
pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 4

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Quku i Dunishës, NJQV-të e Zonës Funksionale që do të përfitojnë: 
Bashkia Bajram Curri, komunat Bujan, Llugaj, Margegaj, Tropojë

Shtimi i kapacitetit të depos së ujit të ujësjellësit të Bajram Currit

80,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a. furnizon me ujë rreth 70% të popullsisë së 
Tropojës, përfshirë qytetin e Bajram Currit, si dhe fshatrat e komunave në afërsi të 
ujësjellësit, si Margegaj, Shoshan, Kocanë, Fushë Lume, Cërnicë e Sopot dhe po shtrihet 
edhe në Dojan dhe Bujan. Tropoja ka burime ujore të mjaftueshme për plotësimin e 
nevojave të popullsisë me ujë. Megjithatë, furnizimi me ujë të pijshëm i banesave nuk 
është në nivelin e kënaqshëm. Cilësia e shërbimit është e pakënaqshme. Edhe në qytet, 
orët e furnizimit me ujë janë të pakta. Banorët e qytetit furnizohen me ujë 3 herë në ditë me 
nga 4 orë/ditë secila, ndërsa banorët e fshatrave furnizohen 3 herë në ditë me nga 1 orë 
secilën herë. Kohëzgjatja e furnizimit me ujë është e reduktuar, duke bërë që cilësia e 
shërbimit për banorët të ulet. Gjatë periudhës së verës, sasia e ujit me të cilën furnizohet 
qyteti dhe fshatrat ulet. Një arsye është sasia e pamjaftueshme e ujit në burim.

Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm i qytetarëve të zonës funksionale Tropojë.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Rrjet i përmirësuar për furnizimin me ujë të pijshëm në sasi dhe cilësi.
2. Shtimi i kapacitetit prurës të ujësjellësit të fshatit Gjadër, nëpërmjet ndërtimit të një 
burimi ujor më parametra cilësorë.
3. Rritja e cilësisë së jetesës së banorëve të zonës funksionale.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 4

pzf
program i zonave funksionale

1. Përcaktimi i vendit të përshtatshëm për marrjen e ujit në Valbonë; 
2. Përgatitja e projektit teknik;
3. Tenderimi i punimeve;
4. Shtrimi i tubave dhe lidhja e tyre me tubacionin kryesor – 2 km;
5. Ndërtimi i veprës së marrjes dhe depos së ujit.

Kohëzgjatja e realizimit të projektit është rreth 12 muaj.

Ky projekt është vazhdim i një projekti të mëparshëm të ujësjellësit të Bajram Currit. 
Ndryshimet në prurjet e ujit kanë bërë të nevojshëm shtimin e sasisë së ujit për ujësjellësin 
nga burime të tjera. Valbona është përcaktuar si vend-marrja më e përshtatshme. Ka një 
studim paraprak. Kosto është e përafërt e bazuar në këtë studim paraprak.

Burimet e mundshme të financimit: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Bashkia 
Tropojë, si dhe donatorët potencialë të interesuar në zonën e Tropojës.

Kostoja totale e projektit është rreth 80,000,000 lekë përfshirë:

1. Përcaktimi i vendit të përshtatshëm për marrjen e ujit në Valbonë; 
2. Përgatitja e projektit teknik: 3,000,000 lekë;
3. Tenderimi i punimeve;
4. Shtrimi i tubave dhe lidhja e tyre me tubacionin kryesor—2 km: 55,000,000 lekë
5. Ndërtimi i veprës së marrjes dhe depos së ujit: 22,000,000 lekë.



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 5

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Fshtrat e Llugajt, Luzhes dhe Rrogamit 

Përmirësimi i furnizimit me ujë për banorët e Llugajt, Luzhës dhe 
Rrogamit

100,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm është një ndër shërbimet publike kryesore. Në 
analizën e Zonës Funksionale Tropojë, shërbimi i furnizimit me ujë është identifikuar si një 
problem kryesor dhe janë përfshirë rekomandime të rëndësishme: Përmirësimi i 
menaxhimit të furnizimit me ujë duhet të jetë prioritet i qeverisjes vendore; Shtrirja e 
shërbimit të furnizimit me ujë në zonat që nuk mbulohen nga ky shërbim. Ndërmarrja e 
Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a. furnizon me ujë rreth 70% të popullsisë së Tropojës, 
përfshirë qytetin e Bajram Currit, si dhe fshatrat e komunave në afërsi të ujësjellësit, si 
Margegaj, Shoshan, Kocanë, Fushë Lume, Cërnicë e Sopot dhe po shtrihet edhe në 
Dojan dhe Bujan. Fshatrat e Komunës Llugaj (Llugal, Luzhë, Rrogam) megjithëse kanë 
mundësi të kenë akses në ujësjellësin e qytetit, nuk janë të përfshirë në skemën e 
furnizimit me ujë. 

Përmirësimi i furnizimit me ujë në fshatrat Llugaj, Luzhë, Rrogam dhe në zonën 
funksionale Tropojë në përgjithësi.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Infrastruktura e furnizimit me ujë është përmirësuar.
2. Furnizimi me ujë i banorëve të fshatrave Llugal, Luzhë dhe Rrogam është përmirësuar 
ndjeshëm;
3. Cilësia e jetës e banorëve të fshatrave Llugaj, Luzhë, Rrogam është rritur nëpërmjet 
aksesit tek uji i rrjedhshëm. 

Banorët e një Njësie Vendore—Llugajt--dhe konkretisht banorët e fshatrave Llugaj, 
Luzhë, Rrogam (rreth 2000 banorë ose rreth 70% e popullsisë së Komunës Llugaj dhe 8% 
të popullsisë së përgjithshme të zonës funksionale). Komuna Llugaj zë rreth 10% të 
territorit të zonës funksionale. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 5

pzf
program i zonave funksionale

1. Përgatitja e projektit teknik;
2. Tenderimi i punimeve;
3. Shtrimi i tubave dhe lidhja e tyre me tubacionin kryesor;
4. Vendosja e matësave të ujit;
5. Ndërgjegjësimi i komunitetit për përdorimin efektiv të ujit dhe pagesën e tarifave të 
konsumit të ujit.

Kohëzgjatja e realizimit të projektit është rreth 12 muaj.

Kjo ndërhyrje do të ishte pjesë e një projekti më të madh për shtrirjen e shërbimit në të 
gjithë territorin e zonës funksionale ku është fizibël. Ndërmarrja e Ujësjellës-
Kanalizimeve sh.a. furnizon me ujë rreth 70 % të popullsisë së Tropojës, përfshirë qytetin 
e Bajram Currit, si dhe fshatrat e komunave në afërsi të ujësjellësit, si Margegaj, Shoshan, 
Kocanë, Fushë Lume, Cërnicë dhe Sopot dhe po shtrihet edhe në Dojan dhe Bujan. 
Fshtrat e mëdhenj të komunës Llugaj—Llugaj, Luzhe dhe Rrogam—duhet të përfitojnë 
nga ky shërbim gjithashtu.

Burimet e mundshme të financimit të këtij projekti janë Ministria e Tranportit dhe 
Infrastrukturës, Bashkia Tropojë dhe donatorët potencialë të huaj. Projekti do të 
realizohet nga Ndërmarrja e Ujësjellësit (vendosja e matësave) në bashkëpunim me 
kompani të specializuara (shtrirja e tubave), bazuar në procedura të tenderimit publik dhe 
organizata të shoqërisë civile (për ndërgjegjësimin e komunitetit).

Vlera totale e projektit është rreth 100,000,000 lekë, përfshirë:

1. Përgatitja e projektit teknik (3,000,000 lekë);
2. Tenderimi i punimeve;
3. Shtrimi i tubave dhe lidhja e tyre me tubacionin kryesor (93,000,000 lekë);
4. Vendosja e matësave të ujit (4,000,000 lekë);
5. Ndërgjegjësimi i komunitetit për përdorimin efektiv të ujit dhe pagesën e tarifave të 
konsumit të ujit.



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 6

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bashkia Bajram Curri, komunat Bujan, Fierzë, Llugaj, Margegaj, 
Tropojë 

Menaxhimi efektiv i mbetjeve në Zonën Funksionale Tropojë 

23,000,000 leke 

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonën funksionale Tropojë është identifikuar si një problem 
kryesor në studimin e realizuar për zhvillimin ekonomik dhe gjendjen e shërbimeve publike. 
Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve urbane realizohet në kuptimin e mirëfilltë vetëm në 
Bashkinë Bajram Curri. Komunat Bujan, Margegaj, Tropojë, Llugaj dhe Fierzë e ofrojnë atë 
ose në mënyrë sporadike, ose shumë të kufizuar. Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet 
në masën 100% për popullsinë dhe familjet e Bashkisë Bajram Curri, ndërsa në 4 komunat e 
tjera të përmendura më sipër, kjo përqindje varion nga 38%-64%. Ka një bashkëpunim mbi 
baza informale midis Bashkisë Bajram Curri dhe pesë komunave përreth saj: Bujan, 
Margegaj, Tropojë, Llugaj dhe Fierzë, në menaxhimin e mbetjeve që konsiston në përdorimin 
nga këto komuna të vend-depozitimit të mbetjeve të Bashkisë Bajram Curri. Vend-depozitimi 
i autorizuar për mbetjet urbane dhe inerte është në Kojë. Ai është një gropë natyrale me 
siperfaqe 1.5 ha dhe ndodhet 3.5 km larg qytetit të Bajram Currit. Shërbimi i pastrimit është 
ditor në bashkinë Bajram Curi dhe javor në komuna. Në bashkinë Bajram Curri, grumbullimi i 
mbetjeve bëhet me krahë dhe transporti i tyre me makina të thjeshta, sepse kamionët 
teknologjikë janë jashtë funksionit për arsye teknike. Komunat Bujan, Margegaj, Tropojë, 
Llugaj dhe Fierzë kanë infrastrukturë të dobët: numër të vogël kontenierësh dhe mungesë 
kamionësh teknologjike. Në komuna, ka kontenierë vetëm në qendrat e komunës. Fshatrat e 
tjerë në përgjithësi nuk kanë kontenierë dhe i hedhin mbeturinat nëpër përrenj, duke ndotur 
mjedisin dhe ujërat. Të ardhurat e gjeneruara nga mbledhja e tarifës së pastrimit janë të ulëta 
për të mbuluar koston e shërbimit. Në Bashkinë Bajram Curri, të ardhurat përbëjnë rreth 38% 
të kostos. Arsyet lidhen me tarifën e ulët të pastrimit (700 lekë/familje në vit, 1500 lekë/biznes, 
2500 lekë/biznes të madh dhe 3000 lekë /institucion në vitin 2013) dhe shkallën e ulët të 
realizimit të pagesave (19% për familjarët, 53% për bizneset e vogla dhe 68% për bizneset e 
mëdha). Komunat pothuaj nuk kanë asnjë të ardhur nga menaxhimi i mbetjeve. Megjithë 
përpjekjet e kohëve të fundit, rritja e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve nga zhvillimi i 
turizmit malor, sidomos në komunën Margegaj, nuk ka gjetur përgjigjen e duhur. Nuk ka një 
plan të menaxhimit të mbetjeve për njësitë individuale të qeverisjes vendore dhe as për 
zonën funksionale. Nuk ka politika dhe rregullore të brendshme për menaxhimin e mbetjeve. 

1. Menaxhimi efektiv dhe efikas i mbetjeve urbane nëpërmjet një skeme të re të pastrimit.
2. Ndërgjegjësimi i komunitetit të zonës për mbajtjen e një mjedisi të pastër.
3. Rritja e kapaciteteve të stafeve të lokale për menaxhimin e mbetjeve dhe zbatimin e 
projekteve.

14



15

Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 6

pzf
program i zonave funksionale

1. Hartimi i planit të menaxhimit të mbetjeve për të gjithë zonën funksionale Tropojë;
2. Ngritja e kapaciteteve të bashkisë për menaxhimin efektiv të mbetjeve;
3. Ngritja e strukturës institucionale dhe përgatitja e rregulloreve për menaxhimin efektiv 
të mbetjeve;
4. Përgatitja e specifikimeve teknike, përgatitja e kritereve të veçanta dhe specifike; 
5. Investimi për përmirësimin e infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve (blerja e 2 
makinave teknologjike për transportimin e mbetjeve, blerja e 300 konteinerëve për 
hedhjen e mbetjeve urbane, rrethimi dhe sistemimi i gropës së mbetjeve në Kojë, blerja e 
kompaktorit për gropën e mbetjeve);  
6. Aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit. 
Projekti do të realizohet brenda 12 muajve. 

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Në kuadrin e ofrimit të këtij sherbimi, disa vjet më 
parë Bashkia Bajram Curri ka blerë konteinerë dhe dy makina teknologjike. Konteinerët 
janë të pamjaftueshëm dhe makinat teknologjike nuk janë funksionale (teknikisht).

Burimet e mundshme të financimit të këtij projekti janë Ministria e Tranportit dhe Infrastrukturës, 
Bashkia Bajram Curri dhe donatorët potencialë të huaj. Projekti do të realizohet nga Bashkia 
Bajram Curri në bashkëpunim me kompani të specializuara (plani i menaxhimit të mbetjeve 
dhe rregulloret e menaxhimit të shërbimit, rrethimi dhe sistemimi i gropës, vendosja e 
kazanëve) dhe organizata të shoqërisë civile (për ndërgjegjësimin e komunitetit).

Kostoja totale e projektit është rreth 23,000,000 lekë.
1. Hartimi i planit të menaxhimit të mbetjeve për të gjithë zonën funksionale Tropojë: 
(3,000,000 lekë)
2. Ngritja e kapaciteteve të bashkisë për menaxhimin efektiv të mbetjeve (përfshirë në 1).
3. Ngritja e strukturës institucionale dhe përgatitja e rregulloreve për menaxhimin efektiv 
të mbetjeve (përfshirë në 1).
4. Përgatitja e specifikimeve teknike, përgatitja e kritereve të veçanta dhe specifike 
(përfshirë në 1). 
5. Investimi për përmirësimin e infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve (blerja e 2 
makinave teknologjike për transportimin e mbetjeve, blerja e 300 konteinerëve për 
hedhjen e mbetjeve urbane, rrethimi dhe sistemimi i gropës së mbetjeve në Kojë, blerja e 
kompaktorit për gropën e mbetjeve): (20,000,000 lekë) 
6. Aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit. 

Shënim: Ky projekt, në varësi të mundësive për financim, mund të realizohet si i tërë, ose pjesë-pjesë, d.m.th. duke u copëtuar në dy-tre projekte 
më të vogla:
- Hartimi i panit të menaxhimit të mbetjeve për zonën funksionale Tropojë;
- Sistemimi i gropës së depozitimit të mbetjeve urbane në Kojë;
- Blerja e kamionëve teknologjikë dhe konteinerëve.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Zona funksionale Tropojë ka një plan për menaxhimin e integruar të mbetjeve për të 
gjithë zonën funksionale;
2. Një skemë efektive dhe efikase për menaxhimin e mbetjeve është krijuar dhe 
funksionon;
3. Infarstruktura e grumbullimit të mbetjeve urbane është përmirësuar.
4. Komuniteti është ndërgjegjësuar për hedhjen e mbeturinave në kosha dhe pikat e 
caktuara dhe për pagesën e tarifës së pastrimit.
Numri i popullsisë përfituese është 25,000 banorë të 6 NJQV-ve (më shumë se 90% e 
popullsisë dhe 75% e territorit të Zonës Funksionale Tropojë), përfshirë Bashkinë Bajram 
Curri dhe komunat Fierzë, Llugaj, Bujan, Margegaj dhe Tropojë. 
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PROJEKTI 7

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bajram Curri 

Zyra me një ndalesë – Bajram Curri 

6,200,000 lekë 

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Një ndër problemet kryesore të identifikuara nga forumi i zonës funksionale Tropojë është 
informimi i qytetarëve dhe komunikimi efektiv dhe i shpejtë me ta, lidhur me çështje të 
ndryshme që qytetarët kanë me qeverisjen vendore. Informimi/komunikimi me qytetarët 
bëhet në format tradicionale. Bashkia Bajram Curri nuk ka një zyrë me një ndalesë ku 
qytetarët të informohen shpejt dhe me cilësi për çështje të ndryshme në interes të tyre. 

1. Përmirësimi i informimit në kohë dhe me cilësi i komunitetit lidhur me të drejtat e tyre 
dhe shërbimet e Komunës.
2. Ngritje e kapaciteteve për menaxhimin dhe administrimin sa më efektiv të komunikimit 
me publikun.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Bashkia zotëron dhe vë në përdorim një sistem të organizuar, centralizuar dhe 
digjitalizuar për informimin në kohë dhe me cilësi të qytetarëve. 
2. Kapacitet më i lartë i stafit në përdorimin, administrimin e të dhënave dhe ofrimin e 
shërbimeve të kërkuara.
3. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit lidhur me çështjet e informimit, komunikimit dhe 
rrjedhimisht pjesëmarrjes/partneritetit dhe vendimmarrjes në qeverisje.

Përfituesit do të jenë 8000 qytetarët e Bajram Currit, si dhe pas zgjedhjeve të reja për 
qeverisjen lokale, 28000 banorët e zonës funksionale Tropojë.
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Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
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1. Dizenjimi i Z1N, përgatitja e rregullores së funksionimit të saj.
2. Instalimi i pajisjeve teknike dhe sistemit.
3. Trajnimi i stafit mbi përdorimin dhe funksionimin e rrjetit.
4. Hedhja në rrjet e të dhënave të administrueshme nga bashkia.
5. Shkëmbim përvoje me NJQV të tjera që e kanë realizuar Z1N më parë.
6. Aktivitete ndërgjegjësuese me komunitetin mbi promovimin e modelit të informacionit.

Projekti do të realizohet për 6 muaj.

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt teknik të zhvilluar. Kosto 
është e përafërt, e vendosur bazuar në eksperiencat e ngjashme në NJQV të tjera.

Burimet e financimit mund të jenë fondet publike (nga Bashkia Tropojë, apo qeverisja 
qendrore) dhe donatorët potencialë, si dhe organizatat jo-fitimprurëse të vendit dhe të 
huaja të fokusuara në fushën e përmirësimit të shërbimeve.  

Në rastin e realizimit nga Bashkia, realizimi i punimeve do të bëhet nëpërmjet kontraktimit 
të kompanive të ndërtimit, fituese të tenderit publik të zhvilluar nga Bashkia.

Kostoja totale e projektit është 6,200,000 lekë, duke përfshirë:
1. Dizenjimi i Z1N, përgatitja e rregullores së funksionimit të saj (1,500,000 lekë)
2. Instalimi i pajisjeve teknike dhe sistemit (4,500,000 lekë).
3. Trajnimi i stafit mbi përdorimin dhe funksionimin e rrjetit (përfshirë në 1).
4. Hedhja në rrjet e të dhënave e administrueshme nga bashkia.
5. Shkëmbim përvoje me NJQV të tjera që e kane realizuar Z1N më parë (200,000 lekë).
6. Aktivitete ndërgjegjësuese me komunitetin mbi promovimin e modelit të informacionit.
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PROJEKTI 8

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bajram Curri 

Ndërtimi i murit rrethues dhe krijimi i mjediseve të përshatshme në 
shkollën e mesme dhe 9- vjeçare në qytetin e Bajram Currit

150,000 Euro 

Zhvillimi ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen 
shpejt 

Shkolla e mesme e qytetit Bajram Curri është shkolla më e madhe në zonën funksionale 
Tropojë. Në të ndjekin shkollën rreth 700 nxënës dhe punojnë 45 mësues. Pranë saj 
ndodhet shkolla 9-vjeçare “Ali Podrimja”, e cila është ndërtuar në vitin 2012 dhe çdo vit 
frekuentohet nga rreth 500 nxënës dhe 30 mësues. Të dyja shkollat, ndodhen në një 
territor të përbashkët, i cili nuk është i rrethuar me mur rrethues. Shkolla e mesme nuk 
siguron kushte të përshtatshme për procesin mësimor dhe edukativ të nxënësve. Një nga 
problemet kryesore, përveç murit rrethues është çatia e dëmtuar, e cila pikon vazhdimisht 
gjatë periudhës së dimrit. Gjithashtu, oborri i shkollës nuk ka kushtet minimale të një 
mjedisi për edukimin e nxënësve. Këndet sportive janë jashtë funksionimit, nuk ka gjurmë 
të mjedisve të mëparshme sportive për shak të mungesës së mirëmbajtjes së tyre. 
Shkolla 9-vjeçare nuk ka ofruar qysh në fillim një mjedis të përshatshëm për pushimiet e 
nxënësve ndërmjet orëve mësimore dhe ato sportive. Shpesh, mjediset jashtë shkollës 
frekuentohen nga persona të tjerë dhe është e pamundur mbajtja në kontroll e tyre. Për 
rrjedhojë, ka patur raste të konflikteve ndërmjet të rinjve dhe personave jashtë shkollës, 
apo fenomene të tjera negative, si përdorimi i cigares, drogës, etj.. Shkolla e mesme 
mbledh nxënës edhe nga komunat Margegaj, Bujan e Tropoja fshat, Llugaj etj., pasi është 
në preferencën e tyre për të studiuar në qytet. Rrethimi i oborrit dhe krijimi i mjediseve të 
përbashkëta, të përshatshme, sportive dhe çlodhëse, për nxënësit dhe mësuesit do të ulë 
rrezikun e ndërhyrjeve nga jashtë dhe do të krijojë një mjedis të kulturuar në shkollë. 
Projekti është në përputhje me studimin e zonës funksionale Tropjë përsa i përket 
përmirësimit të kohezionit social të komunitetit.

Objektivat specifike të projektit përfshijnë:
1. Krijimi i një mjedisi të përshatshëm për procesin mësimor, edukativ dhe sportiv për 
nxënësit e dy shkollave, respektivisht shkollës së mesme dhe shkollës 9-vjecare “Ali 
Podrimja” në qytetin e Bajram Currit 
2. Ndërgjegjësimi i nxënësve dhe personelit mësimdhënës për mirëmbajtjen e mjediseve 
të krijuara dhe luftës kundër fenomeneve negative, si konflikti, droga dhe trafikimi 
njerëzor.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 8

pzf
program i zonave funksionale

Aktivitetet kryesore për realizimin e objektivave dhe rezultateve të pritshme përfshijnë:
1. Ndërtimi i murit rrethues dhe sistemimi i mjedisit; 
2. Riparimi i çatisë së ndërtesës së shkollës së mesme;
3. Ndërtimi i mjediseve sportive; 
4. Fushatë ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollave të projektit për mirëmbajtjen e 
mjedisit dhe luftën kundër fenomoneve negative, si konflikti/drogat/trafikimi njerëzor.

Periudha e realizimit të projektit është 6 muaj.

Propozimi është në fazën e një projekt ideje. 

Projekti përfshihet në funksionet e përbashkëta të bashkisë. Ai do të zbatohet nga 
bashkia Bajram Curri në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore. 
Financuesit përfshijnë: Bashkinë Bajram Curri, Drejtorinë Arsimore, komunitetin e 
nxënësve dhe mësuesve.

Vlera e projektit do të jetë 150,000 Euro.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Rezultatet e pritshme të projektit, bazuar në objektivat e mësipërme përfshijnë:
1. Mjedis fizik i sigurtë për të dy shkollat; 
2. Çatia e shkollës së mesme e rikonstruktuar;
3. Infrastrukturë e përmirësuar e oborrit dhe këndit të shkollave; 
4. Të rinj të sensibilizuar për mirëmbajtjen e mjedisit të krijuar.
Përfituesit e projektit përfshijnë 1200 nxënës të dy shkollave, 75 mësues dhe komunitetin 
në tërësi të 4 njësive vendore, përfshirë Bajram Currin, Margegajn, Bujanin, Llugajn, 
Tropojën fshat, etj.
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PROJEKTI 9

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Komuna Bytyç 

Rehabilitim i qendrës së komunës Bytyç, Tropojë 

70,000 Euro 

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Komuna Bytyç ka një popullsi prej rreth 2200 banorë, sipas Zyrës së Gjendjes Civile. 
Qendra e kësaj komune, ndodhet në fshatin Pac, i cili ka një popullsi prej 400 banorë. 
Pranë kësaj qendre ndodhen disa institucione shtetërore, private dhe religjoze, duke 
përfshirë administratën e njësisë vendore, qendrën shëndetësore, shkollën 9-vjeçare, 
xhaminë e fshatit dhe biznese të vogla private. Si e tillë, qendra e komunës Bytyç është e 
frekuentuar nga banorët e fshatit dhe fshatrave të tjerë që kërkojnë kryesisht shërbime 
publike, si dhe nxënësit e shkollës 9-vjeçare. Qendra e komunës ofron një mjedis të 
papërshtatshm për banorët e fshatit Pac dhe fshatrave të tjerë. Në një sipërfaqe prej 1500 
m2, e konsideruar si qendër komune, mungojnë mjediset e gjelbërta, trotuaret për 
kalimtarët, si dhe ndriçimi i sheshit. Njëkohësisht, po në këtë shesh kalon edhe kanali i 
ujrave që përdoren për vaditjen e tokave, i cili është i amortizuar. Prej kohësh nuk është 
investuar në këtë drejtim. Ky mjedis është i papërshtatshëm për lëvizjen e komunitetit, që 
bëhet më e vështirë në kohën dimrit. Fëmijët që frekuentojnë shkollën kalojnë në rrugët me 
baltë dhe shpesh me rrezik, për shkak të mungesës së trotuareve dhe ndriçimit. Nevoja për 
përmirësimin në këtë qendër është e dukshme. Projekti është në përputhje me studimin e 
zonës funksionale Tropojë përsa i përket përmirësimit të kohezionit social të komunitetit.

1. Përmirësimi i lëvizjes për banorët e fshatit Pac, qendra e komunës Bytyç, nëpërmjet 
rregullimit të territorit, trotuareve dhe ndriçimit. 
2. Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për mirëmbajtjen e investimit.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Projekti i propozuar do të ndikojë në:
1. Trotuare për kalimtarët, banorë të fshatit Pac dhe fshatrave të tjerë.
2. Ndriçim të përshtatshëm përgjatë trotuareve të qendrës së komunës.
3. Kanal vaditës i rikonstruktuar;
4. Mjedis të përshtatshëm dhe të kulturuar për banorët e fshatit Pac dhe banorëve të 
fshatrave të tjera, që marrin shërbime publike pranë komunës Bytyç.
5. Banorë të kënaqur për mjediset e krijuara.
Numri i popullsisë përfituese: 400 banorë të komunës Bytyç (25% e popullsisë së 
komunës Bytyç; rreth 1800 banorë të fshatrave të tjera, brenda territorit të komunës 
Bytyç).
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 9

pzf
program i zonave funksionale

Aktivitetet e projektit për realizimin e objektivave të mësipërme përfshijnë:
1. Sistemimi i sheshit të qendër komunës;
2. Ndërtimi i trotuareve;
3. Vendosja e ndriçimit;
4. Ndërgjegjësimi i komunitetit. 

Projekti do të realizohet për një periudhë 4-mujore.

Projekti i propozuar është në fazën e një projekt-ideje. Nuk ka projekte pranë komunës 
për sistemimin dhe rregullimin e qendrës së komunës për mungesë të fondeve. Eshtë një 
nevojë jetike dhe me prioritet për këtë komunë. 

Rregullimi dhe sistemimi i ambjenteve publike është funksion i drejtpërdrejtë i njësisë së 
qeverisjes vendore. Si i tillë, ai do të zbatohet nga kjo njësi. 
Financimi i projektit do të bëhet nga: Bashkia Tropojë, komuniteti, donatorët vendas dhe 
të huaj.

Kostoja totale e projektit është 70,000 Euro.
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PROJEKTI 10

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bashkia Bajram Curri

Rikonstruksioni i lulishtes “Dardania”, Bajram Curri

80,000 EUR

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Qyteti i Bajram Currit ka një popullsi prej 5340 banorësh, të ndarë në tre lagje, 
përkatësisht “28 Gushti”, “Dardania” dhe “Partizani”. Lagjia “Dardania” është e 
pozicionuar në verilindje dhe juglindje të qytetit Bajram Curri. Ajo ka rreth 3350 banorë 
dhe rreth 800 familje. Në këtë lagje mungojnë kushtet për një jetë të përshtatshme dhe të 
kulturur në komunitet. Në një sipërfaqe prej 1000 m2, banorët nuk gëzojnë një mjedis 
sipas standardeve, pasi hapësirat publike janë në gjendje jo të përshtatshme për shkak të 
mungesës së buxheteve për mirëmbajtjen e tyre. Aktualisht, ka një mungesë të 
hapësirave të gjelbërta dhe rrugëve midis pallateve. Po ashtu, trotuaret dhe ndriçimi 
mungojnë. Në këtë lagje është rritur vazhdimisht edhe nevoja e vendeve të parkimit, të 
cilat më parë nuk janë konsideruar si mjedise të nevojshme për komunitetin. Banorët e 
kësaj lagjeje dhe sidomos fëmijët dhe të moshuarit, nuk kanë vende të mjaftueshme për 
t'u çlodhur dhe argëtuar. Kryesisht, për fëmijët janë të pamjaftueshme këndet e lojrave 
dhe hapësirat për të kaluar kohën e lirë dhe pa u rrezikuar. Ka një kënd lojërash të 
ndërtuar në vitin 2010, por shumë i vogël. Investimet e mëparshme në këtë lagje janë të 
pakta. Projekti është në përputhje me studimin e zonës funksionale Tropojë përsa i përket 
përmirësimit të kohezionit social të komunitetit.

Objektivat specifike përfshijnë:
1. Përmirësimi kushteve të komunitetit për çlodhje dhe argëtim në lagjen “Dardania”, 
qyteti Bajram Curri.
2. Ndërgjegjësimi i komunitetit për mirëmbajtjen e ambjenteve publike

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Rezultatet e pritshme të projektit përfshijnë:
1. Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta;
2. Krijimi i mjediseve të përshtashme për lëvizjen e banorëve, ndriçimin dhe parkimin e 
automjeteve;
3. Rritja e sipërfaqeve çlodhëse për banorët,
4. Komuniteti i ndërgjegjësuar për mirëmbajtjen e investimit të kryer.
Numri i popullsisë përfituese: rreth 3350 banorë të qytetit Bajram Curri (rreth 40 % e 
popullsisë së qytetit Bajram Curri).
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 10

pzf
program i zonave funksionale

Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë:
1. Sistemimi i terrenit në një sipërfaqe prej 1000 m2;
2. Ndërtimi i trotuareve;
3. Ndriçimi i lagjeve;
4. Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe vendosja e stolave;
5. Sistemimi i vendit të parkimit;
6. Krijimi i sipërfaqeve të gjelbërta;
7. Ndërgjegjësimi i komunitetit për mirëmbajtjen e investimit të kryer.

Afati i përfundimit të projektit është 6 muaj

Propozimi përfshihet në funksionet e drejtpërdrejta të Bashkisë Tropojë. Ky propozim 
është në fazën e një projekt-ideje.

Projekti do të realizohet nga Bashkia Tropojë.
Financuesit e projektit përfshijnë: Bashkia, komuniteti, biznesi, donatorë vendas dhe të 
huaj.

Kostoja totale e projektit është afërsisht 80,000 Euro. 
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PROJEKTI 11

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bashkia Bajram Curri

Ndërtimi i lulishtes “Partizani”, Bajram Curri

90,000 Euro

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Qyteti i Bajram Currit ka një popullsi prej 5340 banorësh, të ndarë në tre lagje përkatësisht 
“28 Gushti”, “Dardania” dhe “Partizani”. Lagjia “Partizani”, e pozicionuar në pjesën 
veriperëndimore të qytetit ka rreth 3600 banorë dhe 840 familje. Në këtë lagje, ku banojnë 
rreth 43% e banorëve të qytetit Bajaram Curri, mungojnë kushtet për një jetë të 
përshtatshme dhe të kulturuar në komunitet. Në një sipërfaqe prej 1500 m2, banorët nuk 
gëzojnë një mjedis sipas standardeve, pasi hapësirat publike janë në gjendje jo të 
përshtatshme për shkak të mungesës së buxheteve për mirëmbajtjen e tyre. Aktualisht, 
ka një mungesë të hapësirave të gjelbërta dhe rrugëve midis pallateve. Po ashtu, trotuaret 
dhe ndriçimi mungojnë. Në këtë lagje është rritur vazhdimisht edhe nevoja e vendeve të 
parkimit, të cilat më parë nuk janë konsideruar si mjedise të nevojshme për komunitetin. 
Banorët e kësaj lagjeje dhe sidomos fëmijët dhe të moshuarit, nuk kanë vende të 
përshtatshme për t'u çlodhur dhe argëtuar. Kryesisht, për fëmijët mungojnë këndet e 
lojrave dhe hapësirat për të kaluar kohën e lirë dhe pa u rrezikuar. Investimet e 
mëparshme në këtë lagje pothuaj nuk ekzistojnë më. Projekti është në përputhje me 
studimin e zonës funksionale Tropojë përsa i përket përmirësimit të kohezionit social të 
komunitetit.

Objektivat specifike përfshijnë:
1. Përmirësimi kushteve të komunitetit për çlodhje dhe argëtim në lagjen “Partizani”, 
qyteti Bajram Curri.
2. Ndërgjegjësimi i komunitetit për mirëmbajtjen e ambjenteve publike

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Rezultatet e pritshme të projektit përfshijnë:
1. Sipërfaqe të gjelbërta të shtuara;
2. Mjedise të përshtashme për lëvizjen e banorëve, ndriçimin dhe parkimin e 
automjeteve;
3. Sipërfaqe çlodhëse të shtuara për banorët,
4. Komunitet i ndërgjegjësuar për mirëmbajtjen e investimit të kryer.

Numri i popullsisë përfituese është rreth 3600 banorë të qytetit Bajram Curri (rreth 43% e 
popullsisë së qytetit Bajram Curri).
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 11

pzf
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Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë:
1. Sistemimi i terrenit në një sipërfaqe prej 1500 m2;
2. Ndërtimi i trotuareve;
3. Ndriçimi i lagjeve;
4. Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe vendosja e stolave;
5. Sistemimi i vendit të parkimit;
6. Krijimi i sipërfaqeve të gjelbërta;
7. Ndërgjegjësimi i komunitetit për mirëmbajtjen e investimit të kryer.

Afati i përfundimit të projektit është 6 muaj

Propozimi përfshihet në funksionet e drejtpërdrejta të Bashkisë Tropojë. Ky propozim 
është në fazën e një projekt-ideje.

Projekti do të realizohet nga Bashkia Tropojë.
Financuesit e projektit përfshijnë: Bashkia, komuniteti, biznesi, donatorë vendas dhe të 
huaj.

Kostoja totale e projektit është afërsisht 90,000 Euro.
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PROJEKTI 12

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bajram Curri, të gjitha NJQV-të e Zonës Funksionale do të përfitojnë 

Ndërtimi i tregut të produkteve bujqësore dhe blektorale në qytetin e 
Bajram Currit

7,200,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Një nga gjetjet kryesore të studimit mbi Zonën Funksionale Tropojë është se fermerët nuk 
janë të orientuar nga tregu dhe në përgjithësi, prodhimi bujqësor dhe blektoral përdoret 
për plotësimin e nevojave individuale të familjeve fermere. Një pjesë e vogël e 
prodhimeve bujqesore dhe blektorale tregetohen në qytetin e Bajram Currit, ose në 
funksion të turizmit në Luginën e Valbonës. Orientimi dhe mbështetja për fermerët për të 
dale në treg, apo për grumbullimin, përpunimin e marketimin e prodhimeve bujqësore dhe 
blektorale, ka qenë e pamjaftueshme. Bajram Curri nuk ka një vend të përshtatshëm dhe 
sipas standardeve për tregtimin e produkteve bujqësore dhe blektorale nga fermerët e 
fshatrave përreth. Mishi, qumështi dhe produktet e tjera bujqësore dhe blektorale shiten 
drejtpërsëdrejti dhe në mënyrë primitive nëpër rrugë. Vetëm një pjesë e vogël përpunohet 
në kushtet e shtëpisë, kryesisht për plotësimin e nevojave familjare dhe më pak për treg. 
Ka disa vende të përshtatshme për ndërtimin e tregut të produkteve bujqësore dhe 
blektorale. Një ndër këto vende mund të jetë Koje, në periferi të qytetit dhe me akses të 
lehtë për banorët e fshatrave përreth. 

Sigurimi i tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale sipas standardeve.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Furnizimi i tregut me produkte bujqësore dhe blektorale është rritur dhe përmirësuar.
2. Të ardhurat e familjeve fermere nga dalja në treg me produktet e tyre bujqësore dhe 
blektorale janë rritur.
3. Ambjenti në përgjithësi në qytetin e Bajram Currit është përmirësuar. 
Nga ky projekt do të përfitonin të paktën rreth 200 fermerë të zonës funksionale Tropojë, 
që do të tregtonin produktet e tyre në kushte të përmirësuara dhe do të rrisnin të ardhurat e 
tyre. Megjithëse tregu do të vendoset në qytetin e Bajram Currit, përfitues do të jenë të 
gjithë banorët dhe bizneset e zonës funksionale. Rreth 8000 banorë të qytetit Bajram 
Curri dhe rreth 6000 banorë të fshatrave të komunave përreth (Fierzë, Bujan, Llugaj, 
Tropojë, Margegaj, Bytyç dhe Lekbibaj) do të përfitonin duke pasur mundësi të blejnë 
produkte bujqësore dhe blektorale në kushte të përmirësuara.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 12

pzf
program i zonave funksionale

1. Përgatitja e projektit teknik.
2. Studimi i fizibilitetit dhe vendosja e tarifës për përdoruesit e tregut.
3. Sistemimi i sheshit 3000 metër katrorë (gërmim, sistemim, kanalizim, asfaltim)
4. Vendosja e tryezave të tregtimit që akomodojnë 200 fermerë.

Kohëzgjatja e realizimit të projektit është rreth 6 muaj.

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt teknik të zhvilluar apo 
studim fizibiliteti. 

Kosto është e përafërt, e vendosur duke u bazuar në eksperiencat e ngjashme në NJQV 
të tjera.

Burimet e financimit mund të jenë fondet publike (nga njësitë e qeverisjes vendore, apo 
qeverisja qendrore) dhe donatorët potencialë. 

Realizimi i punimeve do të bëhet nëpërmjet kontraktimit të kompanive të ndërtimit, fituese 
e tenderit publik të zhvilluar nga Bashkia.

Kosto totale e përafërt e projektit është 7,200,000 lekë, përfshirë:
1. Përgatitja e projektit teknik (700,000 lekë).
2. Studimi i fizibilitetit dhe vendosja e tarifës për përdoruesit e tregut (përfshirë në 1).
3. Sistemimi i sheshit 3000 metër katrorë (gërmim, sistemim, kanalizim, asfaltim, 
furnizim me ujë, etj.) (4,500,000 lekë)
4. Vendosja e tryezave të tregtimit që akomodojnë 200 fermerë (2,000,000 lekë).



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 13

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Fshati Babinë dhe Sopot, Komuna Tropojë

Venia në funksionim i kanalit vaditës në fshatin Babinë të Komunës 
Tropojë 

6,500,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Sistemi ekzistues i ujitjes në bujqësi nuk mbulon nevojat e fermerëve për vaditjen e tokave 
bujqësore. Në vitin 2014, ujitet vetëm 27% e sipërfaqes së mbjellë ose 42% e sipërfaqjes 
potenciale (në krahasim me një standard prej 70% të totalit të fondit tokës që duhet të 
ujitet). Komuna e Tropojës ka sipërfaqen  më të madhe të tokës bujqësore në zonën e 
Tropojës, rreth 1900 ha nga 7300 ha që ka e gjithë zona funksionale Tropojë. Nga kjo 
sipërfaqe, vetëm rreth 500 ha (ose 27% e sipërfaqes) ujitet. Kjo ka ndikuar edhe në 
rendimentin e prodhimit, si dhe lënien djerrë të tokave. Babina dhe Sopoti kanë 
sipërfaqen më të madhe në komunën e Tropojës dhe të zonës së Tropojës në përgjithësi. 
Vënia në funksionim e kanalit ujitës Begaj-Babinë prej 5 km do të ndikonte ndjeshëm në 
rritjen e prodhimit bujqësor në Babinë dhe Sopot dhe në Komunën e Tropojës dhe zonën 
funksionale Tropojë në përgjithësi. 

Rritja e prodhimit bujqësor në Komunën e Tropojës nëpërmjet rritjes së aftësisë ujitëse 
për tokën bujqësore në Babinë dhe Sopot.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Sipërfaqja bujqësore e ujitur në Bobinë dhe komunën Tropojë është rritur ndjeshëm.
2. Të ardhurat e fermerëve të Bobinës dhe komunës së Tropojës janë rritur.
3. Furnizimi me produkte bujqësore dhe blektorale për zonën funksionale Tropojë është 
përmirësuar.

Rreth 200 familje fermere me rreth 1000 banorë do të përfitojnë nga ky projekt. Fermerët e 
Babinës dhe Sopotit të komunës Tropojë do të përfitojnë direkt nga ky projekt. Në 
komunën Tropojë, që zë rreth 20% të territorit të zonës funksionale, jetojnë rreth 20% e 
popullsisë së zonës. Indirekt, do të përfitojnë banorët e qytetit Bajram Curri, si dhe 
bizneset e përqendruara në shërbime dhe turizëm në komunat e tjera sidomos atë të 
Margegajt. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 13

pzf
program i zonave funksionale

1. Përgatitja e projektit teknik për ndërtimin e kanalit vaditës Begaj-Babinë, 5 km i gjatë.
2. Tenderimi i punimeve për ndërtimin e kanalit vaditës Begaj-Babinë.
3. Realizimi i punimeve për vënien në funksionim të kanalit vaditës (gërmime, pastrime, 
betonime, ndërtimi i pusetave, etj.)
4. Takime ndërgjegjësuese me fermerët, shoqatën e përdoruesve të ujit për përdorimin 
me efektivitet dhe eficencë të ujit për vaditje. 

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë studim fizibiliteti apo studim të 
detajuar / projekt teknik për këtë projekt. Kostoja është një paravlerësim i përafërt. Kanali 
ekziston, por është i dëmtuar dhe jo funksional.

Burimet e financimit mund të jenë nëpërmjet fondeve publike (të qeverisjes vendore apo 
qendrore, si Ministria e Bujqësisë), apo të donatorëve të huaj që mbështesin zhvillimin e 
bujqësisë në Shqipëri. 

Kostoja totale e projektit është 6,500,000 lekë, përfshirë:
1. Përgatitja e projektit teknik për ndërtimin e kanalit vaditës Begaj-Babinë, 5 km i gjatë 
(500,000 lekë)
2. Tenderimi i punimeve për ndërtimin e kanalit vaditës Begaj-Babinë (pa kosto).
3. Realizimi i punimeve për vënien në funksionim të kanalit vaditës (gërmime, pastrime, 
betonime, ndërtimi i pusetave, etj.) (6,000,000 lekë).
4. Takime ndërgjegjësuese me fermerët, shoqatën e përdoruesve të ujit, për përdorimin 
me efektivitet dhe eficencë të ujit për vaditje (pa kosto)



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 14

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Fshati Zogaj, Prush, komuna Bytyç

Vënia në funksionim e kanalit vaditës nga rezervuari i Letaj - 
Mjekërbardh (Zogaj) i komunës Bytyç 

8,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Sistemi ekzistues i ujitjes në bujqësi nuk mbulon nevojat e fermerëve për vaditjen e tokave 
bujqësore. Në vitin 2014, ujitet vetëm 27% e sipërfaqes së mbjellë, ose 42% e sipërfaqes 
potenciale (në krahasim me një standard prej 70% të totalit të fondit tokës që duhet të 
ujitet). Komuna e Bytyçit ka rreth 15% të tokës bujqësore në zonën e Tropojës: 980 ha nga 
7300 ha që ka tërë zona. Nga kjo sipëërfaqe, vetëm 225 ha ose 22% e sipërfaqes ujitet. 
Kjo ka ndikuar edhe në rendimentin e prodhimit, si dhe lënien djerrë të tokave. Zogaj dhe 
Prush janë nga fshatrat që kanë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore në komunën 
e Bytyçit. Vënia në funksionim e kanalit ujitës nga rezervuari i Letajt në Mjekërbardh (lagje 
e fshatit Zogaj) do të ndikonte ndjeshëm në rritjen e prodhimit bujqësor në këtë fshat dhe 
në komunën e Bytyçit në përgjithësi.

Rritja e prodhimit bujqësor në komunën e Bytyçit nëpërmjet rritjes së aftësisë ujitëse për 
tokën bujqësore në Zogaj dhe Prush.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Sipërfaqja bujqësore e ujitur në Zogaj dhe Prush dhe komunën Bytyç është rritur 
ndjeshëm.
2. Të ardhurat e fermerëve të Zogajt dhe komunës së Bytyçit janë rritur.
3. Furnizimi me produkte bujqësore dhe blektorale për zonën funksionale Tropojë është 
përmirësuar.

Rreth 120 familje fermere me rreth 650 banorë do të përfitojnë nga ky projekt. Fermerët e 
komunës Bytyç do të përfitojnë direkt nga ky projekt. Në komunën Bytyç, që zë rreth 20% 
të territorit të zonës funksionale, jetojnë rreth 12% e popullsisë së zonës. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 14

pzf
program i zonave funksionale

1. Përgatitja e projektit teknik për ndërtimin e kanalit vaditës Letaj-Mjekërbardh, 7 km i 
gjatë.
2. Tenderimi i punimeve për ndërtimin e kanalit vaditës Letaj (rezervuari) - Mjekërbardh.
3. Realizimi i punimeve për vënien në funksionim të kanalit vaditës (gërmime, pastrime, 
betonime, ndërtimi i pusetave, etj.)
4. Takime ndërgjegjësuese me fermerët, shoqatën e përdoruesve të ujit për përdorimin 
me efektivitet dhe eficencë të ujit për vaditje. 

Projekti realizohet për 6 muaj.

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë studim fizibiliteti, apo studim të 
detajuar/projekt teknik për këtë projekt. Kostoja është një paravlerësim i përafërt. Kanali 
vaditës ekziston, por është jashtë funksionit dhe ka nevojë për ndërhyrje (ndërtim, 
sistemim, përmirësim).

Burimet e financimit mund të jenë nëpërmjet fondeve publike (të qeverisjes vendore, apo 
qendrore, si Ministria e Bujqësisë), apo të donatorëve të huaj që mbështesin zhvillimin e 
bujqësisë në Shqipëri.

Kostoja totale e projektit është 8,000,000 lekë, përfshirë:
1. Përgatitja e projektit teknik për ndërtimin e kanalit vaditës Letaj (rezervuari) - 
Mjekërbardh, 7 km i gjatë (800,000 lekë).
2. Tenderimi i punimeve për ndërtimin e kanalit vaditës Letaj (rezervuari) - Mjekërbardh.
3. Realizimi i punimeve për vënien në funksionim të kanalit vaditës (gërmime, pastrime, 
betonime, ndërtimi i pusetave, etj.) (7,200,000 lekë)
4. Takime ndërgjegjësuese me fermerët, shoqatën e përdoruesve të ujit për përdorimin 
me efektivitet dhe eficencë të ujit për vaditje. 



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 15

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bajram Curri, të gjitha NJQV-të e Zonës Funksionale do të përfitojnë 

Ngritja e qendrës për përpunimin e frutave të stinës 

10,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Një nga gjetjet kryesore të studimit mbi Zonën Funksionale Tropojë është se fermeret nuk 
janë të orientuar nga tregu dhe në përgjithësi, prodhimi bujqësor dhe blektoral përdoret 
për plotësimin e nevojave individuale të familjeve fermere. Një pjesë e vogël e 
prodhimeve bujqësore dhe blektorale tregtohen në qytetin e Bajram Currit, ose në 
funksion të turizmit në Luginën e Valbonës. Orientimi dhe mbështetja për fermerët për të 
dalë në treg, apo për grumbullimin, përpunimin e marketimin e prodhimeve bujqësore dhe 
blegtorale ka qenë e pamjaftueshme. Vetëm një pjesë e vogël përpunohet në kushtet e 
shtëpisë, kryesisht për plotësimin e nevojave familjare dhe më pak për treg. Një ndër 
rekomandimet e studimit është që duhet të mbështeten përpjekjet për grumbullimin, 
përpunimin e marketimin e prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Kjo do të ndikonte 
drejtpërsëdrejti në sigurimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë dhe rrijen e të 
ardhurave nga shitja e produkteve.

Rritja e të ardhurave nga prodhimet lokale nëpërmjet përpunimit dhe valorizimit të tyre.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Furnizimi i tregut, sidomos operatorëve turistikë, me produkte lokale bujqësore dhe 
blektorale të përpunuara është rritur dhe përmiresuar.
2. Të ardhurat lokale janë rritur si pasojë e valorizimit nga përpunimi i frutave dhe 
produkteve bujqësore dhe të pyllit në përgjithësi.

Nga ky projekt do të përfitonin fermerët e zonës funksionale Tropojë, që do të gjenin një 
treg të gatshëm për tregtimin e produkteve të tyre dhe do të rrisnin të ardhurat e tyre. 
Megjithëse qendra do të vendoset në qytetin e Bajram Currit, përfitues do të jenë të gjithë 
fermerët dhe bizneset e zonës funksionale.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 15

pzf
program i zonave funksionale

1. Studimi i fizibilitetit.
2. Përgatitja e projektit teknik.
3. Sigurimi i lejeve të nevojshme nga pushteti vendor dhe/ose qendror.
4. Ndërtimi i qendrës.
5. Promovimi i qendrës tek prodhuesit lokale.

Kohëzgjatja e realizimit të projektit është rreth 12 muaj.

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt teknik të zhvilluar, apo 
studim fizibiliteti. 

Kostoja është e përafert, e vendosur bazuar në projekte të ngjashme.

Burimet e financimit mund të jenë fondet nga qeverisja qendrore (në kuadrin e projekteve 
në mbështetje të zhvillimit të bujqësisë dhe agro-përpunimit) dhe kreditimi nga bankat. 
Bashkia do të mbështesë projektin tek financuesit potencialë dhe do të pajisë 
ndërmarrësin me lejet e nevojshme. 

Kostoja totale e përafërt e projektit është 10,000,000 lekë.



pzf
program i zonave funksionale

PROJEKTI 16

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Komunat Bujan, Tropojë, Lekbibaj

Ndërtimi i shtigjeve turistike në zonën e Tropojës

3,700,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Analiza e zhvillimit ekonomik të zonës funksionale Tropojë ka evidentuar potencialin e 
madh turistik të zonës dhe se bukuritë dhe pasuritë natyrore e bëjnë Tropojën një 
destinacion të rëndësishëm të turizmit malor. Njëkohësisht ka nënvizuar se Lugina e 
Valbonës është një ndër atraksionet kryesore të Tropojës, por edhe të mbarë Shqipërisë 
dhe rajonit. Por gjithashtu është theksuar se Tropoja ka shumë atraksione të tjera turistike 
të pashfrytëzuara, që duhet të jenë në vëmendjen e vendim-marrësve lokalë dhe 
qendrorë, si Ceremi, Curraj Epërm, Liqeni i Ponarëve, Vargmali i Bjeshkëve, etj. Eshtë e 
rëndësishme që këto destinacione të promovohen dhe të zhvillohet infrastruktura 
(rrugore, turistike, etj.) për në këto destinacione. Në këtë projekt propozohet ndërtimi i 
shtigjeve turistike nga Bujani drejt Majës se Hekurave dhe Currajt e Epërm, nga Lekbibaj 
drejt Currajt të Epërm dhe nga Tropoja drejt Ceremit. Aktualisht, shtigjet turistike nuk kanë 
infrastrukturën e nevojshme turistike (shenjat orientuese, tabelat informuese, ndërhyrje 
për sigurinë e vizitorëve, etj.).

1. Përmirësimi i infrastrukturës turistike në zonën e Tropojës.
2. Shtimi i atraksioneve turistike të vizitueshme në zonën e Tropojës.
3. Rritja e numrit të vizitorëve dhe ditëve të qendrimit të tyre në Tropojë.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Shtigje turistike me infrastrukturë të përmirësuar dhe të promovuara për turistët 
potencialë.
2. Numri i turistëve që vizitojnë zonat e Bujanit, Tropojës dhe Lekbibaj rritet.
3. Numri i ditëve të qëndrimit të turistëve kur ata vizitojnë Tropojën rritet.
4. Zhvillimi i turizmit malor në komunat Bujan, Tropojë dhe Lekbibaj dhe për pasojë të 
ardhurat e familjeve lokale në këto komuna rriten.

Popullsia që përfiton direkt nga këto ndërhyrje është ajo e komunave Bujan, Tropojë dhe 
Lekbibaj, që përbëjnë rreth 45% të sipërfaqes së zonës funksionale Tropojë dhe të 
popullsisë së saj. Indirekt përfitojnë banorët dhe bizneset e bashkisë së Bajram Currit. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 16

pzf
program i zonave funksionale

1. Dizenjimi i shtigjeve turistike 
- Bujan-Markaj-Cervena-Cukal-Maja e Hekurave
- Bujan-Markaj-Velesht-Qafa e Kolshit-Qereq-Mulaj-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Vrana-Qafa e Mrrisë-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Shëngjergj-Btoshë-Qereq-Mulaj-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Curraj i Poshtëm-Curraj i Epërm (bregut të lumit të Lekbibaj)
- Tropojë-Sulbicë-Dobërdol-Valbonë-Cerem
2. Realizimi i punimeve për shtigjet turistike
- Vendosja e shenjave/tabelave orientuese (100 tabela orientuese)
- Dizenjimi i hartave turistike për secilin shteg (6 shtigje turistike)
- Vendosja e tabelave informuese me hartat përkatëse në fillim të secilit shteg (6 shtigje 
turistike).
- Ndërtimi i zonave të soditjes (3 vende--në Majën e Hekurave, Cukal, Curraj i Epërm)
- Ndërtimi i urave të vogla dhe gardheve mbrojtëse në zona të rrezikshme për turistët (10 
ndërhyrje).
3. Ndërgjegjësimi i komunitetit për ruajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës turistike 
dhe promovimin e turizmit malor.

Kohëzgjatja e realizimit të ndërhyrjes është 8 muaj.

Ky projekt është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt apo ndonjë ndërhyrje 
lidhur me vendosjen e infrastrukturës turistike në këto zona (drejt Currajt të Epërm, 
Qeremit dhe Majës së Hekurave). 

Financuesit e mundshëm të projektit mund të jenë projektet e ndryshme të realizuara nga 
organizata vendase dhe të huaja (si për shembull ato ndërkufitare me Kosovën apo Malin 
e Zi) ose njësia e qeverisjes vendore.

Kostoja totale e projektit është 3,500,000 lekë, përfshirë:

1. Dizenjimi i shtigjeve turistike (6 shtigje turistike, 300,000 lekë) 
2. Realizimi i punimeve për shtigjet turistike
- Vendosja e shenjave/tabelave orientuese (100 tabela orientuese, 800,000 lekë).
- Dizenjimi i hartave turistike për secilin shteg dhe printimi i tyre (6 shtigje turistike, 
360,000 lekë)
- Vendosja e tabelave informuese me hartat përkatëse në fillim të secilit shteg (6 shtigje 
turistike, 540,000 lekë). 
- Ndërtimi i zonave të soditjes (3 vende; 900,000 lekë).
- Ndërtimi i urave të vogla dhe gardheve mbrojtëse në zona të rrezikshme për turistët 
(10 ndërhyrje, 600,000 lekë).
3. Ndërgjegjësimi i komunitetit për ruajtjen dhe përmirësimin e infrastruktures turistike 
dhe promovimin e turizmit malor (përgatitje dhe printim fletëpalosjesh, 200,000 lekë).
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PROJEKTI 17

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Kam, përfitues janë banorët e komunës Bytyç, si dhe ato të zonës së 
Hasit.

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në komunën e Bytyçit. 

900,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Në analizën e zhvillimit ekonomik dhe të gjendjes së shërbimeve publike në zonën 
funksionale Tropojë, një nga gjetjet kryesore është se infrastruktura rrugore në disa pjesë 
të Tropojës, sidomos në komunën Lekbibaj dhe Bytyç, është e vështirë. Një alternativë 
për banorët e Bytyçit, sidomos fshatrave Kam, Kepenek, Zogaj, Prush, për t'u lidhur me 
Kukësin dhe Kosovën është edhe nëpërmjet pikës kufitare të Qafë Prushit. Kjo rrugë 
është malore, që lejon shpejtësi të vogël (30-40 km/orë) dhe e vështirë në dimër kur ka 
borë. Kjo rrugë përdoret kryesisht nga banorët e komunës Bytyç, që kufizohen me Hasin. 
Gjendja e rrugës që lidh Kamin me Qafë Prushin është e keqe. Gjatësia e kësaj rruge 
është 20 km.

1. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për banorët e komunës së Bytyçit.
2. Lehtësimi i lëvizjes së banorëve të komunës Bytyç drejt Kosovës dhe Hasit/Kukësit.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Infrastruktura rrugore e komunës Bytyç e përmirësuar.
2. Lëvizja e njerëzve dhe mallrave mes komunës Bytyç, Hasit dhe/ose Kosovës është 
lehtësuar.
3. Cilësia e jetesës së banorëve të Bytycit është përmirësuar

Nga ky projekt do të përfitonin rreth 1600 banorë të fshatrave Kam, Kepenek, Zogaj, dhe 
Prush, që përbëjnë rreth 60% të banorëve të komunës Bytyç. Komuna Bytyç përbën rreth 
15% të sipërfaqes së zonës funksionale Tropojë dhe 8% të popullsisë. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 17

pzf
program i zonave funksionale

Aktivitetet kryesore janë:

1. Zhvillimi i projektit teknik.
2. Tenderimi i punimeve.
3. Realizimi i punimeve. 

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt teknik të zhvilluar. Kostoja 
është e përafërt, e vendosur bazuar në projektet e ngjashme në zonë.

Burimet e financimit mund të jenë fondet publike (nga njësia e qeverisjes vendore. apo 
qeverisja qendrore) dhe donatorët potencialë. 

Në rastin e realizimit nga Bashkia, realizimi i punimeve do të bëhet nëpërmjet kontraktimit 
të kompanive të ndërtimit fituese të tenderit publik të zhvilluar nga Bashkia.

Kostoja totale e përafërt e projektit është 900,000,000 lekë.


