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QYTETI I STRUGËS

HISTORIA

Qyteti i Strugës shtrihet në jugperëndim të Republikës së Maqedonisë dhe 
duke jetuar me shekuj ka formuar fizonomin e saj në aspektin historik, 
kulturor, në art, arkitekture, dhe në atë estetike.

Ç’do qytet ka historinë, dhe të kaluarën e vet dhe ajo e bën që qytetaret të 
mburren, krenohen me të. Ajo e bashkon popullin e çdo qyteti dhe bën ti 
respektojnë traditat dhe njëkohësisht t’ua përcjellin gjeneratave më të reja, 
ose më konkretisht ato përcillen prej brezit në brez. Flasim për qytetin e 
Liqenit të Ohrit, për historinë e këtij qyteti ku ç’do gur ose kalderma dhe 
ç’do guace e liqenit të kthjelltë paraqet pjesë përbërëse e piramidës së 
këtij qyteti. Struga qytet i artizaneve. Gjatë zhvillimit të tij qyteti kalon 
nëpër periudha zhvillim të traditave, ekonomisë dhe kulturës por mos ta 
harrojmë faktin se ka qenë edhe në sy të shume pushtuesve.

Historia e Strugës fillon nga neoliti . Buzë Drinit të Zi dhe në afërsi të tij 
janë zbuluar figura arti që padyshim tregon se prej neolitit e këtej Struga ka 
qenë vendbanim . Si mbas asaj që është e njohur prej epokës greko-romake 
mund të thuhet se Struga ka qenë vendbanim i rëndësishëm peshkimi në 
afërsi të vendbanimeve Lyhnida ( Ohri i sotëm ) dhe Patra (vendbanim 
antik mbeturinat e të cilit janë gjetur ne fshatin Ladorishtë 2 kilometra larg 
Strugës ). Në epokën greko-romake, para ardhjes së sllavëve në Ballkan , 
Struga ka qenë territor ku intenzivisht është zhvilluar jeta kulturore. Prej 
asaj koha është e rëndësishme nekropola në fshatin Trebenishtë e cila ka 
dhënë material të shkëlqyer për shkencën greke dhe ballkanike si dhe për 
bazilikat e mëvonshme romake dhe bizantine në Ladorishtë , Oktis dhe 
Dollogozhdë.
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Për historinë kulturore të Strugës dhe rrethinës me një rendësi të veçantë 
janë bazilikat në Oktis dhe në Ladorishtë . Për bazilikën në Ladorishtë 
dihet se ka pasur atrium, bazilika të tilla ka në të gjithë Ballkanin mirëpo 
rrallë gjenden bazilika me mozaik në podium. Në një terren kaq të pasur 
në shekullin e VII erdhën sllavët, në atë periudhë Ohri ishte shkatërruar 
nga një tërmet, gjithashtu edhe bazilikat në Oktis dhe Ladorishtë.

POZITA GJEOGRAFIKE

 Ne pjesën jugperëndimore të Republikës së Maqedonisë shtrihet Pellgu i 
Ohrit dhe Strugës, i vendosur ndërmjet maleve Jabllanica, Malit të Belicës 
dhe Mokrës në perëndim, Galiçicës, Petrines, Malit Pllaçin dhe Ilien në 
lindje; Stogovës dhe pjesës së saj e Karaormanit në veri dhe krahinës 
malore Gora në jug.

Pellgu përfshin sipërfaqe prej 103.407ha.

Struga gjendet në lartësi mbidetare prej 698m.

Struga është e vendosur në rrëzë të malit Jabllanica në Pellgun e Ohrit dhe 
në anën veriore të Liqenit të Ohrit pranë vendit ku rrjedh lumi Drini i Zi 
po nga Liqeni i Ohrit. Mendohet se qysh nga periudhat e hershme kohore 
ka egzistuar një vendbanim me emrin Enhalon, emër që mendohet se ka 
prejardhje nga gjuha e vjetër greke, që në përkthim don të thotë ngjalë. 
Më vonë vendbanimi e mori emrin Strugë, që don të thotë mëngë dore, 
hu edhe atë në vendin e gjuajtjes së peshkut. Komuna e Strugës përrfshin 
sipërfaqe prej 573ha, ose në 1/3-tën pjesë nga linja e përgjithshme bregore 
e liqenit, d.m.th në gjysmën e sipërfaqes së përgjithshme të pellgut. Në 
këtë sipërfaqe ndodhet qyteti Strugë me 50 vendbanime (Misleshova, 
Drasllajca, Moroishta, Llozhani, Bixhova, Vranishta, Belica e Poshtme, 
Zagraçani, Kalishti, Mali Vllaj, Ladorishti, Radozhda, Frëngova, Shumi, 
Oktisi, Vishnja, Belica e Epërme, Drenoku, Modriçi, Glloboçica, , Nerezi, 
Bezeva, Jabllanica, Llakajca, Priskupshtina, Burineci, Zbazhdi, Llukova, 
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Prisovjani, Rzhanova, Sellca, Brezova, Bogovica, Toska, Dollogozhda, 
Koroshishta, Livadhia, Misllodezhda, Novosela, Pohumi, Zhepini, 
Boroveci, Llabunishti, Podgorca, Tashmaronishta, Veleshta, Tateshi i 
Epërm, Tateshi i Poshtëm dhe Dobovjani).

 Fshatrat shtrihen :

• Nga ana e majtë e Drinit në lindje të rrëzës së Malit Jabllanica, si 
fshatra të Drimkollit të Strugës dhe dy fshatra ne bregun e liqenit.

• Në rrëzën malore të Jabllanicës fshatrat e Drimkollit të Dibrës.

• Nga ana e djathtë e Drinit ndodhet krahina e Malësisë, por më në veri 
të saj krahina e Zhupës së Dibrës.

• Në rrezen jugore të Karaormainit dhe në skajin e fushës.

• Në pjesën përfundimtare të Fushës së Strugës.

Të nderuar qytetar të Komunës së Strugës, 

Kam nderin dhe kënaqësinë që bashkërisht me ju të fillojmë një cikël të 
ri për qytetin tonë, në të cilin cikël kryefjala e çdo procesi do të jeni JU të 
nderuar “Strugan”.

Ashtu siç është tradita jone e mrekullueshme,  ku ne çdo familje strugane 
mikpritja  nga i zoti i shtëpisë i cili i pretë miqtë me fjalën e zemres: 
– “Mirë se keni ardhur”, – po ashtu edhe unë si perfaqësues i juaj dhe 
familjes së madhe  e bujare të qytetit të Strugës u betohem qytetarëve 
të Strugës se do të hapim dyert dhe të gjithë ju do jeni ata të cilët do të 
riktheni komunën për qytetarët dhe ku qytetarët do jenë zoti i shtëpisë në 
komunën e Strugës.  

Mungesa e idealeve më të larta profesionale dhe morale kanë qenë 
element i pandarë në qeverisjen e kaluar katër vjeçare e cila ka ndikuar 
në mosarritjen e rezultateve në ndryshimin e jetesës në qytetin e Strugës.

Qyteti që dikur ishte krenaria e gjithë trojeve shqipëtare, sinonim i qetësisë dhe 
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sigurisë, betohem që bashkërisht me ju do mundohem të rikthejmë bujarinë dhe  
sigurinë për çdo familje Strugane.

Unë ju premtoj që gjatë qeverisjes sime Struga do të jetë një vend më 
i zhvilluar ekonomikisht dhe me shkallë më të rritur të punësimit ku si 
katalizator i rritjes ekonomike do të jenë investimet e huaja dhe do të 
fokusohemi në krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për investimet e 
huja, gjithashtu kujdes i veçantë do ti kushtohet stimulimit të ndërmarrjeve 
vendore për të siguruar një zhvillim më te qëndrueshëm lokal. 

Për më tepër nëpërmjet planeve moderne zhvillimore të aprovuara 
bashkërisht me JU do të vazhdojmë që Struga të jetë një vend me 
infrastrukturën më të përparuar në Maqedoni e cila ndërtohet dhe 
zhvillohet duke respektuar qytetarët e Komunës së Strugës.

Tē gjithë projektet e rëndësishme për arsimin parashkollor, fillor dhe të 
mesëm do t’i ndërtojmë bashkërisht me JU, ashtu siç krijuam Gjimnazin 
“Dr.Ibrahim Temo”, Shkollën e mesme profesionale të Muzikës, hapjen e 
arsimit shqip në Llabunishtën Shqiptare në Shkollën e Murat Llabunishtit, 
do  të krijojmë kushte sa më të përshtatshme për arsimin parashkollor si në 
vendbanimet urbane dhe rurale, do të krijojmë programet e reja mësimore 
dhe një arsim i mesëm i menaxhuar mirë që do fokusohet në kërkesat e 
tregut të punës dhe do të mundësojë punësim më të lehtë për të gjithë duke 
plotësuar nevojat  e tregut të punës.

Gjeneratat e reja do të motivohen që të mbesin në Strugë dhe aplikojnë 
energjinë, talentin dhe kreativitetin e tyre në një shoqëri dhe ekonomi 
dinamike ku standardet më të larta të kompetencës profesionale do të 
shpërblehen.

Rëndësi e vëçantë do t’i kushtohet dhe krijimit të një qendre rekreativo-
sportive për të gjithë gjeneratat e reja duke mundësuar që qyteti i Strugës 
të gëzojë një pozicion të rëndësishëm kombëtar si qytet sportiv por dhe një 
popullatë e re më aktive, më e shëndetshme dhe më shumë konkuruese, që 
ka besim dhe aftësi në ndërtimin e prosperitetit dhe përparimit në Strugë 
për të ardhmen.
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Krijimin e projekteve për restaurimim, mirëmbajtjen dhe promovimin 
e trashëgimisë kultorore ku do t’i rikthehet bukuria e mëhershme dhe 
rëndësia historike dhe ajo do të mund të përbëjë një pasuri të rëndësishme 
për zhvillimin e turizmit.

Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet dhe  zhvillimit të turizmit si komunë 
me bukuri të veçanta natyrore dhe traditë të pasur kulturore të cilat do 
të realizohen përmes mbështetjes së iniciativave për rritjen e kapacitetit 
turisitik dhe duke shfrytëzuar të gjithë resurset në promovimin sa më të 
mirë të vendit në vendet e ndryshme europiane dhe më gjërë.

Të nderuar qytetar të Komunës së Strugës, do doja që ta mbyllja këtë 
prononcim me faktin që do jem kryetar i të gjithë qytetarëve, kryetar në 
shërbim të të gjithë qytetarëve, ku do të kenë mundësi të barabarta të gjithë. 
Ju jeni zëri i këtij qyteti, ju do të vendosni për të mirën e vendit tonë, ju do 
të jeni katalizator i proceseve të ardhshme në qytetin tonë. Kërkojë që të 
vendosni në bazë të vullnetit tuaj të lirë duke patur ndërmend gjithmonë 
idenë e krijimit të kushteve më të mira për fëmijët tanë, për të ardhmen 
tonë dhe për prosperitetin e qytetit tonë. 

Unë jam i gatshëm që të arrijmë të realizojmë të gjitha këto- 
BASHKËRISHT, sepse demokracia është qeverisja e qytetarëve, nga 
qytetarët, për qytetarët.
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1.ARSIMI

Kapitali njerëzor i Strugës është pasuria e saj më e madhe. Një sistem 
arsimor i menaxhuar mirë, që fokusohet në kërkesat e tregut të punës do 
të mundësojë punësim më të lehtë për të gjithë. Struga do të kthehet në 
qendër arsimore të fokusuar në ndërmarrësi dhe inovacion. Ata që janë të 
punësuar do të kenë mundësinë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional 
që të jenë më të përgatitur për tu ballafaquar me sfidat e vazhdueshme 
në vendet e tyre të punës. Brezat e rinj do të motivohen që të mbesin 
në Strugë dhe aplikojnë energjinë, talentin dhe kreativitetin e tyre në një 
shoqëri dhe ekonomi dinamike ku standardet më të larta të kompetencës 
profesionale do të shpërblehen.

1.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

 9 Hapja e tre drejtimeve të disperzuara universitare nga Universiteti 
Nënë Tereza me qëllim profilizimin e të rinjëve, me mundesi 
punësimi në Zonen Industriale Teknoligjike

 9 Lidhja më e mirë e sistemit arsimor me nevojat e tregut nëpërmjet 
reformim dhe adaptim i Shkollës së mesme komunale “Niko Nestor” 
me hapjen te paraleleve profesionale në përputhje me nevojat e tregut 
në bashkëpunim me oden ekonomike veri-perendimore. 

 9 Përmirësimin e infrastrukturës shkollore nëpërmjet përmisimit 
të çerdheve në vendet ruarale, rinovimin dhe pajisjen me mjete të 
nevojshme të çerdheve.

 9 Përmirësimin e infrastrukturës shkollore përfshirë edhe planifikimin 
më të mirë të hapësirave shkollore dhe hapjen e nje biblioteke dhe 
leximore te re komunale, pajisjen me banka, karrike, dërrasa si 
dhe mjete të nevojshme për laboratorët dhe kabinetet e shkollave. 



KOMUNA E STRUGËS - Programi për Zgjedhjet Lokale 201712

Renovimin e tualeteve, rregullimin e sistemit të ngrohjes si dhe 
rregullimin e oborreve të shkollave.

 9 Përmirësimin e cilësisë së shkollimit përmes kontrollit të kualitetit 
dhe mbështetjes finaciare të të rinjëve të talentur në gara regjionale 
dhe ndërkombëtare.

 9 Hapja e qendrës artizanale e mbështetur  nga fondet e komunës.

 9 Përshtatja e shkollave për mësim në nji turn (ulja e shpenzimeve 
operative, shkollat do dalin nga borxhet për energji elektrike dhe 
ngrohje në dimër)

 9 Ndërtimin e sallave sportive.

1.1.1 VEPRIMET 

• Zhvillimi i programeve në arsimin e mesëm profesional dhe atë 
nëpërmjet profileve si: motra medicinale-akusheri, infermieri, 
mekatronik dhe inxhinieri ekonomike.

• Krijimi i programeve të bursave për studentët në nevojë.

• Krijimi i ndërlidhjeve ndërmjet sistemit arsimor, qendrave për 
Arsimim dhe zhvillim të bizneseve dhe sektorit privat.

• Krijimi i ndërlidhjeve ndërmjet sistemit arsimor, qendrave për 
Arsimim dhe zhvillim të bizneseve dhe sektorit privat.

• Hapja e qendrave të reja për aftësim profesional.

• Krijimi e programeve të shkëmbimit të nxënësve nga Struga me vende 
të Bashkimit  Evropian dhe SHBA-ve

• Krijimi i programeve për identifikimin dhe avancimin e talentëve të 
rinjë.

• Përshtatja e hapësirave aktuale, shtimi i numrit të klasave, program të 
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ri edukativo-arsimor, (mësim në një turn).

• Hapja e çerdheve te reja në zonat rurale ( fshatrat e mëdha: Veleshtë, 
Ladorishtë, Dollogozhdë, në bashkëpunim me Ministrinë e punës dhe 
politikës sociale)

• Hapja e paraleleve për fëmijët me nevoja të posaçme (sindromi Daun, 
Autizëm, vonesa në zhvillim etj.)
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2.URBANIZËM DHE INFRASTRUKTURË

Çështja urbane dhe territoriale është e rëndësishme dhe prioritare në 
axhendën e zhvillimit në komunës së Strugës, veçanërisht me përfshirjen 
e respektimin e konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Politikat e 
planifikimit urban (dhe të territorit),  do t’i arrijmë me shpejtësi dhe duke 
lehtësuar procedurat e dokumenteve për realizimin e kompleksitetin e 
ndryshimeve konkrete dhe do të realizohen sipas kërkesave dhe nevojave 
të qytetarëve . Në këto kushte, është e domosdoshme të zhvillohen 
çasje më progresive dhe mbi të gjitha “strategjike” me qëllim krijimin e 
ekuilibrit midis objektivave të zhvillimit.

Struga do të jetë një vend me infrastrukturën më të përparuar në vend e cila 
respekton në tërësi planet zhvillimore dhe urbane të aprovuara. Përcaktimi 
i projekteve prioritare infrastrukturore do të bëhet me pjesëmarrjen direkte 
të banorëve përmes procesit tërësisht transparent.

2.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

 9 Investimet në infrastrukturë sipas planeve të detajuara dhe të aprovuara

 9 Përcaktimi i prioriteteve përmes pjesëmarrjes direkte të komunitetit 

 9 Zhvillimi i infrastrukturës me interes të qytetit

 9 Zhvillimi urban i qytetit

 9 Rrugë, trotuarë dhe minisheshe bashkohor

 9 Pemë, lule dhe gjelbërim për të gjithë

 9 Kosha për hedhjen e mbeturinave, sistem seleksionimi dhe riciklimin 
e tyre.

 9 Sistemimi dhe ndërtimi i parkingjeve.
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 9 Rregullimin e hyrjeve ekzistuese dhe ndërtimin e hyrjeve të reja në 
Strugë.

 9 Ujë i mjaftueshëm dhe i pastër

 9 Shtrimin e sistemit të ujërave të zeza në të gjithë komunën.

 9 Kënde lojërash për fëmijët.

 9 Ndriçimi i zonave periferike

 9 Vendosja e matësve/barrierave të shpejtësisë së automjeteve afër 
shkollave për të përmirësuar sigurinë

2.2 VEPRIMET 

 9 Plan te ri gjeneral urbanistik dhe plan detal urbanistik

 9 Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i trotuarëve, rikonstruim të rrugëve 
të demtuar si dhe hapjen e rrugëve të reja  në qytet.

 9 Rregullimin e pjesës së hyrjes në Strugë, me ndërtimin e mbikalimit 
tek Zona teknologjike industriale zhvillimore, si dhe rregullimin e 
rrugës dytësore nga lumi “Sateska” deri te hyrja e qytetit.

 9 Përfundimi i bulevardit nga rrethrrotullimi (tek policia) deri tek 
rrethrrotullimi (hotel Apolonia)

 9 Zgjerimin e rrugëve me korsi ndihmëse për hapje të vendparkimeve të 
reja dhe rregullimin e trotuarëve

 9 Rregullimin  e hyrjes se qytetit nga magjistralja Strugë-Qafëthanë. 

 9 Përshpejtimi i procedurave  dhe mbyllje të legalizim te objekteve.

 9 Projekt urbanistik per bregun e liqenit nga lumi Sateska deri ne 
Radozhdë.

 9 Ndërrimin e tubacionit të ujësjellësit në të gjithë qytetin.
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 9 Ndertimin e parkingut nentokësor tek sheshi i Strugës në partneritet 
publiko-privat.

 9 Ndertimi i portit dhe hapja e linjës ujore Strugë-Pogradec

 9 Projekt për urbanizimin e bregut të liqenit, dhënjien  me koncesion të 
plazheve dhe mundësi për subvencionim nga komuna për kocesionerët 
ndër moshën 29 vjeç.

 9 Zgjerimi i rrugës me katër korsi nga ura e Morovishtës deri tek 
rrethrrotullimi në hyrje të  qytetit.

 9 Hapja e tregut të ri të mbyllur në anen lindore të qytetit rr.Globoçicës 
në partneritet publiko-privat.

 9 Stimulim për çiftet e reja deri në moshën 29 vjeçare lirim nga taksat 
komunale per objekte banimi individual deri në 100 m2. 

 9 Rregullimi i shtratit të “Drinit të zi” deri tek ura e Morovishtës.

 9 Ndriçimi i shtratit te “Drinit të zi” në qendër të qytetit

 9 Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbërta dhe hapësirave për 
fëmijtë.

 9 Ndërtimi i parqeve për fëmijë, kënd lojrash ( Ndërtimi i një parku në 
Strugë dhe ne fshatrat më të mëdha -5 gjithsej). 
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3.ZHVILLIMI EKONOMIK

Një nga parimet bazë të shoqërive demokratike është ajo e funksionimit të 
tregut të lirë ku thelbi i këtij parimi bazë është që biznesi do të qeveriset, do 
të funksionojë mbi bazën e ligjeve të kërkesë-ofertës dhe jo nga kontrolli 
dhe planifikimi i centralizuar apo ndërhyrjeve qeveritare nëpërmjet 
krijimit të rregullave të caktuara favorizuese apo subvencionimit të 
bizneseve individuale apo një grupi të caktuar të tyre.

Një nga përgjegjësitë tona kryesore si qeverisje lokale është ajo e zhvillimit 
ekonomik. 

Ngritja e infrastrukturës së nevojshme rregullatore dhe administrative, 
nxitja e zhvillimit të biznesit dhe iniciativës për investime, japin siguri 
për një zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të standardeve të jetesës së 
qytetarëve.

Angazhim per thjështzimin të procedurave  administrative komunale për 
biznesin dhe korrektësi maksimale në detyrimin e komunës, mbledhje 
efikase të tatim-taksave të cilat do të investohen në interes  të qytetarëve.

Zyra komunale për aplikim për fondet dhe grantet që ofron komuniteti 
ndërkombëtar në projekte të ndryshme për zhvillim ekonomik

Lehtësim dhe unifikim të taksës për bizneset, duke konsideruar biznesin 
si partner drejtë mirëqënjiës. 
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3.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

 9 Krijimi i një ambienti të përshtatshëm të të bërit biznes që stimulon 
zhvillimin dhe veprimtaritë prodhuese dhe veprimtarive tjera 
ekonomike

 9 Projekt për stimulimin e investimeve për fabrika dhe punishte të 
vogëla dhe të mesme.

 9 Ndryshimin e planeve urbanistike të vendbanimeve të cilat ndikojnë 
në zhvillimin e ekonomisë.

 9 Gjenerimin e fondeve shtesë për investime dhe për përdorim si kapital 
punues nga ndërmarrjet e vogla dhe te mesme, si dhe nga shoqëritë 
aksionare

 9 Mundësi të ndarjes së 36 parcelave të biznesit të interesuar në Zonën 
industriale

 9 Ndarja e Ndërmarjes Publike Komunale “Proaqua” në 3 (tre) Drejtori

 9 Përmirësimi i aftësive konkuruese dhe efikasiteti i prodhimtarisë 
parësore bujqësore, për ta realizuar zëvendësimin e importit dhe për të 
shfrytëzuar tregjet e eksportit 

 9 Avancimi i bashkëpunimit ekonomik me Shqipërinë përmes 
aktiviteteve të përbashkëta promovuese.

 9 Përshtatja e objekteve publike me efikasitet energjetik
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3.1.1 VEPRIMET 

• Zhvillimi i Qendrës Inovative që të shërbeje si shtyllë e zhvillimit të 
ndermarrësisë dhe inovacionit në Strugë 

• Krijimi i Këshillit Konsultativ për Ndërmarrjet publike në Komunën 
e Strugës 

• Krijimin e Qendrave për Zhvillim Industrial
• Krijimi i fondeve për zhvillim të bizneseve të reja 
• Krijimi i një sistemi të granteve për bizneset prodhuese në fushën e 

bujqësisë dhe blegtorisë në bashkëpunim me donatorët e jashtëm 
• Eliminimi i lejeve dhe licencave si dhe i pagesave të panevojshme për 

bizneset e vogla dhe të mesme. 
• Promovimi i produkteve vendore të prodhuara në Strugë nën ombrellën 

e brendit “Kualitet i Strugës”
• Ndërtimi i pikave mbledhëse për produkte bujqësore me qëllim të 

procesimit të mëtutjeshëm
• Stimulimi i investitorëve të huaj dhe lokal përmes krijimit të 

programeve trajnuese për stafin e ri në bashkëpunim me donatorë dhe 
shtete të ndryshme. 

• Organizimi i panaireve të përbashkëta për zhvillim ekonomik. 
• Bashkëpunimi B2B në mes bizneseve në të dy anët e kufirit. 
• Themelimi i Këshillit për Gratë në Biznes 
• Kuotat e garantuara për gratë në bordet e ndërmarjeve publike dhe 

private
• Grantet komunale në bashkëpunim me donatorët për NVM-të, me 

kuotë 30% për gratë
• Themelimi dhe përkrahja e qendrës së biznesit për gratë e komunës së 

Strugës dhe më gjerë.
• Studime për objektet publike,matje energjetike dhe përshtatja e 

objekteve me efikasistet energjetik.
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4.SHENDETSI DHE MIREQENIE SOCIALE

Të gjithë qytetarët e Strugës do të përfitojnë si nga sistemi bashkëkohor 
gjithë përfshirës shëndetësor po ashtu edhe nga politikat dhe investimet 
qëshkojnë përtej investimeve në shëndetësi përmes konceptit “shëndeti 
në të gjitha politikat lokale”. Programet sociale do të targetojnë grupet e 
popullatës që janë në varfëri dhe varfëri të skajshme. Do të jetë një shoqëri 
përfshirëse e cila mbron të drejtat e të gjitha grupeve dhe individëve për 
pjesëmarrje të plotë në jetën sociale dhe ekonomike. Plani qeverisës do 
të garantojë barazi të plotë për gratë në çdo aspekt të aktivitetit publik, 
ekonomik dhe social.

4.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

• Promovimi i shëndetit në të gjitha politikat lokale publike

• Ofrimi i shërbimeve efikase dhe cilësore shëndetësore në të gjithë 
territorin e Komunës

• Ngritja e vazhdueshme profesionale e personelit shëndetësor

• Ndërlidhja më e mirë në mes niveleve të ndryshme shëndetësore 

• Dizajnimi i programeve të targetuara sociale për kategoritë e veçanta

4.1.1 VEPRIMET 

 9 Ndërtimi i disa ambienteve në varësi të shtëpisë së shëndetit të Strugës 
në zonën midis Llabunishtit dhe Veleshtës.

 9 Rinovimi i Spitalit Të Përgjithshëm të Strugës (në bashkëpunim me 
Ministrin e Shëndetësisë)

 9 Studim për dislokimin e shtëpisë së shëndetit në një lokacion më të 
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përshtatshëm.

 9 Fushata senzibilizuese për rritjen e edukatës shëndetësore me qëllim 
parandalimin e sëmundjeve dhe diagnostifikimin e hershëm të tyre (në 
bashkëpunim me istitucionet shëndetësore të qytetit)

 9 Shqyrtimi i mundësisë për ndërtimin e shtëpisë së shëndetit në një 
lokacion të ri

 9 Stimulimi i turizmit medicinal 

 9 Kthimi i shërbimit të Dializës ambulatore në spitalin e nefrologjisë

 9 Paisje me aparatura e nevojshme diagnostike dhe terapeutike, si dhe 
me mjete transporti të shtëpisë së shëndetit dhe spitalit të përgjithshëm 

 9 Fushata senzibilizuese për rritjen e edukatës shëndetësore me qellim 
parandalimin e sëmundjeve dhe diagnostifikimin e hershëm të tyre

 9 Mbështetje finaciare OJQ-vë të cilat merren me personat me aftësi të 
kufizuara- përshtatje infrastrukturore për personat me aftësi të kufizuar

 9 Organizim i tureve turistike për personat me aftësi të kufizuar
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5. KULTURË, RINI DHE SPORTE

Si rrjedhojë e investimeve adekuate në sektorin sportiv, Struga jo vetëm 
që do të gëzojë pozicion te favorshëm kombëtar si qytet sportiv, por 
gjithashtu edhe beneficionet e një popullate te re, aktive, të shëndoshë, 
konkuruese që ka besim në aftësinë e saj për të vazhduar ndërtimin e paqes, 
prosperitetit dhe përparimit e Strugës në të ardhmen. Banorët e Strugës do 
të krenohen me pasurinë e tyre kulturore dhe diversitetin. Trashëgimisë së 
saj kulturore do t’i kthehet bukuria e mëhershme dhe rëndësia historike 
dhe ajo do të mund të përbëjë një pasuri të rëndësishme për zhvillimin e 
turizmit.

5.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

• Rritja e përgatitjes profesionale dhe punësimit të rinisë 

• Promovimi i sjelljeve të shëndetshme tek të rinjtë 

• Zgjidhje e qëndrueshme e infrastrukturës sportive dhe e financimit të 
ekipeve sportive 

• Promovim i vlerave kulturore që paraqesin jo vetëm potencial kulturor 
por edhe potencial për zhvillimin e ndërmarrësisë kreative.

5.2 VEPRIMET 

• Hapja e Qendrave Rinore në tërë Komunën e Strugës 

• Ndërtimi i terreneve sportive për Futboll, Basketboll, Tenis etj. 

• Sigurimi i pjesëmarrjes së klubeve sportive nga Struga nëpër ligat 
elite të vendit dhe pjesëmarrjen në liga ndërkombëtare.
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• Renovimi i Hamamit të Strugës dhe përshtatjen e tij për galeri arti.

• Ndërtimi i Sahat kullës.

• Ndërtimi i Muzeut të Qytetit

• Themelimi i Bandës Muzikore të Qytetit

• Program për mbështetjen dhe nxitjen e talenteve të rinj dhe shoqërive 
kulturore-artistike.

• Organizimi i manifestimeve për 100 vjetorin e “Luftës së Petrinjës” 
dhe shënimet e datave të tjera historike dhe kulturore.

• Binjakëzimi me një qytet nga Evropa Perëndimore dhe një nga Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës

• Mbeshtetje financiare e evenimenteve kulturore

• Decentralizim i Shtëpisë së Kulturës

• Mbeshtetje finaciare shoqatave kulturore

• Java kulturore artistike në Struge me financim nga Komuna

• Riadaptim te Hotel “Galebit” në bashkëpunim me Ministrinë e punë 
dhe politikës sociale për strehimin e qytetarëve të moshuar.
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6.TURIZEM

Potenciali për zhvillimin e turizmit si komunë me bukuri të veçanta 
natyrore dhe traditë të pasur kulturore do të realizohet përmes mbështetjes 
së iniciativave të partneritetit privato-publik në kombinim me përpjekjet 
e konsiderueshme për të rregulluar dhe mbrojtur mjedisin. Qytetarët 
e Strugës do të krenohen me pasurinë e tyre kulturore dhe diversitetin. 
Trashëgimisë së saj kulturore do t’i kthehet bukuria e mëhershme dhe 
rëndësia historike dhe ajo do të mund të përbëjë një pasuri të rëndësishme 
për zhvillimin e turizmit.

6.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

• Promovimi dhe zhvillimi i Eko-Turizmit 

• Turizmi rural 

• Aktualizimi i pikave turistike në kuadër të Komunës së Strugës

• Ndërtimi dhe zhvillimi i parkut rekreacional “Bjeshkët e Llabunishtës” 
dhe “Bjeshkët e Vishnjës” 

• Web portal për kapacitetet akomoduese private

• Vendosja e sinjalistikës vertikale në lokacionet turistike 

• Aplikacion per ‘android’ dhe ‘iOS’ për turizmin në Strugë (në 
bashkëpunim me Info-qendrën turistike)

• Organizimi i transportit të rregullt për tek lokacionet turistike

• Trajnimi dhe çertifikimi i ciceronëve.

• 
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6.1.1 VEPRIMET 

• Krijimi i hartës turistike të Strugës

• Rritja e funksionimit dhe bashkpunimit së Zyrës së Turizmit në kuadër 
të Komunës 

• Mbjellja e fidanëve në tërë Komunën e Strugës

• Shenjëzimin e lokacioneve nëpër Komunën e Strugës

• Shenjëzimin e shtigjeve sportive dhe turistike 

• Përkrahja dhe zhvillimi i turizmit kulturor

• Turizmi rural (Poum, Bacet – Llabunishtë, Visnje, Belice etj.)

• Web portal për kapacitetet akomoduese private, krijimi i databazës për 
kapacitetet akomoduese private; lidhja e tyre- rrjetëzimi

• Trajtimi i ujerave të ndotura dhe rregullimi i shtretërve të lumenjëve

• Vendosja e sinjalistikës vertikale në lokacionet turistike, tabela 
informative, udhërrëfyese (në tri gjuhë)

• Projekt per urbanizimin e bregut te liqenit, dhënjien  me koncesion te 
plazheve dhe mundësi për subvencionim nga komuna për kocesionerët 
nën moshën 29 vjeç.

• Ndertim i një Aquapark-u në partneritet privato-publik

• Zonë të lirë turistike 15ha tek krasta në f.Kalishtë, Fshat turistik me 
mundësi investimi nga mergata Strugane dhe prioritet ndërtimi i 
kompanive vendase nërtuese

• Ndërtimi i qendrës turistike-sportive tek fusha e Henbollit në Strugë

• Krijimi i tereneve për Skateboard dhe rrëshqitje me patinazh gjatë 
stinës së dimrit
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• Ndërtim i portit dhe hapja e linjës ujore Strugë-Pogradec.

• Bashkëpunim me kompanitë ajrore per hapjen e linjave të reja në 
Aeroportin e Ohrit.

• Aplikacion për ‘android’ dhe ‘iOS’ për turizmin në Strugë (në 
bashkëpunim me Info-qendrën turistike), krijimin e Softuerit me një 
databazë, per dhënje të ofertave turistike

• Organizimi i transportit të rregulltë për tek lokacionet turistike, dhënjia 
e lejëve të rregullta për lokacionet turistike.

7.AMBIENTI  JETËSOR

Një shoqëri mjedisore e qëndrueshme duhet të mbrojë kapitalin natyror 
të rinovueshëm, të ulë interesin dhe ta përdorë me zgjuarsi kapitalin e 
parinovueshëm të burimeve natyrore. Është tashmë një koncept i pranuar 
që mjedisi kontribuon në përmirësimin e mirëqenies së shoqërisë dhe 
rritjen ekonomike.   Ndër prioritetet kyçe të administrates së ardhëshme 
komunale do të jetë ndryshimi radikal i statusit të Strugës nga një çerdhe 
mbeturinash në qytetin më të pastër në vend. Do të organizohet model 
modern i grumbullimit të mbeturinave dhe pastrimit të qytetit duke 
avancuar statusin e ndërmarrjes komunale për higjien me qëllim të rritjes 
së efikasitetit në punë. Do të aplikohen edhe metoda të bashkëpunimit 
rajonal dhe motivohen investime të reja të koncesionimit ose partneritetit 
privat publik. Qytetarët do të gëzojnë një qytet të pastër, ku mbeturinat 
do të grumbullohen dhe barten në deponinë rajonale. Në të gjitha zonat e 
qytetit, do të vendosen kontenierë të mëdhenj e të vegjël që do të mblidhen 
dhe zbrazen çdo ditë të javës ndërsa rrugët dhe sheshet do të pastrohen me 
makineri moderne.
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7.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

 9 Studim për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë (biomasa, 
diellore dhe erës)

 9 Selektimi i mbeturinave nga plastika dhe letra, PILOT PROJEKTE

 9 Ndërtimi i Deponisë rajonale

 9 Fillimi i kampanjës NJË QYTETAR - NJË PEMË

7.1.1 VEPRIMET 

 9 Mbjellja e pemëve te reja ne qytet nën moto “Një qytetar një pemë”

 9 Studime të përgatitura për shfrytzimin e burimeve alternative të 
energjisë- (energji e erës, energjia diellore).

 9 Ndërtimi i deponisë rajonale për 9  (nëntë) komunat jug-perëndimore

 9 Paisja me kontejnerë të posaçëm për mbeturinat e letrës dhe plastikës 
si dhe vendosja e kontejnerëve nëntokësor.
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8.DIASPORA

Në kuadër të aspektit për zhvillim ekonomik do të themelohet zyra 
ndërlidhëse me diasporën. Objektivi i kësaj zyre do të jetë forcimi i 
lidhjeve me diasporën e Strugës, për të inkurajuar dhe nxitur pjesëmarrjen 
e atyre, që jetojnë jashtë shtetit në të gjitha aspektet e zhvillimit lokal 
dhe për të krijuar një mekanizëm institucional, që do të veprojë për të 
zbatuar politikat në lidhje me diasporën, si edhe ndërmarrjen e veprimeve 
dhe sigurimin e mbështetjes institucionale të nevojshme për forcimin e 
lidhjeve ndërmjet komunës dhe diasporës.

8.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

 9 Të veprojë si një qendër kontaktuese dhe informuese për komunitetin 
strugan jashtë vendit; 

 9 Organizimi i regjistrimit të strugane, që jetojnë dhe punojnë në 
diasporë dhe krijimi i një data bazë për diasporën (identiteti, lokacioni, 
profesioni, si dhe lista e biznesmenëve dhe organizatave apo shoqatave 
në diasporë);

 9 Krijimi i mundësive për ofrimin e shërbimeve administrative për 
diasporën strugane, gjatë periudhës të frekuentimit të diasporës në 
vend;

 9 Mbështetja e komunitetit strugan jashtë shtetit, përmes aktiviteteve 
sociale, politike, kulturore dhe ekonomike;

 9 Sigurimin dhe shpërndarjen e informacionit lidhur me lehtësirat që 
ofron për regjistrim të biznesit dhe lehtësira tjera.
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8.1.1 VEPRIMET

Inkurajimin dhe mobilizimin e struganëve jashtë vendit për të qenë pjesë 
e zhvillimit të komunës së tyre; 

Sigurimi dhe krijimi i kushteve të favorshme për investimin e diasporës së 
interesuar në projekte komunale; 

Krijimi i një trup-ombrellë, e cila përbëhet nga të gjitha organizatat 
strugane në diasporë, për të forcuar marrëdhëniet midis organizatave 
lokale dhe atyre që veprojnë në diasporë; 

Krijimi i sinergjive në promovimin e interesave të struganëve jashtë vendit 
(organizimi i aktiviteteve kulturore, sportive, turizmit, shkollat verore etj); 

Të inkurajojë dhe promovojë ndërmarrje të përbashkëta ndërmjet 
bizneseve dhe investitorëve (biznesmenëve) strugan jashtë vendit.
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NDERLIDHJA E AKTIVITETEVE TE 
DIASPORES SHQIPTARE NE TE GJITHA 
FUSHAT KOMUNALE

STRUGË

1. Zgjerimi i qytetit (urbanizimi) në pjesën lindore (kah Eurohoteli) dhe 
pjesën perëndimore (në drejtim të Kalishtit dhe Teferiçit)

2. Vendosja e sinjalistikës horizontale dhe vertikale në qytetin e Strugës
3. Studim-Plan mobiliteti për trafikun në Strugë (lëvizja e automjeteve, 

rrugëve për këmbësore dhe biçikleta)
4. Rregullimi i parkingjeve në qytetin e Strugës (të formohet Ndërmarrje 

komunale në kuadër të NPK Komunalja-Strugë)
5. Rregullimi i hyrjeve të qytetit me mbikalime dhe nënkalime dhe 

ndriçim adekuat
6. Studim për rrugë pedonale dhe për biçikleta Strugë – Kalisht – 

Radozhdë
7. Rregullimi e pjese se hyrjes ne Struge, me ndertimin e mbikalimit tek 

Zona teknologjike industrial zhvillimore, si dhe rregullimin e rruges 
dytesore nga lumi Sateskë deri te hyrja e qytetit.

8. Përfundimi i bulevardit nga rrethrrotullimi (tek policia) deri tek 
rrethrrotullimi (hotel Apolonia)

9. Zgjerimin e rrugëve me korsi ndihmëse për hapje të vendparkimeve të 
reja dhe rregullimin e trotuarëve

10. Projekt urbanistik për bregun e liqenit nga lumi Sateskë deri në 
Radozhdë

11. Ndërrimin e tubacionit të ujësjellësit në të gjithë qytetin
12. Ndërtimin e Parkingut nëntoksor tek sheshi i Strugës në partneritet 

privato-publik
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13. Ndërtimi i portit dhe hapja e linjës ujore Strugë-Pogradec
14. Ndriçim i shtratit të Drinit të Zi në qendër të qytetit
15. Zgjerimi i rrugës me kater korsi nga ura e Morovishtës deri tek 

rrethrrotullimi në qytet
16. Hapja e tregut të ri të mbyllur në anën lindore të qytetit rr.Globoçicës 

në partneritet privato-publik
17. Rregullimi i shtratit te Drinit të zi deri tek ura e Morovishtës
18. Projekt per urbanizimin e bregut te liqenit, dhënjien  me koncesion të 

plazheve dhe mundësi për subvencionim nga komuna per kocesionerët 
nën moshën 29 vjeç.

19. Kosha për hedhjen e mbeturinave, sistem seleksionimi dhe riciklimin 
e tyre.

20. Ndërtimi i Muzeut të Qytetit
21. Ndërtimi i Sahat kullës
22. Renovimi i Hamamit të Strugës dhe përshtatjen e tij për galeri arti.
23. Krijimi i hartës turistike të Strugës
24. Shenjëzimin e shtigjeve sportive dhe turistike 
25. Ndërtimi i rrugës pedonale dhe për biçikleta Strugë-Ohër (deri te 

kufijtë e Strugës)
26. Studim për rrugë pedonale dhe për biçikleta Strugë – Kalisht – 

Radozhdë
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LABUNISHT

1. Perfundimi i ujësjellësit dhe ndërtimi i rezervuarit
2. Sanimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale.
3. Dislokimi dhe zgjedhja përfundimtare e deponisë së eger
4. Pastrimi i rrugës për Borovec dhe vendosja e pankinave mbrojtëse
5. Përzgjedhje kualitative e kuadrit për mësimdhënjie në Shkollën Fillore 

të Labunishtës
6. Organizimin e  kurseve për Fëmijët parashkollor (kurse në Gjuhën 

Shqipe)
7. Zgjerimi i planit urbanistik në pjesën e poshtme të fshatit 
8. Hapjen e rrugëve të reja lokale 

VELESHTË

1. Rregullimi i shtratit të lumit Veleshtë
2. Sanimi dhe asfaltimi i rrugëve
3. Perfundimi i kanalizimit në lagjet ku mungon
4. Ndërtimi i ures mbi lumin e Veleshtës
5. Asfaltimi i rruges te varrezat 

LADORISHTË

1. Sanimi dhe asfaltimi i rruges nga hyrja e fshatit deri ne qender 

2. Ndërtimi dhe vënja ne funksion e  rezervuarit te uijtit

3. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në lagjet ku mungon 
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DOLLOGOZHDË

1. Realizimi i proektit të rrjetit sekondar të kanalizimit

2. Zgjidhje përfundimtare e problemit me uijn e pijshëm

3. Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugeve kryesore të fshatit

4. Ndërtimi i sallës sportive

OKTISË

1. Ndërtimi i sistemit të kanalizimit

2. Sanimi dhe asfaltimi i rrugëve

3. Zgjidhje përfundimtare e problemit me uijn e pijshëm

LIVADHI

1. Përfundimi i rrjetit te kanalizimit

2. Riasfaltimi i qendrës së fshatit ( Ledina )

3. Rregullimi i shtretërve te lumejve te vegjel në fshat 

TATESH I EPËRM

1. Sanimi dhe asfaltim i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

3. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm
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TATESH I POSHTËM

1. Sanimi dhe asfaltim i rrugëve
2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza
3. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm

FRENGOVË

1. Zgjidhje përfundimtare e problemit me uijn e pijshëm
2. Përfundimi i rrjetit te kanalizimit
3. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës qe lidh Frëngoven me Fierishtën
4. Hapjen  e rrugeve te reja. 

KOROSHISHTË

1. Sallë sportive ne ambientet e shkollës
2. Rregullimi dhe sanimi i rrugëve dytësore
3. Përfundimi i rrjetit të kanalizimit

ZAGRAÇAN

1. Sanimi dhe asfaltimit i rrugëve
2. Ndërtimi  i rrjetit të kanalizimit
3. Investime në shkollën fillore, rregullimi i sistemit të nxemjes
4. Investim ne fushen e sportit, vendosja e ndriçimit (reflektorëve) dhe 

kabinave 
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SHUM

1. Ndërtimin e sistemit të kanalizimit

2. Asfaltimin e rrugëve dytësore

KALISHTË

1. Ndërtimin e sistemit të kanalizimit në lagjet ku mungon

2. Zgjerimi i rruges Kalisht-hotel Shkupi ( rruga e Krastës)

3. Projekt urbanistik per bregun e liqenit plazhet

4. Sanim dhe asfaltim i rrugëve dytsore

MISLLODEZHDË

1. Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

PODGORCË

1. Asfaltimi i rrugës në hyrje të fshatit

2. Asfaltimi i rrugës ku parashifet xhamia e re

3. Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve dytësore 

4. Dislokimi dhe zgjedhja përfundimtare e deponise se egër
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ZHEPIN

1. Sanim dhe asfaltim i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

NOVOSELLË

1. Sanim dhe asfaltim i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

3. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm

BIXHOVË

1. Ndërtimin e sistemit të kanalizimit 

2. Rregullimin e fushës së sportit dhe ndërtimin e nje këndi lojrash

3. Zgjerimin e planit urbanistik

4. Sanimin dhe rregullimin e rrugëve  dhe trotuarëve

5. Rregullim i linjave të transportit

BELICË E POSHTME

1. Sanim dhe asfaltim i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

3. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm
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DOBOVJAN

1. 1.Ndërtimi i sistemit të kanalizimit

2. 2.Rregullimi i sheshit të fshatit

3. 3.Rregullimi i kanaleve për uijtje

POUM

1. Ndërtimi dhe sanimi i rrugëve

2. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm

BOGOVICË

1. Renovimi i shkollës fillore

2. Asfaltimi dhe sanimi i rrugëve

3. Ndërtimi i lapidarit per të rënit në luftën e Petrinës

BOROVEC

1. Sanim dhe asfaltim i rrugëve

2. Ndërtimi i sistemit të ujrave të zeza

3. Zgjedhje përfundimtare me uijn e pijshëm
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TEFERIÇ

1. Ndërtimi i sistemit të kanalizimit

2. Dislokimi i burgut ( ne hapsirën e burgut ndërtimi i një salle sporti )

3. Ndërtimi i trotuarve nga pompa  e benzinës( KMR ) deri në hyrje të 
qytetit ( varrezat maqedonase )

4. Sanimi dhe asfaltimi i rrugëve dytësore  
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ARRITJET TONA GJATË QEVERISJES 2005-
2013

PROJEKTET E REALIZUARA

1. Ndërtimi i kanalizimit Veleshtë- Llozhan (faza përfundimtare e 
kolektorit primar dhe përfundim të gypave dhe montim të paisjeve për 
stacionin e pompës)- mbështetur nga Ministria për transport dhe lidhje 
me programin për vitin 2009

2. Prezantimi turistik i Komunës së Strugës në Panairin për turizëm në 
Selanik, Greqi në bashkëpunim me komunën Kria Vrisi – mbështetur 
nga IPA Fondet MK-GR (Komuna e Strugës ka qënë partner në këtë 
projekt.)

3. Punë publike për 70 persona të papunësuar për një kohë të gjatë në 
Komunën e Strugës – mbështetur nga USAID

4. Gypa për ujësjellës për ujë të pijshëm në Llabunishtë – mbështetur 
nga Ministria e vetqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal

5. Distribuim i ujit të pishëm nga rezervat e Shumit për në Frengovë nga 
Komuna e Strugës

6. Donacion i 8 makinave për grumbullim të mbeturinave për NP 
“Komunallno” mbështetur nga JCCP dhe Ambasada e Japonisë

7. Donacion i 1 (një) makine- kamion për Njësinë e zjarrëfikësve të 
Strugës e kompletuar me paisje për fikje dhe menaxhim me situate të 
rrezikshme (Mbështetur nga Komuna e Strugës)

8. Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Zbazhd – mbështetur nga Fondi për 
ujra të RM-së

9. Kaptazhi për ujë në Dollogozhdë – mbështetur nga Ministria e 
vetqeverisjes lokale
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10. Kolektori për ujërat e ndotura në relacion Llozhan-Livadhi- 
Dollogozhdë-Bixhovë (faza e dytë) - mbështetur nga Ministria e 
vetqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal

11. Kanalizim në Vranishtë (faza e parë) - mbështetur nga Ministria e 
vetqeverisjes lokale dhe Byroja për zhvillim rajonal

12. Rivitalizim i lulishtes dhe rregullimi hortikulturor me punësim të 10 
personave të papunësuar për një periudhë prej 10 muajve – mbështëtur 
nga UNDP

13. Përpilim i programit për efikasitet energjetik në Komunën e Strugës – 
mbështetur nga ENSI dhe Ambasada e Norvegjisë 

14. Printim i materialeve turistike për promovimin e Komunës së Strugës 
si destinacion turistik

15. Kanalizimi në Veleshtë krahu G

16. Riparim i 6 (gjashtë) vendqëndrimeve për autobusa

17. Forum për intesifikimin e bashkëpunimitekonomik me Republikën 
e Shqipërisë (takim mes biznes sektorit nga Struga dhe atyre nga 
qytetet e ndryshme të Shqipërisë – mbështetur nga Oda Ekonomike e 
Maqedonisë Veriperëndimore

18. Partneritet Publiko-Privat për ndriçimin rrugor në tërë territorin e 
Komunës së Strugës – mbështetur nga Komuna e Strugës

19. Furnizim me mjete për seleksionim të mbeturinave - mbështetur nga 
Byroja për zhvillim rajonal
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PROJEKTET E PLANIFIKUARA

1. Certifikimi për investime në Komunën e Strugës si vend atraktiv për 
investime vendore dhe të huaja mbështetur nga NALED dhe BNJVL

2. Forume ne komunitete(realizimi I programit të përbashkët për 
menaxhim me mbeturinat në bashkepunim me Komunën e Debërcës) 
- mbështetur nga Ambasada e Zvicrës

3. Strategji për zhvillim të Komunës së Strugës në periudhën pesë vjecare 
2012 – 2016 – Mbështetur nga UNDP

4. Vendosja e vendqëndrimeve për stacionet e autobusave nëpër 
vendbanimet fshatre – mbështetur nga T-Home

5. Ndërtimi i sistemeve të ujësjellsave dhe kanalizimeve (përfundimi 
i gypave për ujë në linjën Shum- Frëngovë; ndërtimi i një faze të 
kolektorit Llozhan-Bixhovë; ndërtimi i një faze të kanalizimit në 
Veleshtë) - mbështetur nga Byroja për zhvillim rajonal

6. Punë komunale për angazhimin e personave të papunësuar për një 
kohë të gjatë të kategorive të ndjeshmë për kryerjen e punëve të 
dobishme shoqërore – mbështetur nga Agjensioni për punesim dhe 
UNDP

7. Ndërtimi i ujësjellsit në Ladorishtë - zona e poshtme

8. Përmirësimi i sistemeve të ujësjellsave dhe kanalizimeve (ndërtimi i 
një pjese të kanalizimit në Veleshtë; ndërtimi i gypësjellësit për ujërat 
fekale të Llozhanit, Bixhovës, Novosellës, Livadhisë, Koroshishtit 
dhe Dollogozhdës; përfundimi i ujësjellësit në Llabunishtë; ndërtimi 
i kanalizimit në Vranishtë; përfundimi i kolektorit perëndimor- 
mbështetur nga Banka Europiane për Investim dhe Ministria e 
transportit dhe lidhjeve e R.së Maqedonisë.
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ASFALLTIMI NË 2011

1. Rr. Lipite – “Pabllo Neruda”- Strugë

2. Rr. Vardar- Strugë

3. Lagj.Vreshtat- Strugë

4. P……. Strugë

5. NJU 8 Strugë

6. f. Koroshishtë

7. f. Llabunishtë

8. f. Dollogozhdë

9. f. Misllodezhdë

10. f. Novosell;

11. f. Frengovë

12. f. Ladorishtë

13. f. Veleshtë

14. Unaza e rr. “Kongresi Manastirit” dh rr. “Marshall Tito”- Strugë

15. Fushë Sporti f. Podgorcë

16. Fushë Sporti f. Oktis

17. Fushë Sporti f. Zagracan

18. Fushë Sporti f. Frengovë
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ASFALLTIMI 2012

1. Pjesë e rr. Marshall Tito

2. Pjesë e rr. Shkupit

3. Pjesë e rr. Jovo Stefanoski – Çerdhja

4. Pjesë e rr. Plitishtë

5. F. Llozhan

6. F. Livadhi

7. F. Frëngovë

8. Misleshovë – Bosanishte

9. F. Veleshtë

10. F. Llabunishtë

11. F. Dollogozhdë

12. F.Kalishtë

13. Unaza rr. JNA dhe rr. Gllobocica

14. F. Teferiç
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NIVELI I PËRFAQËSIMIT TE DREJTË DHE 
ADEKUATË

Pas mbarimit të zgjedhjeve lokale të vitit 2005, gjendja në administratën 
komunale dhe atë të ndërmarrjeve lokale ishte katastrofale. Vetëm 1 (një) 
të punësuar shqiptarë dhe gjithë të tjerët mbi 35 te punësuar maqedonas, 
kurse 9 (nëtnë ) të tjerët ishin nga komunitetet Turk, Rom, Vllehë etj. 
Kurse në dy ndërmarrjet komunale me mbi 300 të punësuar vetëm rreth 
15 ishin shqiptarë.

Gjendja aktuale është 47.7% apo 45 të punësiuar shqiptar dhe numri i 
maqedonasve është 42% apo 36 të punësuar dhe 9 janë të tjerë apo 10.3% 
turq, vllehët 2.3% romë 1.0% etj 3.5%. Kuadri udhëheqës sot është 4 
shqiptar dhe 2 maqedonas.

Sa i përket ndërmarrjeve komunale numri i shqiptarëve në total është 
rritur mbi 200 të punësuar të rinjë shqiptar dhe synojmë përmirsimin e 
mëtejshëm cilësor.

Theksojmë se nivelin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në administratën 
komunale në varësi të Komunës mendojmë ta përfundojmë plotësishtë në 
nivelin e përfaqësimit të popullatës në Komunën e Strugës afër 60% nga 
fundi i vitit 2012.

NIVELI I PËRDORIMIT TË GJUHËS SHQIPE 
NË INSTITUCIONE

Në 7 shkolla fillore përdorimi i gjuhës shqipe është i rregulltë, ndërsa në 4 
shkolla ku mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase – gjuha shqipe 
përdoret vetëm gjate përpilimit vjetor të programit mësimor. Arsyeja që 
në këto shkolla nuk mund të përdoret dygjuhësia është mungesa e kuadrit 
arsimor.
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Në 2 shkollat e mesme dygjuhësia përkatësishtë përdorimi i gjuhës shqipe 
është i rregulltë dhe komunikimi me Komunën dhe institucionet tjera 
zhvillohet në dy gjuhë. Theksojmë se në Sektorin për Arsim, Kulturë 
dhe Sport përfaqësimi është adekuat si dhe të gjitha procedurat aktet  dhe 
dokumentacioni tjeter përpilohen në dy gjuhë (shqip dhe maqedonisht).

BASHKËPUNIMI MË PUSHTETIN QËNDROR

Ky bashkëpunim është në nivelin e duhur, pothuajse me të gjithë Ministritë 
dhe Ministrat, zv.ministat, Sekretaret Shtetëror, Drejtorët e Drejtorive etj, 
kemi bashkëpunim të mirë. 

BASHKEPUNIMI MË SHTETET FQINJE

Bashkepunimi më shtetet fqinje është në nivel, sidomos me R.e Shqipërisë 
dhe R.e Kosovës, si nëpërmjet të Komunave të vëllazëruara ashtu edhe 
ndërmjetë bashkëpunimit ndërkufitar por edhe nëpërmjetë të projekteve 
të përbashkëta, apo nëpërmjetë të ambasadave dhe projekteve që ofrojnë 
ambasadat

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Bashkëpunimi me ambasadat dhe zyrat e misioneve të ndryshme në 
vend është i përhershëm sidomos me ambasadën e SHBA-ve, BE-së, atë 
Hollandeze, Shqiptare dhe misionin e OSBE-së etj. Këto intesifikohen 
sidomos gjate incidenteve (politike) që marrin karakter ndëretnik dhe 
ndërkonfensional.
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LISTA E KËSHILLTARËVE

1. Resul Kaba
2. Murat Asanoski
3. Ferzije Lleshi
4. Inaet Dani
5. Berat Kolonja
6. Zaide Gjurra
7. Dritan Iljazi
8. Asim Maksutoski
9. Arjeta Pollozhani
10. Edlira Asani
11. Feta Tairi
12. Valbona Mena Lacka
13. Fisnik Roci
14. Sabina Kalcinoska
15. Albrim Murtishi
16. Astrit Dauti
17. Blerona Dalipi
18. Bajram Mena
19. Iris Karce
20. Kushtrim Musa
21. Sherije Dika
22. Mirdie Limani
23. Shefit Ramani
24. Edip Lloga
25. Elmedina Shei
26. Nexhmi Veliu
27. Besart Mena






