

 

5.1.16.1 OBLIGIMET E HARTIMIT TË PLANIT 
 
 Sipas ligjit, plani duhet të rishikohet çdo 5 vjet. Plani Zhvillimor i Komunës duhet të 

rishikohet në qoftë se kushtet e përgjithshme ndryshuar ndjeshëm.  
 Plani Zhvillimor Urban ndjek Planin Zhvillimor Komunal.  
 Planet Rregulluese Urbane duhet të bëhet për Shtërpce zonë urbane, nën-qendra dhe 

zona vilë.  
 Prioritet duhet t'i jepet në zonat ku çështjet mjedisore duhet të merren parasysh 

urgjentisht. Kjo përfshin zonat ku zhvillimi i brendshëm është e nevojshme ose kur 
zgjidhja u përhap në mënyrë të pakontrolluar dhe të çorganizuar, dhe aty ku restaurimi i 
hapësirave publike si një prioritet 
 

 

5.1.17 APLIKIMI I MASAVE ZHVILLIMORE DHE MASAVE TJERA 

 
 Procesi i një kadastre moderne si bazë për të bërë plane rregullative urbane dhe 

zhvillimin e mëtejshëm të Shtërpcës, të nën-qendrat dhe zonat e interesit të veçantë, do 
të marrin stimuj për prioritet. 

 Kur të vendoset në zhvillimin, prioritet duhet të jetë për të përcaktuar prirjet apo zhvillimit 
gradual dhe zgjerimin e zonave ekzistuese për ndërtimin.  

 Plane rregullative për të siguruar masat e mbrojtjes nga zjarri. Këto masa përfshijnë një 
rrjeti për fikje të zjarrit në pozicionet e të gjitha objekteve, qasje të lehtë për motorët e 
zjarrit dhe hapësirë për të manovruar mbrojtjes teknologji zjarri me rregullat ekzistuese 
për mbrojtjen nga zjarri. 

 
 
5.2 RINDËRTIMI I OBJEKTEVE QËLLIMI I TË CILEVE ËSHTË NË KUNDËRSTHIM ME 

SYNIMET E PLANIFIKUARA 

 
 

 Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet të jetë  e zgjeruar me rindërtimin e 
kategorisë.  

 Prishja e ndërtesave mund të konsiderohet në ato raste në të cilat ndërtimi i paligjshëm 
nuk mund të legalizohen në bazë të ndërtimeve të paligjshme. 

 Komuna do të sigurojë një vend për ndërtimin e shtëpive të reja për njerëzit që të 
largohen nga shtëpitë e tyre në rast të kolapsit. Gjatë zbatimit të planit, nëse kërkohet, 
ndërtesat e ndërtuara ligjërisht mund të hiqen pas shpronësimit ose marrëveshje me 
pronarin. Në këtë rast, komuna do të japë kompensim të kënaqshëm. 

 
 

5.2.1 RREGULLAT MBI BASHKËPUNIMIN 
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 Të sigurojë zbatimin e planit, komuna do të, sipas procedurave ekzistuese administrative 
vendosjen e bashkëpunimit të nevojshëm ndërmjet institucioneve të ndryshme vendore 
dhe departamenteve dhe institucioneve në nivel qendror. 

 Këshilli do të përfundojë e interesave të marrëveshjeve të bashkëpunimit me komunat 
dhe komunat fqinje në rajon, në mënyrë për të zgjidhur çështje të përbashkëta të 
rëndësishme për jetën e banorëve.  

 Këshilli do të punojë me institucionet kombëtare - zhvillimit dhe institutet kërkimore që 
mund të kontribuojë në procesin e zbatimit të planit. 

  Komuna do të krijojë bashkëpunimin e duhur me organizata të organizatave civile në 
mënyrë që të sigurojë një proces transparent të procesit të planifikimit. 

 Bashkëpunimi me KAP - Agjencia Kosovare e Privatizimit. Agjencia do të jetë përgjegjës 
për qeverisjen korporative në fushën sociale apo publike që janë të regjistruar si të tillë 
në Kosovë (nëse janë apo jo kompania u nënshtrohet transformimeve).  

 Këshilli do të negociojë me KAP në zonat kadastrale, ndërtesave publike dhe interesave 
të tjera që janë trajtuar dhe planin e synuar, sipas ligjeve dhe procedurave për 
shkëmbimin e një marrëveshjeje të veçantë.  

 Implementimi i planeve zhvillimore dhe planet rregulluese do të jetë i suksesshëm vetëm 
nëse komuna dëshmon gatishmërinë për bashkëpunim dhe mirëbesim midis qytetarëve 
të saj dhe nevojat e tyre.  

  Fushatë në media do të organizohet për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe për 
të rritur mbështetjen e tyre për planifikimin dhe zbatimin e planeve 

 Informacion hapësinor në dispozicion për të vazhduar digjital dhe përqendroj 
bashkëpunim me institucionet përkatëse, duhet të vazhdojnë me integrimin në një bazë 
të dhënash dhe GIS.  

 Këshilli do të bëjë informatat në dispozicion që do të jetë në dispozicion të gjithë drejtoria 
e administratës komunale, por edhe për publikun në format GIS, nëpërmjet internetit.  

 Procesi i lëshimit të lejeve të ndërtimit, bashkëpunimi dhe transparenca në rritje për të 
gjitha palët e interesuara. 
 
 

5.2.2 RREGULLORET MBI RENDIN KRONOLOGJIK OSE TË ETAPAVE TË REALIZIMIT 

 
 Pas miratimit të PZHK-së brenda tre muajsh, Këshilli do të shqyrtojë të gjitha politikat 

sektoriale në mënyrë që të përputhet me dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal. 
 Brenda tre muajve pas miratimit përfundimtar të të dy planeve - planit zhvillimor komunal 

dhe master planit zhvillimor, Kuvendi Komunal duhet të miratojnë planin shtesë buxhetor 
që në mënyrë të qartë do të demonstroj se si zbatohen planet për t'u financuar gjatë tre 
viteve të ardhshme. Ky plan buxhet do të përcaktojë procesin e financimit dhe planit 
rregullativ dhe dokumenteve mbështetëse për politikat dhe studimet e nevojshme për të 
zbatuar planin.  

 Komponent fizike si bazë të linjave, të zonës dhe korridoret, me zbatimin e filluar 
menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij plani.  

 Zhvillimi i buxhetit komunal për vitin e ardhshëm është që të kryhet në bazë të planit 
zhvillimor komunal.  

 Të gjitha ngjarjet e tjera do të bazohet në një plan dinamik dhe prioritete: prioritet i madh 
(1), me prioritet të mesëm (2) dhe prioritet i ulët (3) dhe kohën (afatshkurtër-afatgjatë (vj. 
1-3), e të mesme (3-5 vjet).. , dhe vazhdimisht (vj. 1-10.). 
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5.2.3 ELEMENTI DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIM 

 
                 Plani Zhvillimor Komunal është një kornizë për studime të mëtejshme në zhvillimin e 
komunës, e cila lehtëson zbatimin e planit. Në vijim janë dhënë temat e kërkuara të studimit, në 
mënyrë që të vazhdohet me zbatimin e planit: 

 Hulumtimet në funksion të përfundimit të zonave kadastrale që janë nën masa të 
rindarjes. 

 Hulumtimet në funksion të plotësimit të kadastrës nëntokësore. 
 Hulumtimet në funksion të përfundimit të ndotësve të ajrit. 
 Thellimi kërkime mbi fusha të tokës të ndotura dhe ndotësve të tjerë. 
 Thellimi dhe hulumtim për rregullimin e regjimit ujor. 
 Thellimi dhe hulumtimi për një listë të specieve organike.  
 Thellimi dhe kërkimore në fusha me pasuri nëntokësore. 
 Thellimi dhe rafinimit kërkime në tokë dhe dheu harta. 
 Hulumtimet i pasurive nëntokësore.  
 Hulumtimet në planin koncept për zhvillimin e turizmit. 
 Thellimi kërkime arkeologjike në trashëgiminë kulturore.  
 Hulumtime në fushën e lëvizshmërisë dhe transport.  
 Hulumtim mbi planin koncept për zhvillim ekonomik.  
 Vlerësimi i prodhimit të energjisë alternative, duke përfshirë edhe një studim fizibiliteti 

mbi zhvillimet në një nivel të ulët të biomasës, diellore dhe energjive të tjera të 
rinovueshme. 
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5.3 DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
5.10.1. HYRJA NË FUQI 

 
 
 Ky plan do të hyjë në fuqi tetë ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Kosovës 

 
5.10.2. VLEFSHMËRIA 

 
 Ky plan do të vlej më së paku 5(10)vite. 

 
5.10.3. VLERËSIMI 

 
 PZHK-ja do të vlerësohet rregullisht, p.sh., Një herë në dy vjet. 
 Kjo gjithashtu do të marrë parasysh zhvillimet dhe të dhënat aktuale demografike, 

nevoja për strehim dhe zhvillim ekonomik. Vlerësimet do të identifikojë një seri të 
zbatimit të planeve të veprimit dhe strategjive. 

 Shqyrtim i rregullt i procedurave për një periudhë pesëvjeçare. 
 
 
 

5.3.1 LITERATURA E PËRDORUR 

 
 Grup  autorësh:  PLANI I PËRGJITHSHEM URBAN I VENDBANIMEVE TË 

SHTËRPCËS- BREZOVICË, Instituti për Arkitekturës dhe Urbanizëm të Serbisë - 
Beograd, janar 1993.  

 Grupi e autoreve: PLANI HAPËSINOR I KOMUNËS SË SHTËRPCES, Instituti për 
Arkitekturë dhe Planifikimin Urban - Prishtina, 2005.  
 

 Grup autoresh:Komuna e  Shtërpcës - Lugina e Sirinikut, karakteristikat e mjedisit, 
botime të veçanta, libri 37 / I Instituti Gjeografik, Jovan Cvijiq, SANU, Beograd, 1990.  
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 Grup autoresh: Justifikimi social i shpalljes së maleve Sharr në  KSA të Kosovës për  
Parkun Kombëtar, Zyra Rajonale për Mbrojtjen e Natyrës, Prishtinë, 1982. vjet.  
 

 Dushan Krivokapiq:MALI-SHARR. Turizmi - një shfaqje gjeografike e peizazheve dhe 
njerëzve, broshurë turistike, 1969. , Beogradi 
 

Anekset e dokumenteve 

- Analiza e gjendjes së lumenjve në komunën e Vitisë; 
- Materiale për sektorin e bujqësisë; 
- Shtresim i aktiviteteve të lira në Viti; 
- Katalogu i tërmetet; 
- Prezantimi i jo-metalike minerale dhe Polimetal komunën e Vitisë; 
- Energji  Rrejeta vitore 
- Zgjerimi i vendbanimeve së në Komunën e Vitisë; 
- Trashëgimia e Vitisë; 
- Të vendbanime në komunën e Vitisë; 
- Vler.mes. Reshjet, temperatura era, nën presion; 
- Vlerësimi i Komunës SËOT;- Përdorimi i Tokës në Viti; 
- Zhvillimi demografik në komunën e Vitisë; 
- Investimi Rrjeti plan për kanalizimit dhe të furnizimit me ujë për CDI-në; 
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