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Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.
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Qytetarë të Junikut, ne jemi dëshmitar të rritjes së dëshpërimit në vend
më shumë se asnjëherë më parë, të rinjët dhe të aftit për punë janë
pothuajse në ikje ose në përgatitje për të ikur pak ditë më vonë. Shpresa për perspektivë në këtë vend po venitet.
Vitet po kalojnë por numrat nuk po përmirësohen. Juniku ka numrin
më të vogël të të punësuarve, rrjedhimisht ka papunësinë më të lartë
në vend. Mungesa e perspektivës i detyron të rinjët dhe të rejat të
migrojnë çdo ditë në vendet evropiane.Ata të cilët nuk migrojnë në
Evropë, bëjnë migrim të brendshëm dhe vendosen në qendra ku ka
perspektivë më të madhe. Juniku po zbrazet. Dhe këtë zbrazje e lehtësuan dhe nuk e penguan ata që administrojnë me komunën tash e 12
vite.
Një rini e lidhur me botën e zhvilluar, me lirinë, demokracinë dhe zhvillimin shoqërorë e ekonomik, nuk mund të lidhet e as nuk mund të
manipulohet pafundësisht. Ajo thjesht të braktisë. Por institucioneve
dhe shoqërisë kjo duhet tu dhemb, dhe këtë plagë e kanë për detyrë ta
shërojnë. Përndryshe,njerëzit që nuk e ndjejnë dhimbjen e vendit për
ikjen e njerëzve, që nuk e ndjejnë vetminë e mërzinë e prindërve të cilët
po plaken çdo ditë e më shumë të vetmuar, nuk u vranë veshin qetësia
mbytëse e rrugëve të boshatisura nga fëmijët që mungojnë.Njerëzve
që nuk ua vranë syrin e zemrën tokat e papunuara, shtëpitë e bukura
por të mbyllura pa frymë njeriu në to dhe as makineria e bujqve që po
ndryshket nga mos përdorimi...këta njerëz nuk janë prej nesh dhe
assesi nuk duhet të jenë udhëheqës të punëve tona.
Është momenti jetik tëkuptojmë që kjo zbrazjeju konvenon këtij grupi
të interesit.Një vend i zbrazur nga punëtorët, nga të diturit dhe nga të
drejtit e vet, ju mundëson atyre në qetësi dhe pashqetësim tëpasurojnë
vetveten në mënyra të pandershme. Kështu atamenaxhojnë keq
vendin pa pasur dronë më të vogël se do të japin llogari dhe përtej kësaj
joshinnë vendintonë vetëm veprimtari e biznesetë dyshimta.
O Junikas! Të gjithë jemi të bindur se ju keni ndjenja të forta për vendin
tuaj, e vlerësoni shumë natyrën, trashëgiminë, njerëzit tuaj dhe
shoqërinë. Këto ndjenja të forta, duhet t’i forcojnë shpresat dhe besimin se ndryshimi i duhur do të vjen.
Të bëhemi bashkë që tëtransformojmë Junikun! Ne para jush kemi
sjellë një vizion shumë të qartë dhe shumë ambicioz,ky vizion ua përmbush ëndrrat tuaja dhe të fëmijëve tuaj. Na ndihmoni ta bëjmë realitet.
Kapeni dorën tonë të zgjatur dhe këtë trashëgimi tëjashtëzakonshme
të natyrës dhe kulturës, dhepotencialin e njerëzve të mirë ta

PROJEKTET
TRANSFORMUESE:
1.
Liqeni artiﬁcial: si rezervar i ujit të pijës, i ujitjes së tokave, si
burim i energjisë pa fosile dhe si kompleks turistik.
2.
Kompleksi Eco-Tech në Parkun Moronica, një objekt i jashtëzakonshëm arkitektonik ku do të vendosen:
Muzeu i trashëgimisë dhe ai ekologjik;
Inkubatori i inovacionit, startup bizneseve dhe bizneseve të
teknologjisë dhe turizmit;
Qendra komunitare e Junikut dhe zyrat e shoqërisë civile.
3.
Ndërtimi i Parkut industrial.
4.
Ndërtimi i Akua Parkuttë Unazave.
5.
Rregullimi i sheshit qendror të Junikut.
6.
Rregullimi i hapësirave publike për pushim dhe rekreacion në
çdo lagje të Junikut.

INFRASTRUKTURA DHE PLANIFIKIMI
HAPËSINOR PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Futja e kabllove të energjisë elektrike dhe kabllove të tjera të
telekomunikimit nën tokë. Stabilizimi i energjisë dhe i shërbimeve të
telekomunikimit janë parakusht themelor për jetë normale dhe për
veprimtari afariste.
Shtrimi i trotuareve në çdo rrugë publike.
Vendosja e elementeve të sigurisë në traﬁk në rrugët me rrezik
të lartë për fëmijët dhe këmbësorët.
Nisma për hapjen e rrugëve deri tek çdo parcelë toke, për të
rritur mundësitë e shfrytëzimit të tokës për të gjitha veprimtaritë e
përshtatshme e të nevojshme.
Dizajnimi dhe ofrimi në shfrytëzim i 2ha në parkun Moronica
për ndërtimin e një spitali /Qendre terapeutike për trajtimin e sëmundjeve të mushkërive. Dizajnimi i zonës, hapja e rrugës, plotësimi i infrastrukturës bazë, dhënia me qira me kushtet konkurruese.
Rregullimi i tregut të gjelbërt, si treg joshës për shitësit dhe
blerësit vendor por edhe për turistët. Treg i gjelbërt dhe treg i artizanatit.
Rregullimi i stacionit të autobusëve.
Vendosja e zyrës së Urbanizmit dhe angazhimit të staﬁt
mbështetës për t’i ndihmuar qytetarët e Junikut në procesin e legalizimit të objekteve të banimit.
Krijimi i hapësirave të gjelbërta për fëmijë.
Rrugët Gjocaj – Livadh i Madh – Gjeravicë.
Hapja e rrugëve të sigurta për tek Kanioni i Junikut.

BIZNESI DHE
ZHVILLIMI RURAL
Fuqizimin e bizneseve, duke bashkëpunuar me organizata
donatore dhe institucione ﬁnanciare për të siguruar grante, subvencione, trajnime, staf cilësorë, staf provues, mbulim të pagave, ﬁnancim të
investimeve etj.
Subvencionimi i bizneseve të gastronomisë dhe atyre që lidhen
me ofrimin e shërbimeve të turizmit, me kusht të ndihmesës së
ekosistemit të biznesit si: investimet në rritjen e sigurisë ushqimore,
rritjen e cilësisë së shërbimit, plotësimit të standardeve të cilësisë,
punësimit të qytetarëve nga komuna, furnizimit me mallëra dhe shërbime në vend.
Ndërmarrja sociale për industrinë e drurit.
Ofrimi i mbështetjes që bizneset të organizohen në nivel të
shoqatave dhe odave për t’i rritur kapacitetet e tyre dhe lidhjet.
Angazhimin e këshilltarit për këshillim dhe mbështetje të bizneseve lokale.
Do të bëjmë uljen dhe eliminimin e tarifave për ushtrim të
veprimtarisë.

ADMINISTRATA
Do të bëjmë digjitalizimin e të gjitha shërbimeve të administratës në
mënyrë që qytetari të merr shërbime sa më lehtë, sa më shpejtë dhe
me sa më pak kosto.Do të ndërtojmë shërbimet e teknologjisë në ëebfaqen e Komunës për të siguruar pjesëmarrje qytetare në të gjitha
proceset demokratike nga distanca dhe duke ju përgjigjur situatës
post – Covid19

ARSIMI

1.
Punësim meritor të staﬁt të angazhuar në mësimdhënie.
2.
Angazhim të ekspertëve dhe organizatave për trajnim të staﬁt
mësimdhënës dhe për menaxhim të performancës në arsim.
3.
Ndërtimi i objektit modern për kopshtin & institucionin parashkollor.
4.
Dega e industrisë së përpunimit të drurit në Shkollën e Mesme
në Junik.
5.
Punëtoria për punë praktike të industrisë së drurit.
6.
Qendrat për aftësim profesional në teknologji dhe aftësi të buta
(soft skills).

SHËNDETI DHE
ÇËSHTJET SOCIALE
1.
Operimi i QKMF për 24h.
2.
Subvencionimi i transportit lokal për kategori të ndjeshme
sociale.
3.
Bashkëpunimi me Fondacionin e Junikut dhe fondacionet e
ngjashme për të siguruar furnizimin me ushqim, trajtimin mjekësorë,
sigurimin e strehimit dhe edukimit. Asnjë familje në Junik nuk do të
ketë problem për ushqimin, trajtimin mjekësorë, edukimin e fëmijëve
dhe strehimin.

TURIZMI, KULTURA
DHE SPORTI
Juniku dhe bizneset që operojnë në Junik mund të mbijetojnë dhe të
rriten vetëm duke e rritur fuqinë blerëse, gjegjësisht numrin e
vizitorëve. Bukuritë natyrore, trashëgimia kulturore, mikpritja qytetare
dhe gastronomia e mirë kanë nevojë për një menaxhim tejet të organizuar për të krijuar ofertë turistike.

TURIZMI
Themelimi i ndërmarrjes publike komunale për menaxhimin e turizmit.
Funksionalizimi i të gjitha objekteve të trashëgimisë dhe turizmit në
vend.Promovimi i turizmit në nivel të qytezës. Dhe në të gjitha nivelet e
Parkut Kombëtar Bjeshkët e Nemuna.
Turizmi kombëtarë: Shtigjet e lirisë, shtigjet e UÇK-së, rrugët e furnizimit me armë dhe ardhja e luftëtarëve të lirisë. Juniku e ka këtë potencial
të rrallë historik i cili duhet të shfrytëzohet dhe si potencial ekonomik
edhe si potencial historik e kulturor i rajonit. Ndërtimi i shtigjeve të
çiklizmit malor nga Juniku deri në Gjeravicë. Shndërrimi i këtij shtegu
në shtegun më atraktiv në Kosovë.

PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI
I NGJARJEVE KULTURORE,
TURISTIKE DHE ATYRE TË BIZNESIT

Në bashkëpunim me bizneset, shoqërinë civile, Ministritë dhe organizatat donatore vendore dhe ndërkombëtare do t'i organizojmë 10
ngjarjetë turizmit, trashëgimisë kulturore e natyrore, ngjarjetë biznesit
dhe të sporteve. Do të vazhdojmë projektin “Gurët Flasin” nëbashkëpunim me OJQ-të, Universitetin e Prishtinës dhe Ministrinë e
Kulturës. Kampet verore, panairet, tregjet, punëtoritë do të jenë
përditshmëri e Komunës së Junikut.

BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL
Lirimi nga tëgjitha taksat komunale dhe subvencionimi i
biznesve që vendosen në parkun industrial dhe në kompleksin
Ecotech, e të cilët bëjnë punësim masiv të banorëve vendas.
Përfundimi i të gjitha kanaleve të ujitjes nëpër fusha, pjesët
përfundimtare të kanaleve.
Trajtimi i krimbit të brehut.
Trajtimi i kancerit të gështenjës.
Subvencionimi i bletarëve, pyllëzimi i hapësirave me drunjë
produktiv për bletarinë, mbrojtja e interesit të bletarëve vendas.
Angazhimi i këshilltarëve publik për të ndihmuar në aplikim për
grante dhe subvencione.
Gatishmëria e Komunës për të bashkëpunuar me çdo organizatë donatore që kërkon bashkë-ﬁnancim për të mbështetur bizneset
dhe për të siguruar vende të punës.
Mbështetja me sera dhe teknikë bujqësore për kultivuesit e
perimeve dhe për blegtorët.

MBROJTJA E AMBIENTIT

1.
Prerja ilegale e drunjve do të bije në nivelin 0. Do të vendosim
kamera të sigurisë në të gjitha hapësirat relevante nëpër pyje për të
monitoruar pyjet dhe për të identiﬁkuar keqbërësit potencial. Agjencioni i pyjeve do të ndihmohet dhe do të mbahet përgjegjës me transparencë dhe llogaridhënie. Transmetimi i pamjeve të kamerave do të
jetë i lidhur me policinë dhe me publikun.
2.
Bashkëpunimi me bizneset vendore dhe me ministritë
përkatëse për të rregulluar sistemin e gurthyesve.
3.
Rregullimet e shtretërve të lumenjve.
4.
Pastrimi i lumit Erenik, dhevendosja e mekanizmave
mbikëqyrës.
a.
Largimin e ujërave të zeza nga kanalet e ujitjes. Futjen e kanaleve të ujitjes nëpër hapësira publike për parqe dhe freski natyrore.

SPORTI
Në bashkëpunim me bizneset dhe fondacionin Juniku – do t’i mbështesim klubet sportive dhe do të vazhdojmë të kultivojmë talentet e rrallë
që vijnë në disiplina të ndryshme.

SIGURIA
Juniku do të jetë vend plotësisht i sigurt, për jetën e qytetarëve të vet
dhe si parakusht minimal për zhvillimin e turizmit.
1.
Ndriçimi i të gjitha rrugëve dhe hapësirave publike.
2.
Funksionalizimi i kamerave, operimi tyre me standardet e
kërkuara nga Agjencia për mbrojtjen e privatësisë – të dhënave personale. Monitorimi i tyre nga policia e Kosovës.
3.
Ndërtimi i pikës së përkohshme të policisë në Bjeshkët e Junikut gjatë sezonit të verës.
4.
Trajnimet e vazhdueshme për të rritur sigurinë në bashkësi dhe
evidentimi e parandalimi i përhapjes së narkotikëve.

PLANIFIKIME DHE
INSTITUCIONE STRATEGJIKE
1.
Plani për menaxhim dhe shfrytëzim të Parkut KombëtarBjeshkët e Nemuna.
2.
Fondacioni i Junikut në bashkëpunim me qytetarët e Junikut,
diasporën, bizneset dhe shoqërinë civile. Një fondacion i cili do të
ndihmojë në involvimin e komunitetit në çdo zhvillim dhe i cili do të
sigurojë mbështetje ﬁnanciare për aktivitete dhe projekte humanitare
dhe zhvillimore që do të ndodhin në Junik. Aktivitete të cilat kuﬁzimet
ligjore dhe ﬁnanciare ia pamundësojnë autoriteteve lokale t’i kryej vet.
3.
Krijimi i zyrës së ekspertëve në hartimin e projekteve në kuadër
të komunës, të cilët do të identiﬁkojnë mundësitë e ﬁnancimit të
projekteve, granteve, subvencioneve dhe bashkëﬁnancimeve nga
burime vendore dhe ndërkombëtare. Të njëjtit do të bëjnë hartimin
dhe monitorimin e projekteve.
4.
Ndërmarrja publike për ofrimin e shërbime publike (në dallim
prej herëve të tjera ku përveç vendimit nuk është realizuar asnjë hap
mëtutje, ne do tëjetësojmë këtë ndërmarrje).
Pastrimin embeturinave.
Mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave rekreative.
Mirëmbajtjen e infrastrukturës publike.
5.
Këshilli i Mërgatës. Duke qenë që 2/3 e popullatës së Junikut
jetojnë në diasporë, ata janë pjesa më rëndësishme e komunitetit tonë.
Janë fuqi intelektuale, janë memorie kolektive, janë dashuri për vendin,
janë eksperiencë zhvillimore dhe potencial ﬁnanciar. Këtë Komuna e
Junikut do eshfrytëzoj për interesin e vendit dhe të banorëve.
6.
Zyra për bashkëpunim ndërkuﬁtar.
7.
Ndërmarrja publike për Turizmin.
Promovimin e turizmit.
Krijimin e ofertës turistike dhe aranzhimin e ofertave me bizneset, OJQ-të dhe qytetarët.
Krijimin dhe menaxhimin e brendit turistik të Junikut.
Krijimin dhe menaxhimin e eventeve.
Trajnimin e bizneseve.
Menaxhimin e qiradhënieve të shtëpive për turistë.
Menaxhimin e hapësirave malore - bjeshkore nën administrim
të Komunës së Junikut.

KTHIMI I DEMOKRACISË
NË QEVERISJE DHE NË TË
GJITHA PROCESET ZHVILLIMORE
Juniku ka një traditë shekullore të demokracisë direkte, ku pjesëmarrja
qytetare në vendimmarrje dhe këshillimi me publikun është bërë për
çdo gjë. Kjo ka mundësuar jetë të mirë, siguri, paqe, prosperitet dhe
mbrojtje të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Kjo i ka mbajtur
banorët të lidhur me vendin.Por, ka 12 vite që kjo demokraci është ngulfatur vazhdimisht e më shumë dhe pothuajse tashmë s’ka demokraci
përveç votimit (dhe manipulimit të vullnetit qytetar).Nuk ka as media
lokale, as shoqëri civile aktive, as informim e as pjesëmarrje qytetare në
planiﬁkim apo në vendimmarrje.
Demokracia me pjesëmarrje aktive qytetare është praktika dhe kultura
që ne do të veprojmë. Nëpunësit komunal nuk do të jenë “statistat” që
e luajnë rolin e qytetarit. Qeverisja me VV, do të kthehet në një qeverisje
të hapur, gjithëpërfshirëse. Transparente me media dhe me fuqizim të
shoqërisë civile.
Shoqërisë civile do t’i ofrohen hapësira pune falas dhe do të jenë bashkëpunëtorët më aktiv në qeverisje të mirë dhe organizim të jetës dhe
zhvillimit.

RUAJTJA E KOMUNËS DHE NDALIMI I
PROCESIT TË ZBRAZJES SË JUNIKUT
Me trendet negative nga ky keq-menaxhim, me trendët e zbrazjes,
Juniku nuk ka ﬁzibilitet tëqëndroj si komunënë dekadën e ardhshme,
dhe as institucionet e saj. Ne duhet tërrisim numrin e banorëve të Junikut që t’i mbajmë hapur shkollat tona, ne duhet tënxisim qëndrimin e
banorëve për tu kujdesur për këtë trashëgimi, ne duhet t’i nxisim lindjet duke i stimuluar nënat e reja dhe duke krijuar ambiente të shëndosha për rritje të fëmijëve e punësim të nënave. Ne duhet të nxisim
kthimin e diasporës duke krijuar infrastrukturë të mirë për investime,
për jetesë dhe edukim.
Ne duhet t’i nxisim banorët e fshatrave përrethdhe t’i joshim me super
shërbime. Të krijojmë subvencionime dhe masa të tjera stimuluese për
tëmbështetur bizneset që sigurojnë punësime në vend.Vetëm duke
ofruar super shërbime dhe duke qene atraktive për kompani tëmëdha
të punësimit, e në anën tjetër duke ofruar edukim tëmiree hapësira
publike mund t’i joshim të rinjtë të qëndrojnë, dhe banoret e fshatrave
përreth të vijnë në Junik.

SI DO TË SIGUROJMË MBËSHTETJE
DHE SI DO T'I REALIZOJMË PROJEKTET,
NË KUPTIMIN POLITIK DHE FINANCIAR:
Me planiﬁkim dhe shfrytëzim të mirë të resurseve njerëzore në
nivel të planiﬁkimit dhe menaxhimit.
Me buxhetin komunal.
Me kryqëzimin e projekteve tona me interesa rajonale dhe kombëtare për të siguruar përkrahje qeveritare dhe të organizatave ndërkombëtare.
Bashkëpunimi me qeverinë në projekte strategjike.
Bashkëpunimi me donatorë ndërkombëtarë.
Me marrje të huave.
Me fondacionin e Junikut.
Me krijim të ndërmarrjeve publike për intervenime të vogla dhe
mirëmbajtje.
Me gjithë përfshirje të komunitetit lokal, komunitetit të diasporës dhe të bizneseve vendore, dhe të gjitha bizneseve të interesuara
për të investuar në Junik në pajtueshmëri me ruajtjen e ambientit,
trashëgimisë dhe interesit publik.
Me partneritete Publiko - Private.

VLERAT TONA
I.
Sinqeriteti,
II.
Vizioni i qartë dhe ambicioz.
III.
Hapja dhe gatishmëria për bashkëpunim: afrimi afër vetes i të
diturëve dhe i ekspertëve dhe ndjekja e këshillave dhe rekomandimeve
të tyre.
IV.
Gjithëpërfshirja

ÇFARË NUK DO TË BËJMË NE, E ÇFARË NUK DUHET TË
LEJOJNË AS QYTETARËT QË TË VAZHDOJË TË NDODHË!
Ne nuk do të bëjmë pseudo – investime. Nuk do të lejojmë
që pseudo – investimet të vazhdojnë. Infrastruktura që do
tëndërtojmë do të jetë afatgjate dhe me standarde. Infrastrukturëshkel e shko, vetëm me emër nuk do të lejojmë të
ndodhin e nuk duhet të lejoni as ju.Nuk do të lejojmë që
demokracia të manipulohet dhe tëkthejmë Junikun në
feudalizëm, me feud e monark të vegjël që “privatizojnë”
çdo gjë dhe që i trajtojnë pronat dhe njerëzit si pronë e tyre
e nëpërkëmbur. Në qeverisje, në ekonomi dhe edukim do
tërikthejmë pjesëmarrjen qytetare dhedemokracinë
komunitare qëështë ruajtur si traditë nga pellazgët e ilirët e
deri në dekadën e fundit.

