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KOMUNA E KËRÇOVËS
Vizioni    Komuna e Kërçovës brenda mandatit tone, do të jetë plotësisht në shërbim të 
qytetarëve edhe atë, më e zhvilluar ekonomikisht, më e urbanizuar, me drejtësi sociale me 
arsim,sport kulturë më të avansuar, e integruar në aspekt rajonal e ndërkombëtar, me mundësi 
më të shumëta për rekreim e përkujdesje shëndetsore, me ambiente më të pastërta dhe qytetarë 
më optimistë për të ardhmen.
Strategjia    Vizioni do të realizohet përmes zbatimit  më me përkushtim të kompetencave 
ligjore, përmes veprimeve kreative dhe të guximshme në të gjitha fushat dhe në kontura 
ligjore,përmes bashkëpunimit ndërkombëtar më efektiv. Segmente vizioni do të përmbushen 
nëpërmjet bashkëpunimit ndërkomunal në fusha me interes të dyanshëm, duke praktikuar 
partneritetin publiko - privat, duke krijuar më shumë hapsirë ,parakushte dhe kushte për 
zhvillim ekonomik lokal, me një qasje racionale në definim prioritetesh si dhe duke u kujdesur  
maksimalisht për ekuilibra dhe harmonizime të natyrave të ndryshme

Qëllimi 1    Planifikim urbanistik (urban dhe rural)
Qasja    Vazhdimi i praktikës së planifikimit të territorit të Komunës së Kërçovës edhe atë në 
territorin e qytetit ku është i përfshirë me plane detale të cilat do të ndryshohen dhe plotësohen,  
por gjithashtu edhe në territoret e fshatrave ku do të përpilohen plane të reja për fshatra duke 
përfshirë edhe zgjerimin e tyre. Panifikimi i  shum Planeve të Dokumentacionit Urbanistik 
Lokal nëpër parcela atraktive të territorit të Kërçovës ku për momentin nuk ka asnji plan në fuqi 
dhe përpilimin e të gjitha Planeve për Infrastrukturë në të gjitha fazat deri në leje për ndërtim  
duke i marrë parasysh të gjitha projektet ideore të  filluara dhe vazhdimi i tyre deri në  realizim. 
Me planifikimin në zonat e reja në të cilat nuk ka plane urbanistike dhe zgjërimin e zonave për 
ndërtim do të na mundësohet vazhdimi i zbatimit të Ligjit për tokë ndërtimore dhe realizimi i 
Planeve urbanistike me shitjen e tyre. Në atë mënyrë është paraparë ngritje evidente e buxhetit 
të Komunës së Kërçovës.

Projekte    Urbanizimin e pjesëve të reja të Kazermës së Qytetit
- Përfundimi i Planit të Përgjithshëm 
- Hartimin e planeve urbanistike për zona të reja industriale
- Hartimin e planeve urbanistike për fshatra dhe zgjerimin e ekzistuesve
- Iniciativa për ndryshimin e rregullativës për sferën e planifikimit urban
- Hartimin e projekteve urbane dhe komunale
- Hartimin e planeve detale në lagjet më të vjetra të qytetit
- Hartimin e proekteve dhe ate:
- Shtratin e lumit të qytetit, 3km.
- Rikonstruimi i Sheshit të qytetit ( parkim nëntokësor)
- Rregullimin dhe riorganizimin e qarkulimit në rr.”M.Tito” deri te rr.”11 Shtatori”
- Shtratin e lumit “Sushica” me qarkullim biçikletash
- Vendkalime për biçikleta
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- Trotoaret e qytetit
- Tregu i gjelbërt
- Kompleksi sportiv (Vëllazërimi)

Qëllimi 2    Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës
Qasja    Mjedisi është bashkësia e ndërveprimeve të përberesve biotike dhe jobiotike që nxisin 
dhe zhvillojnë jetën e gjallë në tokë,duke përfshirë mjedisin fizik, natyror të ajrit,tokës,ujerave 
etj. Faktorët natyrorë dhe shoqërore të mjedisit ndikojnë drejtperdrejt në jetën e njeriut. Ata janë 
një kusht thelbësor për të përcaktuar zhvillimin e tyre fizik, mendor, intelektual, psikologjik dhe 
vete mënyrës së jetesës së tyre. Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në 
nivel individual, të organizatave ose të qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të qenieve 
njerëzore.Mjedisi në të cilin jetojmë është shumë I rëndësishëm për ne. Ai është burim i jëtës 
së njeriut prandaj Komuna e Kërcovës duke analizuar të gjitha të dhënat në teren do të marrim 
keto aktivitete:

Veprimet
- Zgjidhjen e problemit te deponisë dhe riciklimin e mbeturinave
- Blombimi i deponisë ekzistuese të qytetit
- Menaxhim me mbeturinat në nivel të teritorit
- Mbjellja e fidaneve
- Pastrimin e deponimeve të egra
- Vendosja në funksionim të stacionit pastrues për trajtimin e ujërave të zeza
- Perpjekje për zgjidhjen e filtrimit të TE Osllomej
- Mirëmbajtje e kanaleve në zonat urbane
- Vërja në përdorim të ujrave nëntoksor 
- Trajtimin e qenëve endacak
- Zgjerimin e hapsirave te gjelberta
- Krijimin e parakushteve per gazifikimin e qytetit

Qëllimi 3    Zhvillimi ekonomik lokal
Qasja    Qeverisja Komunale angazhohet në vazhdimësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe me 
projekte të ndryshme të realizuara, qoftë në infrastrukturë, bujqësi, përkrahje të bizneseve të 
reja, arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale, kulturë, rini e sport. Strategjia për zhvillim ekonomik 
lokal paraqet një platformë strategjike të bazuar në plan të veprimit, që ka për synim zhvillimin 
ekonomik për nevojat e sektorëve dhe vendimmarrësve në komunë

Veprimet
- Ndërtimin e zonave të reja industrial
- Zhvillimi i turizmit malor
- Planifikimin e pikave për ndërtimin e objekteve për rekreim në viset malore
- Definimi i ofertës(ve) turistike
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- Promovimi i produkteve bujqësore dhe blektorale
- Ndihmesa në organizim të panaireveve dhe ekspozimeve të produkteve vendore bujqësore, 
bjegtorale,kopshtare,artizanale etj.
- Subvencionimin e të rinjve për hapjen e bizneseve
- Subvencionimin e nëdrrrmarrjeve të vogla dhe të mesme për hapjen e vendeve të reja të punës
- Mbështetje llogjistike për zonat e lira ekonomike
- Parashikimin e zonave për ndërtimin e burimeve alternative energjetike
- Rivitalizimin e vendeve me karakter historik si atrakcione turistike
- Inkurajimi i bashkqytetarve tanë që jetojnë jasht shtetit që përvojën dhe kapitalin e tyre ta 
investojn në vendlindje

Qëllimi 4    Veprimtaritë komunale
Qasja    Programe të detajuara për:furnizimi me ujë për pije; përcjellja e ujit teknologjik; 
përcjellja dhe pastrimi i ujrave të ndotura; ndriçimi publik; dërgimi dhe trajtimi i ujrave 
atmosferik; mirëmbajtja e higjienës publike; grumbullimi, transportimi dhe procedimi me 
mbeturinat e ngurta komunale; rregullimi dhe organizimi i trafikut publik lokal të udhëtarëve; 
mirëmbajtja e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe dhënia e shërbimeve mortërore; 
ndërtimi, mirëmbajtja, rekonstruimi dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve 
të tjera të infrastrukturës; rregullimi i regjimit të komunikacionit; ndërtimi dhe mirëmbajtja 
e sinjalizimeve rrugore të komunikacionit, ndërtimi dhe mirëmbajtja e hapësirës publike të 
parkimit; mënjanimi i automjeteve të parkuara gabimisht; mënjanimi i automjeteve të dëmtuara 
nga sipërfaqet publike; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tregjeve; pastrimi i oxhaqeve;mirëmbajtja 
dhe shfrytëzimi i parqeve, gjelbërimit, park-pyjeve dhe sipërfaqeve rekreative; rregullimi, 
mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i shtratit të lumenjve në pjesët eurbanizuara; përcaktimi i emrave 
të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera të infrastrukturës. 

Veprimet
- Vendosja e sistemit pagesor për parkim
- Kanalizimet dhe kolektori deri te Stacioni pastrues (ish Komuna e Zajazit, qyteti dhe ish 
Komuna e Osllomesë)
- Rekonstruimin e proektit të rrethrrotullimeve në M. Tito
- Vazhdimin e rekonstruimit të rr. “11 Shtatori”
- Kanalizimi atmosferik në rr. “Isein Akioski”
- Rikonstruimin e rrugës Zagorje
- Rr, e infrastructures në lagjen e re pashinë
- Rruga Strelcë- Biçincë
- Rruga Strelcë- Shutovë
- Përmisimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale
- Rreth rrotullimi te udhëkryqi i Osllomes
- Rregullimin e rrugicave në vendet rurale
- Rrugën Magjistrale-Sërbjan
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- Rregullimin e parkut te “Llamellat”
- Rregullimin e infrastructures në lagjen 22 dhjetori dhe Reshtan, Osoj
- Ndërtimin e rrugicave në pashinën e epërme
- Rekonstruimin e rrugës (Spitali – R.regjionale)
- Ujsjellsi në fsh. Drogomisht i Madh
- Përmisimin e kanalizimit në lagjen Biçincë
- Ujsjellsi në fsh. Sërbicë – Novosell
-  Kanalizimin në fsh.Jagoll
- Kanalizimin në fsh.Tuhin
- Kanalizimin fekal ne fsh.Dërgovë
- Rregullimin e infrastruktures në lagjen e romëve
- Krijimin e kushteve për ndertimin e hyrje-daljeve te reja  ne autostraden Shkup – Kërçovë - 
Ohër

Qëllimi 5    Kultura
Qasja    Përkrahja dhe mbështetja e kulturës, me theks të veçantë ruajtja e trashëgmisë 
kulturore, këngës dhe folklorit kërçovar si burim i çmuar i qytetit tonë. Përkrahja institucionale 
dhe financiare të enteve dhe projekteve kulturore; kultivimi i folklorit, zakoneve, artizanateve 
të vjetra dhe vlerave të ngjajshme kulturore; organizimi i manifestimeve kulturore; nxitja e 
formave të llojllojshme specifike të krijimtarisë.   

Veprimet
- Kthimi i objekteve kulturore në pronsi dhe menaxhim të Komunës
- Revitalizimi i objekteve të trashigimisë kulturore
- Galerinë e piktorit Omer Kaleshi
- Pasurimin me libra në bibliotekat e shkollave dhe të qytetit
- Rritja e buxhetit për programet kulturore
- Formimin e trupës teatrore
- Institucionalizimin e kulturës kërçovarë
- Përkrahje të të rinjve për aktivitete kulturore

Qëllimi 6    Sporti dhe rekreacioni
Qasja    Sporti është veprimtari njerëzore qëllimi i së cilës është argëtimi dhe zhvillimi apo 
krahasimi i aftësive psikike dhe fizike. Zhvillimi i sportit masiv dhe i aktiviteteve rekreative; 
organizimi i shfaqjeve dhe manifestimeve sportive; mirëmbajtja dhe ndërtimi i objekteve për 
sport; përkrahja lidhjeve sportive do te jet priorotet i Komunes se Kërçovës.

Veprimet
- Objekte të sportit
- Rritja e buxhetit për sportet individuale
- Rritja e buxhetit për sportet grupore
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- Rritja e buxhetit për sportet luftarake
- Përmirsimin e infrastruktures sportive
- Stadium i Zajazit
- Rekonstruimi i objekteve të zhveshtores në stadiumin e qytetit
- Përkrahje per shkollat e sportit masiv dhe individual

Qëllimi 7    Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve
Qasja    Çerdhe për fëmijë dhe shtëpi të pleqve (pronësi, financim, investime dhe mirëmbajtje); 
realizimi i përkujdesjes sociale për persona invalidë; fëmijëve pa prindër dhe përkujdesje 
prindërore; fëmijëve me probleme edukativo-sociale; fëmijëve me nevoja të veçanta; fëmijëve 
nga familjet njëprindërore; fëmijëve në rrugë; personave të ekspozuar rrezikut social; 
personave të prekur nga keqpërdorimi i drogës dhe alkoolit; ngritja e vetëdijes së popullatës; 
strehimi i personave të rrezikuar social; realizimi i së drejtës dhe edukimi i fëmijëve të moshës 
parashkollore do te jene prioritet parsor i Komunes se Kercoves per 4 vitet e ardhshme.

Veprimet
- Ndërtimin e ndërtesave sociale
- Rritja e buxhetit për ndihma
- Ndihmesë familjeve me nevojë për shtëpi(banesë), sipas kriteriumeve paraprakisht të definuara
- Rritja e buxhetit për bursat studentore
- Përkrahje materiale për nxënës dhe studentë nga familje nevojëtare, në përputhje me 
kriteriumet paraprakisht të definuara
- Rritja e buxhetit për shoqatat me nevoja të posacme
- Edukimi arsimor i fëmijve me nevoja të posaqme
- Mbështetje personave me aftësi të kufizuara
-Zgjidhja e problemit të lagjes së romve afër lumit të Zajazit
-Përkujdesje e veçant familjeve nevojëtare rome dhe grupeve më të vogëla etnike

Qëllimi 8    Arsimi
Qasja    Themelimi, financimi dhe administrimi i shkollave fillore dhe të mesme, në bashkëpunim 
me pushtetin qendror, në pajtueshmëri me ligjin, organizimi i transportit dhe i gjithë procesit 
edukativo-arsimor. Rritja e cilësisë së arsimit duke zbatuar metodat bashkëkohore në procesin 
edukativo – arsimor. Praktikimi i metodave bashkëkohore për organizim të mirëfilltë të 
mësimit. Krijimi i kushteve dhe mundësimi i nxënësve në garat me karakter komunal dhe 
shtetëror. Stimulimi i nxënësve për të arritur suksese të larta. Përzgjedhja e nxënësve më të 
mirë të gjeneratës dhe shpërblimi i tyre. Ndërrmarrja e masave për mënjanimin e dukurive të 
padëshiruara nëpër shkollat fillore dhe të mesme.

Veprimet
- Moderznizimi i transportit
- Modernizimi i objekteve shkollore
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- Ndërtimi i tereneve sportive
- Krijimin e kushteve për arsim bashkëkohor
- Vazhdimin e trendit të uljes se borxheve në shkollat e qytetit
- Rajonalizimi i shkollave
- Ndërtimin e çerdheve për fëmij në pjesën urbane
- Ndërtimin e çerdheve për fëmij në pjesën rurale
- Mësimi kabinetik në Shkollat e mesme
- Ushqim ditor per nxenesit 

Qëllimi 9    Efikasitet Energjetik
Qasja    Komuna e Kërcovës ka potencial të madh që të kenë dobi nga përdorimi më i madh i 
burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe masat e efikasitetit energjetik. Efikasitetit energjetik 
synon që të lëvizë këtë potencial duke siguruar kombinimin e instrumenteve të financimit, 
ndihmës teknike dhe përkrahjes politikave praktike, për të krijuar treg të qëndrueshëm për 
efikasitetin energjetik.

Veprimet
- Izolim termik i objekteve publike
- Vendosjen e paneleve diellore në pullazët e objekteve publike
- Mundësia e ndërrimit të lëndve djegëse për ngrohje në institucionet publike dhe private.
- Kampanjë dhe Edukim për kursimin e energjis elektrike
- Krijimin e infrastruktures per shfrytzimin e energjis se eres
- Ndihme logjistike per ivestime private per shrytzimin e burimive alternative energjetike 

Qëllimi 10    Mbrojtje dhe shpëtim dhe mbrojtja kundër zjarrit
Qasja    Në bazë të analizave paraprake, do të zbatojmë masat më të avansuara për mbrojtjen e 
qytetarëve në raste të dukurive natyrore.
Vënia në praktikë e teknikave për mbrojtjen nga zjarret, duke përdorur pajisjet adekuate për 
shuarjen e zjarrit. Dëshmi për këtë i kemi intervenimet e deritanishme në përballje me situatat 
e rrezikshme që e kanë kapluar qytetin tonë. Përforcimi i kapaciteteve mbrojtëse, do të jetë 
ndihmesë shtesë për përballje me rreziqet eventuale.

Veprimet
- Modernizimi i Njësisë së zjarrrfiksëve
- Ekipimin me zjarrfikës professionalë në shërbim të komunitetit
- Edukimin nëpër shkollat e mesme dhe fillore për prenventive kundër zjarreve
- Formimin e ekipeve vullnetare të zjarrfiksëve
- Hapjen e rrugve per qasje me te leht te ekipeve te zjarrfiksave ne viset malore

Qëllimi 11    Punë të tjera të përcaktuara me ligj.




