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Hyrja 
 

Praktikat nga e kaluara në kanë treguar se kryetarët e komunave jo secilin premtim kanë arritur të 

realizojnë gjatë mandatit të tyre qeverisës. Për më tepër, shpesh kandidatët për kryetar të komunave, nuk 

kanë shpalosur programet e tyre qeverisëse dhe aty ky janë shpalosur, programet e tilla kanë qenë me 

pak informacione dhe të pa qasshme për publikun gjatë realizimit të mandatit qeverisës. Si një përpjekje 

për të rritur përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien në nivel lokal, Aleanca Qytetarë për Transparencë (AQT) 

ka ndërmarrë një nismë për të skanuar premtimet e kandidatëve konkretisht të kandidatëve që kanë dalur 

fitues në zgjedhjet lokale të vitit 2021 dhe që do të qeverisin komunën e tyre për mandatin 4 vjeçar (2021-

2025).  

Ky skanim i premtimeve është tentuar të realizohet për 38 kandidatët konkretisht kryetarët që kanë dalur 

fitues në komunat përkatëse. Përkundër tentativës që të skanohen premtimet e kryetarëve të 38 

komunave të Kosovës, janë 10 komuna që qeverisen nga komuniteti jo shumicë (Mitrovica Veriore, 

Leposavici, Zvecan, Zubin Potok, Gracanica, Novo-Berda, Partesh, Ranillug, Kllokot, Shtërpce),  të cilat 

kandidatët e tyre fitues në zgjedhjet lokale 2021, gjatë fushatës elektorale nuk kanë pasur program si dhe 

nuk kanë prezantuar premtimet para qytetarëve të tyre, kjo si rezultat i rrethanave politike dhe 

specifikave aktuale në komunat e tilla.  

Përtej synimeve, të gjitha premtimet e 28 kryetarëve të komunave të Kosovës janë të përmbledhura në 

një dokument të vetëm, ku do të shërbejnë palëve dhe grupeve të caktuara qytetare për të mbajtur 

përgjegjës dhe llogaridhënës kryetarët e komunave në mandatin qeverisës katër (4) vjeçar në 

përmbushjen e premtimeve zgjedhore. Për më tepër, Aleanca Qytetare për Transparencë (AQT) do të 

mëton të ndërtojë një metodologji të strukturuar për të analizuar në periudha të caktuara kohore 

realizimin e premtimeve nga ana e kryetarëve të komunave në nivel vendi.  

Metodologjia  
 

Ky hulumtim është realizuar në 38 komunat e Republikës së Kosovës gjatë periudhës 15 shtator deri më 

15 nëntor 2021.  Procesi i skanimit të premtimeve elektorale për 38 komunat e Kosovës, ka ndjekur një 

metodologji standarde duke shfrytëzuar metodat adekuate për mbledhjen e të dhënave. Kryesisht, janë 

monitoruar debatet televizive të kandidatëve për kryetar të komunave, janë monitoruar ueb faqet zyrtare 

të kandidatëve për kryetar të komunave, janë marrë programet zgjedhore të kandidatëve për kryetar të 

komunave, janë analizuar dhe monitoruar rrjetet sociale të kandidatëve për kryetar të komunave 

(Facebook).    

Skanimi i premtimeve zgjedhore, është realizuar nga konsorciumi i OJQ-ve “Aleanca Qytetare për 

Transparencë” i përbërë nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe nëntë (9) organizata lokale partnere: OJQ 

Mundësia, OJQ Fortesa, Iniciativa Qytetar Skenderaj (IQS), Forumi i Organizatave Jo-qeveritare Kaçanik 

(FOJK), Shoqata e Intelektualëve të Pavarur (SHIP), SHL-Kosova, Rrjeti i OJQ-ve AVONET, Initiative for 

Social Education – ISEP si  dhe OJQ SOFRA.  
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Komuna e Prishtinës 
Në zgjedhjet lokale 2021, në garën për balotazh ishin dy kandidatë:  Arben Vitia nga Lëvizja Vetëvendosje 

(LVV) dhe Perparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me kandidatin për kryetar. Procesin  

zgjedhor në Komunën e Prishtinës në raundin e dytë e ka fituar  Përparim Rama nga LDK i cili  gjatë 

fushatës së tij ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025,  e cila bazohet në disa  tri (3)  shtylla kryesore 

duket ngërthyer në veti disa fusha përkatëse dhe premtime konkrete në kuadër të fushave të tilla.  

Kryetari i komunës së Prishtinës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 243 
premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, shtylla e programit “Prishtina praktike”, prinë për nga 
numri i premtimeve me gjithsej 152 premtime, pasura nga shtylla e programit “Prishtina e përjetimeve”, 
me gjithsej 51 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në programin e 
shtyllës “Prishtina e pastër dhe e gjelbër”, me  gjithsej  40 premtime në këtë fushë. 
 

 
 

 
1. Prishtina praktike (6 fusha) 

1.1 Urbanizmi, Infrastrukturë dhe Hapësirat 

Publike   

 Lirimi i hapësirave publike  

- Promovimi i përdorimit të biçikletave 
dhe mjeteve tjera alternative të 
transportit (trotinetët); 

- Forcimi dhe zgjerimi në sistemin e 
biçikletave dhe trotinetëve motorikë 
me qera; 

- Ndërtimi me parkingje në pika 
strategjike të qytetit; 

- Hartimi në plane të veçanta të 
menaxhimit për zonat e rekreacionit 
brenda lagjeve. 

 

 Ridefinimi i Qendrës së 

Prishtinës 

- Krijimi i Zyrës së Arkitektit të Qytetit e 
cila do të ketë kompetenca të zgjeruara 
për ridizajnimin e qytetit; 

- Lidhja e Bulevardit “Nënë Tereza” me 
“Qytetin e Vjetër të Prishtinës” 

- Konservimi dhe rigjenerimi i “Qendrës 
Historike” dhe “Qendrës Moderne të 
Prishtinës”; 

- Konservimi dhe rigjenerimi në pikat 
ikonike urbane; 

- Krijimi hapësirave të reja publike për 
art, kulturë, festivale, dhe aktivitete të 
tjera rekreative; 

- Krijimi i hapësirave publike; 

152

40

51

243

Prishtina praktike (6 fusha)

Prishtina e pastër dhe e gjelbër ( 3 fusha)

Prishtina e përjetimeve (4 fusha)

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025
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- Ndërlidhje “Qendra” me lagjet përreth, 
përmes platformave të gjelbërta dhe 
shtigjeve të transportit alternativ; 

- Krijimi i gjashtë pikave strategjike që 
tangjentojnë “Qendrën”, të cilat do të 
funksionojnë si vendparkingje si dhe do 
të mundësojnë qasje në qendër në 
distancë jo më larg se 5 minuta ecje në 
këmbë. 

 

 Projektet kapitale Urbanistike dhe të 

Infrastrukturës 

- Përfundimi i Unazëa seë Qendrës, duke 
vazhduar rrugën tek hekurudha nga 
rrethi i Arbërisë deri tek rrethi i madh 
Fushë Kosovë - Prishtinë; 

- Shndërrimi i segmentit verilindor të 
Unazës së Mesme në korridor 
zhvillimor; 

- Realizimi i projektit Rruga A dhe 
vazhdimi i Rrugës B në të dy drejtimet; 

- Ndërtimi i rrugës Veternik-Hajvali, 
- Ndërtimi i rrugës “Bajram Bahtiri” në 

Llukar; 
- Ndërtimi i rrugës nga Gjimnazi “Sami 

Frashëri” në drejtim të tregut të gjelbër; 
- Intervenimi në ndarjen e rrjetit të 

kanalizimit fekal dhe atmosferik; 
- Zgjidhja e problemit të kanalizimit në të 

gjitha fshatrat e Prishtinës, gjatë dy 
viteve të para; 

- Përfundimi urgjentisht në rrugën mbi 
kolektorin atmosferik në lagjen 
Kalabria; 

- Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe 
atmosferik në Hajvali (Prishtina e Re); 

- Trajtimi me prioritet të veçantë 
mirëmbajtjen rrugore; 

- Trajtimi në rrugët të cilat nuk janë të 
integruara në planin rregullues; 

- Mundësimi i qasjes dhe krijojmi i 
shtigjes për personat me nevoja të 
veçanta; 

- Zgjeroimi i rrjetit të ngrohjes qendrore, 
në të gjitha lagjet ku kjo është e 
mundur. 

 

 Parkingu në Prishtinë 

- Ndërtimi për vendparkime të mëdha në 
6 pikat kryesore rreth unazës së 
brendshme; 

- Ndërtimi i 430 vend-parkimeve të reja 
në lagjen Ulpiana; 

- Ndërtimi i hapësirës-parkimi përmes 
unazës së brendshme të zonës qendër; 

- Përfundimi i parkingut nëntokësor tek 
AKP-ja, duke e zhvendosur tregun e 
gjelbër mbi sipërfaqen e parkingut dhe 
atë ekzistues tek tregu i gjelbër; 

- Krijmi dhe zonimi i vendeve të parkimit; 
- Ndërtimi i parkingut nëntokësor te 

Posta Qendrore. 
 

 Mbikalimet dhe nënkalimet në 

Prishtinë 

- Ndërtimi i nënkalimit për vetura në 
rrugën nga hyrja e Veternikut në 
drejtim të Stacionit të Autobusëve; 

- Ndërtimi mbikalimin tek shkallët e 
Arbërisë; 

- Ndërtimi i mbikalimit tek stacioni i 
trenit, i cili lidhet me Pallatin e Rinisë; 

- Ndërtimi i nënkalimit që lidhë “Rrethin 
e Flamurit” me “Rrethin e QKUK-së”; 

- Ndërtimi i nënkalimit për vetura në 
rrugën Agim Ramadani; 

- Inicojmë projektin e nënkalimit për 
vetura në pjesën nga Katedralja në 
drejtim të Fakultetit Filologjik. 

 

 Fuqizimi i fshatrave 

- Krijimi i infrastrukturës, shkolla publike 
dhe institucionet shëndetësore;  

- Rritja e linjave të autobusëve nga 
qendra drejt fshatrave dhe anasjelltas; 

- Ridizajnimi i  politikave ndërtuese; 
- Krijimi i korridoreve të gjelbërta të cilat 

i lidhin fshatrat me zonat e gjelbërta të 
qytetit; 

- Intervenimi në të gjitha rrugët dhe 
rrugicat e fshatrave ku nuk ka probleme 
pronësore; 

- Investimi në rrugët që lidhin fshatrat me 
qytetin; 
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- Planifikimi për ndërtimin në rrugën 
Barilevë-Bardhosh-Prishtinë; 

- Investimi brenda dy viteve në rrjet të 
kanalizimit për fshatrat; 

- Investimi në rrjetin e ujësjellësit në një 
pjesë të madhe të fshatrave të Gollakut;  

- Krijimi i hapësirave rekreative për 
komunitet në fshatra. 

 

 Trajtimi i çështjes së ndërtimeve pa leje 

- Parandalimi i ndërtimeve të reja pa 

leje; 

- Trajtimi i ndërtimeve ekzistuese pa 

leje. 

 

1.2 Zhvillimi Ekonomik i Prishtinës dhe 

Mirëqenja  

 Bujqësia është pjesë shumë e 

rëndësishme e ekonomisë së Prishtinës 

- Angazhimi për rritje të përkrahjes për 
sektorin e blegtorisë, gjedhtarisë, 
bletarisë, prodhimtarisë organike, 
perimtarisë, dhe kultivimin e pemëve të 
imta; 

- Përkrahjenë ndërtimin e stallave; 
- Ofrimi i përkrahjes me ndihma 

veterinare; 
- Ofrimi i përkrahjes dhe mbështetje të 

bujqëve në kultivimin e bimëve 
mjekuese dhe aromatike; 

- Ofrimi i përkrahjes/mbështetjes të 
fermerëve për kultivimin e pemëve te 
imta; 

- Ofrimi i përkrahjes nga komuna për 
fuqizimin e pikave grumbulluese, 
frigoriferike; 

- Mbështetje fermerëve në ngritjen e 
kapaciteteve përmes trajnimeve; 

- Përkrahje grave në biznes, kryesisht 
gratë që merren me përpunimin e 
pemëve dhe perimeve; 

- Punësimi në çdo verë 500 të rinjë nga 
shkollat profesionale të qytetit dhe 
studentë në punë praktike me pagesë; 

- Krijimi i tregut modern për tregtarët 
dhe për prodhuesit vendor; 

- Përmirësimin, zgjerimin dhe avancimin 
e sistemit të ujitjes; 

- Rregullimi i shtretërit e lumenjëve; 
- Analiza të rregullta të ujit, tokës dhe 

analiza të tjera; 
- Lehtësimi në qasjen e prodhueseve në 

tregjet e prodhimeve të gjelbërta në 
Prishtinë. 

 

 Turizmi 

- Informata orientuese të qasshme për 
turistët; 

- Përmirësimi i infrastrukturës fizike 
adekuate në zonat më të frekuentuara 
nga turistët; 

- Fuqizimi, bashkëpunimi me shoqata 
dhe akterë relevantë për zhvillim të 
turizmit; 

- Kategorizimin e bizneseve të 
gastronomisë për rregullimin e orarit të 
punës; 

- Funksionalizimin e Qendrës Informative 
të Turizmit; 

- Krijimi i një katalogu fizik dhe zhvillimi i 
një aplikacioni mobil me shtigje të 
caktuara historike/kulturore; 

- Përgaditja e një hartë informuese; 
- Vendosja e paneleve turistike për 

orientim; 
- Vendosja e pllakave informative para 

hapësirave të trashëgimisë kulturore; 
- Ofrimi i informatave të sakta në 

platforma të hapura në internet. 
- Hapja e tualeteve publike; 
- Ofrimi me informacione mbi linjat e 

autobusëve edhe në gjuhën angleze. 
 

 Buxheti, taksat dhe shpenzimet 

- Përmirësimi në procesin e planifikimit 
të buxhetit dhe ndryshojmë kategoritë 
e shpenzimeve të këtij buxheti; 

- Përmirësimi në kontrollin financiar 
- Rishikimi për tarifat e tatimit në pronë; 
- Formimi i zyrës së veçantë për analizë, 

hartim dhe menaxhim të projekteve; 
- Zvogëlimi i llogarive të arkëtueshme 

dhe fuqizojmë kapacitetin për të rritur 
të hyrat vetanake; 
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- Qëndrueshmëri financiare për 
realizimin e të gjitha projekteve; 

- Bashkëpunimi i ngushtë me donatorët 
për vlerësimin e menaxhimit të 
financave publike 

- Përkujdesje për buxhetim të 
përgjegjshëm gjinor. 

 

 Masat për Efiçiencë në Energji 

- Krijojimi i planit pesë vjeçar rregullativ 
për masat e energjisë efiçiente; 

- Riparimi në ndërtesat publike për të 
siguruar përdorim të energjisë 
efiçiente; 

- Hartimi në kërkesat minimale për 
performance energjetike; 

- Zëvendëdsimi i llambave inefiçiente me 
ndriçuesit me teknologji LED; 

- Planifikimi që së paku 20-25% e 
kërkesës për ngrohje të ujit në ndërtesa 
publike të mbulohet nga energjia e 
ripërtrishme; 

- Përgaditja e projektit propozimin për 
instalimin e paneleve solare në 
stacionet e autobusit (pikat pritëse në 
qytet) – kudo që ka mundësi teknike; 

 

 Sigurimi i ngrohjes 

- Rritja furnizimin me energji termike; 

- Instalimi i matësit të energjisë termike; 

- Ndërtimi i infrastrukturës për dyfishim 
të kapaciteteve prodhuese 

- Inicimi i projektit për furnizim me 
energji termike përmes energjisë 
diellore; 

- Inicimi i hartimit të planit të fizibilitetit 
për pjesët e qytetit të cilat nuk janë të 
parapara me planin e zgjerimit/master-
plan. 

 

 Përgaditja e infrastrukturës për makina 

elektrike 

- Ndërtesat e reja jo-rezidenciale dhe 
ndërtesat jo-rezidenciale që pësojnë 
rinovim të madh, me më shumë se 
dhjetë vende parkimi, të bëhet instalimi 

i të paktën një pike rimbushjeje për 
makina elektrike si dhe përgatitja e 
infrastrukturës; 

- Ndërtesat e reja të banimit dhe 
ndërtesat e banimit që pësojnë rinovim 
të madh,me më shumë se dhjetë 
vende parkimi, të bëhet instalimi i 
infrastrukturës përkatëse. 
 

 Mirëqenia Sociale dhe Programi i 

Politikave Sociale 

- Kompletimi në Drejtorinë për 
Mirëqenie Sociale me staf adekuat 
professional; 

- Ndërtimi në objektin e ri të Qendrës për 
Punë Sociale dhe kompletojmë QPS-në 
me staf adekuat profesional dhe 
administrativ, vetura, dhe me mjete të 
tjera logjistike; 

- Vendosjs në menaxhim të QPS-së 
grantin specifik të ndarë për shërbime 
sociale profesionale; 

- Kontraktimi në shërbime nga OJQ-të e 
licensuara për ofrimin e shërbimeve 
sociale profesionale, për fushat të cilat 
nuk mbulohen nga Komuna; 

- Fuqizimi i bashkëpunimit shkollë, 
shërbime sociale, dhe shërbime 
shëndetësore; 

- Evidentimi i punëtorëve me aftësi të 
kufizuara, do t’u ofrojnë mundësi për të 
pasur një ambient pune më të 
përshtatshëm; 

- Krijimi i qasjes fizike dhe humane për 
personat me aftësi të kufizuar; 

- Krijimi i një këshillimore paramartesore; 
- Themelimi i linjës dhe telekëshillimit; 
- Zhvillimi i strehimit familjar dhe 

trajtimin e familjeve strehuese; 
- Zhvillimi në planin trevjeçar të banimit 

social dhe sigurimin e banimit social të 
përkohshëm apo të përhershëm; 

- Funksionalizimin më qendrën për 
fëmijët me Down Sindrom; 

- Ndërtijmin e shtëpisë për mbrojtje dhe 
strehim të fëmijëve të lënë pas dore, të 
keqtrajtuar, dhe pa përkujdesje 
familjare; 
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- Ofrimi në trajtim profesional të 
fëmijëve në situate rruge, fëmijëve në 
punë të rënda dhe të rrezikshme; 

- Ndërtim në kapacitete shtesë për 
përkujdesje të moshave të shtyera dhe 
do të përmirësojmë shërbimet në 
qendrën ekzistuese; 

- Funksionalizim për shtëpitë aktuale dhe 
ndërtojmë shtëpi të reja në lagje për të 
moshuar me qëndrim ditor; 

- Ndërtimi në shtëpinë me bazë në 
komunitet për persona me çrregullime 
mendore dhe pa kujdes familjar; 

- Ngritja për qendrën rehabilituese për 
përdorues tësubstancave narkotike; 

- Përkrahje për strehimoren e 
komunitetit LGBT. 

 
1.3 Prishtina e Digjitalizuar (SMART Prishtina) 

- Vendosja e kamerave në çdo lagje; 

- Vendosjen  dhe mbledhjen e te dhënave 

nga sensorë të ndryshëm për të 

identifikuar; ndotësit e ajrit, ambientit, 

dhe rrjedhjes së ujit dhe zhurmës; 

- Vendosja me hot-spote publike;  

- Krijimi me kiosqe të vogla, të cilat 

shërbejnë për hot-spote, mundësi të 

mbushjes së telefonave të mençur, 

mundësi të thirrjes telefonike të 

shërbimeve urgjente etj.; 

- Përdorimi për teknologjinë smart. 

- Përdorimi për teknologjinë smart në 

parkingje, në menaxhimin e 

mbeturinave etj.; 

- Ofrimi i hapësirave për promovim të 

startupave që kanë në fokus 

digjitalizimin, qendrat edukative, dhe 

qendrat për ruajtje të shënimeve;  

- Përkrahje në përfshirjen e vajzave dhe 

grave në shkencë, teknologji, inxhinieri 

dhe matematikë–STEM;  

- Mbështetje kompanive vendore duke 

përdorur produktet dhe shërbimet e 

tyre;  

- Përkrahje promovimit të aktiviteteve të 

tyre brenda dhe jashtë vendit;  

- Bartje e një pjesë të kostos së trajnimit 

për punëtorë të rinj;  

- Promovim të E-sports. 

 

 1.4 Arsimi 

 Mësim cilësor:  

- Themelimi i një Task Forcë për të 
fuqizuar ndërlidhshmërinë e arsimit në 
Prishtinë me nevojat e tregut të punës; 

- Bashkëpunim i  ngushtë me Ministrinë e 
Arsimit për të zbatuar reformën në 
arsimin fillor dhe të mesëm; 

- Riorganizim i rrjetit shkollor; 
- Themelimi dhe drejtimi i kodimit në 

shkollën e mesme elektronike “Gjin 
Gazulli”; 

- Themelimi dhe drejtimin  e Guidës 
Turistike në shkollën e mesme “7 
Shtatori”; 

- Mbështetje në shkollat e mesme 
profesionale; 

 

 Projektet kapitale në Arsim 

- Ndërtimi i objekteve të reja shkollore në 
të gjitha lagjet ku ato mungojnë, Sipas 
analizave tona,aktualisht mungojnë 
shtatë objekte shkollore të nivelit të 
arsimit fillor dhe të mesëm të ulët; 

- Ndërtimi i shkollës, Liceu Artistik; 
- Ndërtimi i Gjimnazit “Ahmet Gashi”; 
- Rregullimi nyjet sanitare në të gjitha 

institucionet edukativo-arsimore në 
nivel të komunës. 

- Ndarja e  bursave; 
- Krijimi i një kodi buxhetor që do të 

destinohet për trajnimin e 
mësimdhënësve; 

- Subvencionimin në pagesat për fëmijë 
që regjistrohen në institucionet 
parashkollore; 

- Rregullimi i ambientit shkollor Brenda 
dhe jashtë objekteve shkollore të të 
gjitha niveleve; 
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- Themelimi i biblotekws dhe kënde 
leximi në të gjitha shkollat ku ato 
mungojnë; 

- Rritja e sigurisë në shkolla. 
 

 Arsimi Parashkollor 

 Subvencionimi i një pjesë të kostos së 
çerdheve private për familjet të cilat nuk 
kanë mundësi të regjistrojnë fëmijët në 
çerdhe publike dhe nuk kanë  
mundësi të përballojnë çmimin e 
çerdheve private. 
 

1.5     Shëndetësia 

- Kompletimi në rrjetin e Qendrave te 

Mjekësisë Familjare në tërë territorin e 

Komunës së Prishtinës; 

- Digjitalizimi në sistemin shëndetësor të 

Prishtinës; 

- Zonimin e qytetit dhe listimin e 

pacientëve; 

- Përfundimi në ndërtimin e QMF-së në 

lagjen e Veternikut; 

- Ndërtimi i një QMF të re në lagjen Mati 

2; 

- Furnizimi i një QMF-të me pajisje, 

aparaturë moderne, inventar mjekësor, 

dhe autoambulanca e pajisje 

laboratorike; 

- Funksionalizimin e tetë ekipeve 

mjekësore mobile; 

- Formimi i Qendrës për Kujdesin Paliativ; 

- Zgjerimi i shërbimeve shëndetësore 

ekzistuese dhe fusim shërbime të reja 

shëndetësore; 

- Fuqizojmë shërbimin e Urgjencës së 

qytetit (QMU); 

- Themelimi i Spitalin Rajonal të 

Prishtinës; 

- Angazhimi që Instituti i Shëndetit Publik 

të Kosovës të themelojë një institut për 

nevojat e qytetarëve të Prishtinës. 

 

 1.6  Sigurina në Prishtinë 

- Fuqizim i komunitetit; 

- Siguri më e madhe në trafik; 

- Reagim më i shpejtë i zjarrfikësve; 

- Mbulueshmëri sa më e madhe me 

kamera CCTV; 

- Trajtim i qenëve endacak. 

 

2. Prishtina e pastër dhe e gjelbër  

2.1 Mjedisi 

 Pastrimi i ajrit 

- Orientimi i  trafikut jashtë qendrës; 

- Rritja e hapësirave të gjelberta; 

- Lidhja e zonave të gjelberta përmes 
krijimit të korridoreve të gjelbërt; 

- Mbjellja e shiritit të gjelbërt në çdo lagje; 

- Rritja e numrit të autobusëve urbanë me 
lirim të ulët të gazrave; 

- Nxitja e bizneseve private, si dhe taksitë 
për t’i shfrytëzuar automjetet elektrike 
në qytet; 

- Ofrimi i lehtësirave tatimore për 
kompanitë që rrisin numrin e 
automjeteve “miqësore/ elektrike” ndaj 
mjedisit; 

- Zgjerimi i  infrastrukturës së karikimit 
(mbushjes) të baterive elektrike 

- Promovimi i përdorimit të biçikletave e 
trotineteve motorikë; 

- Mbyllja dhe përfundimi i projekteve të 
kanalizimet e hapura; 

- Lansimi i një programi urgjent për 
eliminimin e azbestit; 

- Lansimi i  projektit për një fabrikë të 
riciklimit të mbeturinave inerte dhe 
organike. 
 

 Ambiente të pastërta dhe menaxhim 

efikas i mbeturinave 

- Riorganizimi i rrjetit të grumbullimit të 
mbeturinave; 

- Shtimi i numrit të kontejnerëve dhe 
pikave grumbulluese; 
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- Caktimi i  lokacionit për pikën 
grumbulluese të mbeturinave të 
vëllimshme; 

- Caktimi i  lokacionit për deponinë e 
mbeturinave nga konstrukt-demolimet 
dhe pastrimi i  deponive të egra; 

- Rritja e numrit të inspektorëve; 
- Ofrimi i mirëmbajtjes efektive të 

rrugëve; 
- Sigurimi i pastrit dhe mirëmbajtje të 

rregullt të pusetave; 
- Investime, në koordinim me 

K.R.U.Prishtina; 
- Sigurimi  që shkollat të jenë të pastërta; 
- Mbajtja e takimeve dhe do të kërkesa 

për raporte të rregullta mujore nga të 
gjithë akterët e shërbimeve publike; 

- Ndërtimi i Kopshtin Botanik, 
- Rregullimi dhe mirëmbajtja e parqeve 

memoriale; 
- Shtimi i  kujdesit ndaj zonave të pasura 

me biodiversitet; 
- Ndërtimi i së paku edhe dy impiante të 

reja për trajtimin e ujërave të zeza. 
 

2.2 Rrjeti modern i transportit dhe shtigjet e 

gjelbëra 

- Lirim nga pagesa e shfrytëzimit të 
transportit publik nxënësit, pensionistët, 
dhe shtresa sociale të ndryshme; 

- Ndryshim-plotësimin e rregullores për 
linjat e Transportit Publik; 

- Ofrimi i shërbimit të transportit publik 
24 orë në ditë në linjat urbane; 

- Rishikimi i  sistemit të biletave të 
transportit urban; 

- Mundësimi i kontratave afatgjate, 
subvencione, dhe lehtësi të tjera për 
operatorët ekonomikë; 

- Ripërtërija e flotës së autobusëve; 
- Sigurimi  që frekuentimi i qarkullimit të 

autobusëve në linja t’i përgjigjet 
nevojave të qytetarëve; 

- Rregullimi i pritoreve apo stacionet e 
autobusëve; 

- Lehtësimi i kushteve për shfrytëzim të 
transportit publik edhe për personat me 
aftësi të kufizuara; 

- Stimulimi i përdorimit të transportit 
publik; 

- Riorganizimi i lokacioneve të 
vendqëndrimit për veprimtarinë e auto-
taksive. 

 

 Prishtina qytet i sigurtë për 
biçikleta dhe trotinetë: 

- Ndërtimi i shtigjeve të sigurta për ecje; 
- Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta dhe 

trotinetë; 
- Ndërtimi i më shumë stacioneve për 

biçikleta dhe trotinetë. 
 

3. Prishtina e përjetimeve (4 fusha) 

3.1 Sporti dhe Rinia  

 Sporti shkollor 

- Renovimi i  objekteve sportive ekzistuese;  

- Prioritizimi i  ndërtimit të sallave të edukatës 

fizike; 

- Zhvillimi i  edukimit fizik te fëmijët në 

institucionet parashkollore etj. 

 Sporti profesional 

- Ndërtimi i pishinës olimpike të notit; 

- Rritja e  kapaciteteve të tribunës lindore të 

stadiumit “Fadil Vokrri” për 8,000 ulëse 

shtesë; 

- Ndërtimi i zhveshtores dhe tribuna me nga 

1,500 deri në 2,000 ulëse në stadiumet e 

klubeve futbollistike;  

- Funksionalizimi i stadiumeve; 

- Renovimi i  palestrës së madhe në Pallatin e 

Rinisë dhe Sporteve dhe ndërtimi i  tri 

palestra të tjera me kapacitet prej 300 

ulëseve periferike; 

- Ndërtimi i shtigjeve të atletikës;  

- Rrisim subvencionet për të gjitha klubet 

sportive në komunën e Prishtinës etj. 

 Sporti rekreativ:  
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- Rifunksionalizimi i  skiliftit në Parkun e 
Gërmisë;  

- Hapja e shtigjeve të reja për ecje dhe 
biçikleta; 

- Ndërtimi i  patinazhit në qytetit;  
- Ndërtimi i këndeve të lodrave për 

fëmijë;  
- Riparimi i fushave futbollistike; 
- Ndërtimi i terreneve të tenisit; 
- Ndërtimi i  skate park; 

 
3.2    Gastronomi 

- Kategorizimin e lokaleve; 

- Përcaktimi i  zonave strategjike për 

zhvillim të gastronomisë; 

- Krijimi i inspektoratit të gastronomisë; 

- Mbështetje e  festivaleve të cilat kanë 

për synim promovimin e arteve kulinare 

autentike të vendit tonë. 

3.3  Arti dhe Kultura 

- Themelimi dhe ndërtimi i Teatri të ri të 
Qytetit; 

- Ndërtimi i Galerisë e Qytetit; 
- Ndërtimi i  Sallës Multifunksionale; 
- Themelimi  dhe ndërtimi i  Muzeut të 

Artit; 
- Themelimi i Orkestrës të Qytetit të 

Prishtinës; 
- Mbështetje tw aktiviteteve të kulturës; 
- Mundësimi i pavarësisë në menaxhim 

financiar për Teatrin Dodona; 
- Themelimi dhe funksionalizimi i së paku 

katër Qendrave Kulturore me bazë në 
komunitet; 

- Themelimi i  Shkollës së Artit në 
Prishtinë; 

- Funksionalizimi i  Qendrës Kulturore të 
Fëmijëve të Prishtinës; 

- Formimi, funksionalizimi, dhe rrjetëzimi 
i grupeve dramatike, grupeve letrare, 
dhe grupet e arteve vizuale, nëpër 
shkollat fillore dhe të mesme të 
kryeqytetit; 

- Fuutja e lëndës të arteve  Dramatike në 
kurrikulat e arsimit fillor dhe të mesëm para 
universitar; 

- Zgjerimi i degëve të Bibliotekës 
Komunale. 

 
3.4  Përfshirja e Gruas 

- Fuqizim ekonomik dhe punësim i grave;  
- Nxitja e  grave për të qenë pjesë e 

konsultimeve publike; 
- Krijimi i  komisioneve ndihmëse dhe 

këshillëdhënëse për barazi gjinore; 
- Implementimi i  Buxhetimit të Përgjegjshëm 

Gjinor (BPGj) 
- Eliminimi i konkurseve të Komunës së 

Prishtinës me përmbajtje diskriminuese 
gjinore; 

- Rritja e  përfshirjes së grave në tregun e 
punës; 

- Ofrimi i  asistencës për bizneset e grave; 
- Promovimi i bizneset të grave; 
- Ofrimi i përkrahjes financiare për biznese 

duke kushtëzuar punësimin e grave; 
- Sigurimi i  transportit të pandërprerë nga 

zonat rurale për të mundësuar vijueshmëri 
të shkollimit; 

- Ofrimi i  bursave për shkollim për vajzat nga 
zonat rurale; 

- Lansimi i një programi për përfshirjen e 
nxënëseve në punë praktike në sektorin 
privat; 

- Adresimi i  problemit të banimit dhe 
punësimit për kategorinë e nënave 
vetushqyese; 

- Rritje e përkrahjes financiare për ekipet e 
vajzave në sport dhe për aktivitetet 
kulturore për gratë dhe vajzat. 

 

 Siguri dhe shërbime shëndetësore për 

gratë 

- Themelimi i një grup joformal me qëllim të 
informimit, parandalimit, dhe ngritjes së 
vetëdijes për dhunën në baza gjinore, 
ngacmimet seksuale, dhunën kibernetike 
dhe bullizmin; 

-  Alokimi i  buxhetit më të madh për 
strehimoret e viktimave të dhunës në 
familje; 

- Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për 
gra.
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Komuna e Prizrenit 
Gjate zgjedhjeve lokale të organizuara ne vitin 2021 Komuna e Prizrenit ka pas tetë (8) kandidatët për 

pozitën e kryetarit të Komunës. Myaher Haskuka nga Lëvizja Vetëvendosje si dhe Shaqir Totaj nga Partia 

Demokratike e Kosovës kanë qenë në balotazh në këtë Komunë.  Sipas rezultateve zyrtare të Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve (KQZ),  kandidati i Partisë Demokratike të  Kosovës Shaqir Totaj ka fituar më shumë 

vota në raundin e dytë duke siguruar mandatin e kryetarit të Komunës së Prizrenit.  Kryetari i komunës së 

Prizrenit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 114 premtimeve. Në kuadër 

të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës-shërbimeve publike,  prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 23 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e transparencës me 16 premtime të dhëna. Numër 

më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e kategorisë të dala nga lufta me 2 premtim në këtë 

fushë. 

 

1. Shërbimet publike – Infrastrukturë: 

- Ndriçimi publik efikas, mirëmbajtje dhe 

kontroll në të gjitha rrugët, lagjet dhe 

fshatrat e Komunës së Prizreni; 

- Ndërtimi i Tranzitit Arbanë - Rrethi 

Autostradës;    

- Nënkalimi Bazhdërhane - Qendër Sportive;   

- Nënkalimi nga ish-BVI për inkuadrim deri në 

Bazhdarhane; 

- Debllokimi i rrugës dhe përfundimi i Transiti 

të Ri;    

- Projektet për menaxhimin infrastrukturor në 

fshatra;  

- Rritja e kapaciteteve të ujit të pijshëm 24h;   

- Ngritja e nivelit të pastërtisë në Prizren;   

- Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve;  

- Hartimi i projekteve për fshatrat turistike. 

Projekti i “10 fshatrave turistike”;  

- Ndërtimi i Ngrohtores së Qytetit;  

- Hapësira të reja rekreative, sportive dhe 

hapësira të gjelbëruara;   

- Të gjitha lagjet periferike dhe fshatrat do të 

kenë transport publik të rregullt;   

- Menaxhimi i parkingjeve në qytet;  

- ndërtimi i parkingjeve te reja dhe rregullimi i 

statutit të parkingjeve private sipas kritereve 

të rregulluara me ligj;  

- Do të krijojmë zona rekreative, hapësira të 

gjelbëruara dhe parqe;  

- Do të lansojmë projektin e gjelbërimit për 

mbjelljen e 10 mijë drunjve të ri;   

- Do të ndërtojmë Stacionin e Autobusëve 

modern, dhe do të kalojmë të gjitha 

23
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114

Shërbimet publike – Infrastrukturë:

Arsimi:

Urbanizmi:

Qendra Historike:

Kulturë, Rini dhe Sport:

Kategori të dala nga lufta:

Ambient

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 
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kompetencat për menaxhimin e Stacionit të 

Autobusëve tek Komuna;    

- Do të ndërtojmë parkingje të veçanta për 

taksi dhe promovojmë “Taxi Green”;    

- Do të ndërtojmë stacione të pritjes së 

autobusëve për qytetarë, me kushte të 

volitshme, në të gjithë stacionet në lagje 

brenda qytetit, në periferi dhe në fshatra;    

- Eliminimi i kabllove elektrike (futje nën tokë) 

në të gjithë qytetin;    

- Rregullimi i shtretërve të lumenjëve me 

prioritet është Lumbardhi ;   

- Trajtimi i ujërave të zeza. 

 

2. Zhvillimi ekonomik: 

- Do të krijojmë Fondin për mbështetjen e 

start-up bizneseve me ide inovative. Prioritet 

të rinjtë dhe gratë;  

- Do të mbështesim bizneset ekzistuese në 

ngritjen e kapaciteteve;    

- Funksionalizim i zonës ekonomike; 

- Ndërtimi i Qendrës Moderne të Panaireve;  

- Do të formojmë Inkubatorin “Hackerspace” 

për mbështetjen e talenteve të rinjë në 

fushën e teknologjisë; 

- Pronat publike do të jepen në shfrytëzim për 

bizneset në një proces transparent;   

-  Do të themelojmë Zyrën për Tërheqjen e 

Investimeve të reja në qytet;  

- Po ashtu do të organizojmë Konferencë 

vjetore për tërheqjen e investimeve të 

huaja, regjionale dhe rritjen e investimeve 

në qytet.   

 

3. Arsimi:  

- Shkolla me nxënësin në qendër të 

vëmendjes; 

- Arsim kualitativ, shkolla model dhe 

menaxhim i rregullt në shkollat e qytetit 

tonë;  

- Menaxhimi më i mirë i shkollave dhe 

depolitizimi i tyre;  

- Riorganizimi i nxënësve dhe mësimdhënësve 

në shkolla;   

- Rritja e sigurisë në shkolla;   

- Rritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësim 

nxënie;   

- Investime në infrastrukturë dhe modernizim 

të objekteve shkollore, në ato që ka 

mungesë të infrastrukturës;  

- Do të mundësojmë të shtojmë Lëndën për 

Artizanale në Shkollën Teknike për të 

mundësuar ruajtjen e traditave të qytetit;  

- Rritje të bursave për nxënësit e 

shkëlqyeshëm. 

 

4. Ambient:  

 

- Ndërtimi i mini - parqeve; 

- Mbjellja e bimëve aromatike dhe që luftojnë 

smogun (pluhurin dhe ndotjet e tjera të 

ajrit); 

- Hapësira të gjelberta dhe shkarkim të qytetit 

nga mbingarkesat e automjeteve. 

 

5. Shëndetësi: 

- Mjeku në shtëpi - vizita periodike për moshat 

e shtyra;   

- Eleminimi i përzgjedhjes së kandidatëve 

profesional në shëndetësi me konkurs nga 

Komuna. Ky proces duhet të udhëhiqet nga 

QKMF pa ndërhyrje dhe ndikim nga zyrtarë 

komunal;  

- Krijimi i Listës së shërbimeve në bazë të 

kompetencave të kujdesit primar 

shëndetësor;   

- Punësime më meritokraci; 

- Lansimi i projektit “mjek për çdo familje”; 

- Bonuse 200 Euro për nënat pas lindjes.   

 

6. Urbanizmi: 

- Krijimi i një infrastrukture më të mirë, për një 

jetë më kualitative për banorët e Prizrenit 
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- Planifikim strategjik në tërë territorin e 

komunës sonë 

- Planifikim i infrastrukturës në përgjithësi, si 

atë nëntokësore ashtu edhe asaj 

mbitokësore 

- Përfundimin e hartave zonale (janë në 

proces) 

- Rishqyrtimin e të gjitha planeve rregulluese  

- Shpalljen E ZONAVE TURISTIKE si dhe hartimi 

i planeve (Nashec, Vermicë, Vërri dhe Gryka 

e Lumbardhit)  

- Një trajtim të veçantë do t’iu bëjmë 

ndërtimeve ilegale ku tani me ligjin për 

legalizim do të trajtohen pa dallim 

-  Kompletimi i hartave digjitale në drejtorinë 

për Gjeodezi dhe Kadastër si dhe në 

koordinim me sektorin e Pronës - 

identifikimin e të gjitha pronave Komunale  

- Zgjidhja e problemit të tregjeve. Lansimi i 

tregjeve mobile në lagje të ndryshme të 

qytetit 

- Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 2022-

2032. 

 

7. Turizmi: 

- Mbështetje për turizmin malor;   

- Mirëmbajtja dhe kujdesi i veçantë për 

objektet e trashëgimisë kulturore, sinjalizimi 

i rregullt për të gjitha objektet kulturore 

turistike;   

- Rritja e fondeve pwr operatorwt e turizmit 

tw qytetit;  

- Organizimi i festivaleve dhe koncerteve me 

figura emblematike të vendit dhe jashtë 

vendit; mbështetje e veçantë për 

organizatorët;  

- Mbështetja e turizmit të bazuar në vlerat e 

trashëgimisë kulturore që posedojmë; 

- Krijimi i QR Kodit për informacione rreth 

vendeve turistike në vend;  

- Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta dhe ecje në 

terren malor nga Prizreni në Prevallë. 

 

8. Qendra Historike: 

- Themelimi i fondit për Qendrën Historike; 

- Një kujdes i veçantë do t’i kushtohet 

Qendrës Historike të Prizrenit e cila mbrohet 

me Ligj të veçantë, ku në bashkëpunim me 

Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore, 

do t’i shohim të gjitha mundësitë për 

rindërtimin, renovimin, rikonstruktimin 

dhe revitalizimin e të gjitha objekteve me 

vlera arkitektonike, kulturore dhe historike;   

- Një prej objektivave afatgjatë do të jetë 

projekti për kompleksin e Lidhjes Shqiptare 

të Prizrenit, i cili nuk do të izolohej vetëm në 

Shtëpinë e Lidhjes por do të zgjerohet me të 

tjera monumente historike; 

- Kthimi i identitetti dhe dinjitetit të Qendrës 

Historike; 

- Funksionalizimi i shtëpisë së “Sheherzadës” 

në muze etnologjik; 

- Funksionalizimi i shtëpisë së “Shuaip 

Spahisë”; 

- Realizimi i Projektit në Rr. Marin Barleti;  

- Realizimi i projektit për emergjencë dhe 

sigurim të Qendrës Historike;  

- Vendosja e pajisjeve kundër zjarrit. 

 

9. Mirëqenie sociale: 

- Do të ndërtojmë Objektin për Qëndrim Ditor 

për fëmijët lypsar, në bashkëpunim me 

organizatat joqeveritare; 

- Do të ri-funksionalizimi i  Qendrës së 

Pleqve;    

- Përkrahje për strehimoren e grave viktime të 

dhunës familjare;    

- Qasje për persona me aftësi të kufizuara në 

të gjitha objektet publike. 

 

10. Kulturë, Rini dhe Sport: 

- Karta e Vullnetarit;   

-  Ri - funksionalizimi i Qendrës Rinore;  

-  Fondi Rinor;  
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- Ndërtimi i Stadiumit të Qytetit;  

- Mbështetje për ekipet emblematike të 

qytetit siç janë: Klubi Futbollit “Liria”, Klubi 

Basketbollit “ Bashkimi”, Teatri “Bekim 

Fehmi”, SHKA Agimi si dhe klubet e tjera 

kulturore dhe sportive;   

- Festivali Rajonal i Teatrove;   

- Fondi për mbështetjen e Krijuesve dhe 

Performuesve;   

- Ndërtimi i Bibliotekës së qytetit me 

standarde evropiane;   

- Ndërtimi i Shkollës së Muzikës me 

infrastrukturë moderne;   

- Ndërtimi i Teatrit Profesionist të qytetit. 

 

11. Bujqësia: 

- Subvencionimi i ndërtimit të sistemit të 

ngrohjes së serave;    

- Subvencionimi i serave;   

- Rritja e kapaciteteve të ujitjes;    

- Ndihmë për blerjen e pajisjeve bujqësore;    

- Do të themelojmë fond të veçantë për 

blegtorët;    

- Do të subvencionojmë agrobizneset të cilët 

promovojnë produktet autoktone të vendit 

tone; 

- Sigurojmë treg mobil për shitjen e 

produkteve. 

12. Kategori të dala nga lufta: 

- Do të ju ofrojmë mbështetjen e nevojshme 

invalidëve të luftës, familjeve të 

dëshmorëve, veteranëve të luftës dhe gjithë 

kategorive të dala nga lufta; 

- Mirëmbajtja e monumenteve dhe 

lapidarëve. 

13. Transparenca radikale dhe 

llogaridhënia para qytetarëve: 

- Në kohë reale do të publikohen të gjitha 

dokumentet që kanë të bëjnë me projekte 

komunale në fushën e prokurorimit; 

- Secila drejtori do të përgatis raport mujor 

për secilin projekt se deri ku ka shkuar 

realizimi i projektit;  

- Vendimet e OSHP-së do të respektohen në 

tërësi;  

- Nëpër komisione vlerësuese do të jenë 

zyrtarë përkatës dhe asnjëherë zyrtarë që 

janë staf politik; 

- Do të publikohen në ueb faqe zyrtare 

raportet e performancës;   

- Me kohë do të raportohet në kuvend për 

performancën komunale;   

- Do të dërgohen me kohë për diskutim në 

kuvend raportet 3/6/9 dhe 1 vjeçar financiar 

dhe të njëjtit me kohë do të publikohen në 

ueb faqe të komunës;  

- Në kohë reale do të publikohen vendimet të 

cilët nënshkruhen nga kryetari;  

- Me kohë do të mbahen takimet e parapara 

me ligj së paku 2 takime brenda vitit 

kalendarik 1 në gjashtëmujorin e parë 1 në 

gjashtëmujorin e dytë;  

- Do të publikohen të gjitha memorandumet e 

nënshkruara nga Kryetari me Ministri të 

linjës po ashtu edhe me donatorë dhe OJQ; 

- Me kohë do të bëjmë publikimin e 

ankandeve/thirrjeve publike;   

- Publikimi në ueb faqen e komunës, në kohë 

reale i lejeve ndërtimore, lejeve mjedisore 

komunale dhe njoftimi përmes SMS-ve 

qytetarët të cilët aplikojnë për këto 

dokumente tjera të gjendjes civile; 

- Krijimi i një platforme për të lajmëruar 

korrupsionin nga ana e qytetarëve; 

- Publikimi me kohë i konkursit në ueb faqen 

zyrtare të komunës;   

- Publikimi i rezultateve të aplikantëve që i 

kanë plotësuar kushtet për vazhdim të 

procedurave;   

- Publikimi i emrave me rezultate të 

aplikantëve që nuk i kanë plotësuar kushtet 

për vazhdim të procedurave; 
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Komuna e Mitrovicës e Jugut  
Në komunën e Mitrovicës në zgjedhjet lokale të 17 Tetorit 2021 për kryetar komune kanë garuar 3 

kandidatë: Agim Bahtiri nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ; Bedri Hamza  nga Partia Demokratike e Kosovës 

(PDK); Armend Agolli  nga Lidhja Demokratike e Kosovës  (LDK). Procesin zgjedhor në Komunën e 

Mitrovicës që në raundin e parë e ka fituar  Bedri Hamzes nga  PDK. Gjatë fushatës së tij ka shpalosur 

programin zhvillimor 2021-2025, e cila bazohet në disa shtylla dhe premtime konkrete.  

Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin 

e 153 premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit, rini kulturë dhe sport  prin për nga 

numri i premtimeve me gjithsej 51 premtime, pasura nga fusha e zhvillimit urban me 37 premtime të 

dhëna.  

 

 

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe 

punësimi 

1.1  Qendra për zhvillimin ekonomik lokal: 

- Krijimi i Këshillit Socio Ekonomik; 

- Krijimi i kushteve për investime të 

brendshme dhe jashtme si dhe lehtësimi 

i procedurave për investitorë; 

- Mbështetje për biznese inovative dhe 

Star-up; 

- Provimi i kompanive për shërbime dhe 

prodhime vendore si dhe trajnime falas 

për punë të rrënjëve; 

1.2 Fondi I punësimit 

- Fondi për punësimin dhe fuqizimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, në 

fokus të veçantë punësimi i grave dhe të 

rinjve, personave me aftësi të veçanta si 

dhe atyre me asistencë sociale; 

- Subvencion në page bizneseve  që 

punësojnë punëtorë;  

- Fonde i veçantë për mbështetjeje të 

grave ndërmarrëse si dhe eliminimin e 

taksave për biznese të udhëhequra nga 

gratë dhe vajzat. 

 

1.3 Renta Minerare 

11

51

25

13

24

27

151

Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi

Arsimi , Rinia Kultura dhe Sporti

Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

Digjitalizimi Administrate Transparente dhe efikase

Zhvillimi Rural Mjedisi dhe Turizmi

Zhvillimi Urban, Shërbimet Publike,  Infrastruktura dhe
Emergjencat

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 
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- Pjese nga kjo rente do të mbetet si e 

hyre për buxhetin e komunës ku do të 

investohet për nevojat e komunitetit në 

Shale të Bajgores. 

1.4 Përpunimi i Kristaleve 

- Realizimi i projektit për përpunimin e 

kristaleve të Trepçës , ku do të hapen me 

shume se 200 biznese familjare në 

Mitrovice kryesisht në Shalë të Bajgores.  

1.5 Zona e Lire Ekonomike 

- Funksionalizimi - përfundimi i 

infrastruktures në zonën e lirë 

ekonomike. 

1.6 Fuqizimi i Parkut te Biznesit 

- Kontrata afatgjata dhe parcializem i 

parcelës për biznese, kompletimi i 

infrastruktures,  mirëmbajtja dhe 

siguria, krijimi i mundësisë për hipoteke. 

2. Arsimi , Rinia Kultura dhe Sporti 

2.1 Infrastruktura ne Arsimi 

- Renovimi i objektit te gjimnazit “Frank 

Bardhi”; 

- Ndërtimi i 6 çerdheve dhe renovimi i 

çerdhes “Gëzimi Ynë”; 

- Ndërtimi i shkollës së muzikës “Tefta 

Tashko”; 

- Ndërtimi i palestrës në shkollën 

“Abdullah Shabani”; 

- Meremetimi i tërësishëm i shkollës 

“Migjeni”; 

- Ndërtimi dhe renovimi i fushave dhe 

sallave sportive , pajisja me laborator, 

bibliotekave si dhe pasurimi me libra te 

rinj. 

2.2 Digjitalizimi 

- Pajisja e shkollave me kabinete; 

- Sigurimi i pajisjeve dhe trajnimi i 

mësimdhënësve për mbarëvajtjen e 

mësimit “online”;  

- Funksionalizimi i shkollës digjitale, klasës 

dhe ditarit;  

- Digjitalizimi i përmbajtjes mësimore 

bazuar në modelet e reja digjitale; 

- Komunikimi digjital në mes prindërve , 

mësimdhënësve dhe nxënësve; 

- Rritja e stafit të IT dhe psikologëve në 

shkolla; 

- Pajisja e klasave me tabela digjitale.  

 

2.3 Gjithë përfshirja  

 

- Rritja e përfshirjes së fëmijëve në 

edukim të hershëm; 

- Përfshirja e fëmijëve me aftësi të 

kufizuar në edukimin parashkollor; 

- Rritja e numrit të bursave për student. 

 

2.4 Rritja e cilësisë në arsimin para universitar  

 

- Trajnimi adekuat i edukatoreve para dhe 

gjate karrierës; 

- Nxitja e mësimdhënësve për punë shtesë me 

grupe të talentuara; 

- Regrutimi i mësuesve dhe asistenteve; 

- Orientimi dhe përgatitja në karrierë në 

gjysmë vjetorin e dytë të klasës së 9 dhe 12; 

- Rritja e sigurisë dhe transparencës në 

shkolla; 

- Sigurimi falas i transportit për nxënës të 

fshatrave;  

- Decentralizimi i buxhetit të shkollave. 

 

2.5 Arsimi Profesional 

 

- Lidhja e praktikes profesionale me 

ndërmarrje; 

- Harmonizimi i profileve me tregun e 

punës; 
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- Pajisja e shkollave dhe punëtorive me 

pajisje për shkolla profesionale; 

- Organizimi i pjesës praktike të mësimit 

në ndërmarrje; 

- Trajnimi i mësimdhënësve dhe  

- Fuqizimi i programit te zhvillimit dhe 

aftësimit profesional të 

mësimdhënësve. 

 

2.6 Kultura 

 

- Ndërtimi i objektit për Muzeun, 

Bibliotekën e Qytetit si dhe ndërtimi i 

Qendrës së Kulturës në Kqiqi të Madh  

- Rindërtimi i sallës se Teatrit në Qendrën 

e Kulturës në Mitrovice; 

- Kthimi i monumentit në sheshin “Adem 

Jashari”; 

- Ndërtimi  i një monumenti artistëve ndër 

vite; 

- Funksionalizimi dhe menagjimi adekuat i 

institucioneve kulturore; 

- Dyfishimi i buxhetit për kulture; 

- Rritja e subvencioneve për kulture; 

- Mbështetja e aktiviteteve tradicionale; 

- Mbështetja e shoqatës së shkrimtarëve, 

muzikantëve të rinj si dhe aktiviteteve të 

artit; 

- Mbrojtja e monumenteve kulturore si 

dhe bashkëpunimi me Qendrën e 

Trashëgimisë Rajonale;  

- Shënimi i përvjetorëve dhe ngjarjeve 

historike si dhe bashkëpunimi me 

shoqërinë civile. 

 

2.7 Rinia  

 

- Dyfishimi I buxhetit per rini; 

- Rritja e subvencioneve për të rinjtë dhe 

mbështetja e qendrave rinore; 

- Fuqizimi dhe pjesëmarrje e të rinjve në 

vendim –marrje; 

- Mbështetjeje dhe bashkëpunim me 

qendra rinore si dhe qendra në “Iliride 

GreeEra”; 

- Promovimi i vullnetarizmit. 

2.8 Sporti  

- Renovimi I stadiumit “Fatime Xhaka”;  

- Ndërtim i terreneve sportive  në lagje 

dhe fshatra; 

- Mirëmbajtja e objekteve sportive dhe 

menagjimi efikas dhe efiqient;  

- Sigurimi dhe qasja e personave me aftësi 

të kufizuar në terrenet sportive; 

- Shfrytëzimi adekuat dhe menagjimi  

Omni Sportit dhe palestrës Minatori; 

- Rritja e buxhetit dhe funksionalizimi i 

ngrohjes në palestrën “Minatori”.  

 3. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 

3.1 Projekte Kapitale  

- Ndërtimi i QKMF në vendin e njëjtë;  

- Ofrim I shërbimeve laboratorike në QMF 

në Bare për zonën  e Shalës; 

- Ndërtimi i 7 objekteve të QMF në fshatra 

si dhe renovimi i QMF në Shipol; 

 

3.2 Ngritja e cilësisë së shërbimeve mjekësore  

 

- Furnizimi i vazhdueshëm me barna 

esencial në të gjitha institucionet 

shëndetësore; 

- Punësimi i të gjithë mjekëve të 

diplomuar;  

- Ballafaqimi me Covid dhe reformimi në 

sektorin e shëndetësisë; 

- Riorganizimi dhe reformimi në sektorin e 

shëndetësisë orale;  

- Avancimi, modernizmi dhe arsimimi i 

vazhdueshëm i stafit shëndetësorë; 

- Ekzaminimet dhe kontrollet falas për gra 

në Spitalin Rajonal dhe Shëndetin Publik; 
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- Laborator i pajisur me mjete të 

përsosura në QKMF , Iliride, Shipol dhe 

Bare; 

- Ekipi mobil për shërbime në shtëpi për 

paciente paliative;  

- Ofrimi i shërbimeve internistike dhe  

pediatrike: Iliride, Bare dhe Shipol; 

- Kontrollet sistematike neper shkolla; 

- Blerja e autoambulancave me të gjitha 

pajisjet; 

- Përkujdesje shëndetësore nga ekipet 

mobile  për persona me aftësi të 

kufizuar. 

 

3.3 Digjitalizimi i shërbimeve shëndetësore 

 

- E-Shëndetësia –Digjitalizimi dhe lidhje 

me QMF dhe AMF me QKMF; 

- Menaxhimi me efikas i shpërndarjes së 

barnave. 

  

3.4 Mirëqenia sociale  

 

- Banim social 100 %I mbuluar nga 

komuna për familje në nevoje;  

- Ofrimi i banimit për qifte të reja me  një 

kosto të lirë; 

- Subvencionimi i një pjese për familjet e 

debuara nga pjesa veriore; 

- Funksionalizimi i shtëpisë se pleqve;  

- Sigurimi i pakos ushqimore higjienike 

dhe veshmbathje; 

- Subvencionimi në grante për biznese që 

punësojnë persona  me asistence 

sociale; 

- Ndërtimi i qendrës “Raba Voca” –

vendstrehim  për viktima te dhunës;  

- Përkrahje për familje me asistencë 

sociale çdo fillim vit me nga 200 euro. 

4. Digjitalizimi Administrate Transparente dhe 

efikase 

4.1 Administrate Efikase 

- Funksionalizimi dhe mirëmbajtja e 

kioskave ekzistuese si dhe instalimi në 

Iliride dhe Shipol në shërbim 24/7; 

- Rregullimi i pritjes në Komunë; 

- Funksionalizimi i qasjes për persona me 

nevoja të veçanta /ashensor. 

 

4.2 E-Administrata   

 

- One Stop Shop – porte ndërveprimi mes 

bizneseve, qytetarëve dhe administratës  

publike; 

- Sistemi elektronik i menaxhimit të 

veturave zyrtare; 

- E-inspekcioni –aplikacion për raportimin 

e  parregullsive; 

- E-leja – platforme elektronike për 

lehtësimin e procedurave të aplikimit 

nga kërkuesi e shqyrtuar nga Drejtoria e 

Urbanizmit. 

 

4.3 Transparenca  

 

- E-komuna – (Open data)-  rritja e 

transparencës dhe lehtësimi i qasjes dhe 

informata; 

- Investometri – platformë online ku 

qytetarët mund të përcjellin të gjitha 

investimet kapitale;  

- Zeri Yt – plotforme për të nxitur 

pjesëmarrjen aktive në aktivitete 

komunale; 

- Aplikacioni ne Android dhe IOS-

Mitrovica ime / gjithë çka rreth 

Mitrovicës;  

- Sistemi informues për pronat dhe asetet 

komunale; 

- Bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe 

rritja e transparencës dhe 

llogaridhënies.  
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        5. Zhvillimi Rural Mjedisi dhe Turizmi 

5.1 Bujqësia dhe zhvillimi rural 

- Zgjerimi i sistemit të ujitjes në fshatin 

Pirq dhe Vaganice; 

- Ngritja e pikave grumbulluese të 

qumështit, pemëve dhe perimeve;  

- Zhvillimi i Argotizmit në Shale 

- Dyfishim i buxhetit; 

- Fonde i veçantë për gra fermere; 

- Subvencionimi i fermerëve me serra, 

farë gruri dhe pleh artificial; 

- Subvencionimi i interesit kreditore për 

fermerë; 

- Subvencionimi i Panairit për fermerë; 

- Bashkëpunimi me OJQ rreth realizimit të 

projekteve në zonat rurale; 

- Trajnimi i fermerëve.  

 

5.2 Mjedisi 

 

- Ndërtimi i impiantit për trajtimin e 

ujërave te zeza; 

- Instalimi i matësve për cilësinë e ajrit; 

- Pastrimi i mbeturinave në parkun 

industrial Trepça; 

- Menaxhimi i integruar i mbeturinave; 

- Menagjimi dhe shtimi i sipërfaqeve të 

gjelbëruara; 

- Rregullimi i shtratit të lumit Iber nga 

kolegji IBCM deri të Suhadolli; 

- Ndërtimi i hapësirave rekreative 

përgjatë lumit Iber; 

- Rregullimi i shtratit të lumit Lushta / 

Sitnica/ Trepca  – shëtitorja; 

 

5.3 Turizmi 

- Trajtimi restaurimi i Kolonisë angleze në 

Stantreg; 

- Promovimi i Xhamisë së Mazhiqit, 

Muzeut te Kristaleve dhe atraksioneve 

në Shale; 

- Aplikacioni / Mitrovice 360 –Informata 

për qytetin guida;  

- Shënjimi i shtigjeve për bjeshkatarëve 

dhe ndërtimi i bujtinave në Shalën e 

Bajgores; 

- Mbrojtja, mirëmbajtja e objekteve të 

trashëgimisë kulturore;  

- Subvencionimi i bashkëpunimi me 

organizatat në fushën e turizmit. 

6. Zhvillimi Urban, Shërbimet Publike,  

Infrastruktura dhe Emergjencat  

6.1 Zhvillimi Urban 

- Hapja dhe ndërtimi i rrugëve Ali Zeneli 

dhe Evlia Qelebia; 

- Rregullimi i sheshit ndërtimi i tri 

fontanave dhe zgjerimi i hapësirave 

gjelbëruese; 

- Qendra zejtare /Zemra e qytetit; 

- Lagje e re në Minatori në Tunel të parë; 

- Rregullimi i ambientit rreth liqenit 

hapësira gjelbëruese. 

 

6.2 Shërbimet Publike 

 

- Përmirësimi i kapacitetit dhe nivelit në 

shërbimet në trafik; 

- Rritja e sigurisë në trafik; 

- Ndërtimi i parkingjeve të reja; 

- Zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të 

ndriçimit; 

- Zgjerimi dhe ndërtimi i rrjetit të 

ujësjellësit; 

- Ndërtimi dhe mirëmbajta e rrjeteve të 

kanalizimit atmosferik dhe ujërave te 

zeza; 

- Instalimi i hidrantëve për mirembajtjen e 

gjelbërimave;  

- Ndërtimi i ngrohjes qendrore të  qytetit. 

 

6.3 Transporti Publik 
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- Dislokimi i stacionit afër stacionit 

hekurudhor; 

- Rehabilitimi dhe ndërtimi i vend 

ndaljeve të autobusëve;  

- Subvencioni i transportit publik; 

- Organizmi dhe menagjimi i transportit; 

- Krijimi i linjave urbane dhe urbano 

periferike; 

- Organizimi dhe menagjimi i transportit 

me  auto Taxi si dhe parkingjet e tyre; 

- Ndërtimi i strehimores për qentë 

endacak. 

 

6.4 Infrastruktura  

 

- Përmirësimi i infrastruktures rrugore për 

automjete dhe mjete tjera; 

- Përmirësimi i rrugëve në qendër dhe 

periferi; 

- Përmirësimi i sinjalizimit në trafik. 

 

 

6.5 Siguria Publike dhe Emergjencat 

 

- Funksionalizmi i Këshillit për Siguri në 

Bashkësi dhe fuqizimi i tij; 

- Ngritje, bashkëpunimi dhe koordinimi 

në aktivitete mes PK, KKSB dhe LLSB për 

sigurinë e përgjithshme; 

- Bashkëpunimi i ngushte me shoqërinë 

civile dhe aktere të tjerë relevante; 

- Sigurimi i kushteve të nevojshme për 
zjarrfikës. 
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Komuna e Pejës 
Zgjedhjet Lokale të mbajtura më 17 tetor 2021, kishte vënë në përballje 6 kandidat: Gazmend Muhaxheri 

nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Gazmend Agusholli nga Lëvizja Vetëvendosje, Rrustem Berisha nga 

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Kreshnik Husaj nga Partia Demokratike e Unitetit,  Drena Podrimçaku 

nga Partia Balliste dhe  Gani Veselaj, kandidat i Pavarur. Në rundin e parë, kandidati i Lidhjes Demokratike 

të Kosovës, Gazmend Muhaxheri, nga 38730 vota, ka marrë 23426 apo 60.49 përqind, gjë që ishte 

zgjedhur për kryetar të Pejës edhe për mandatin 2021-2025.  

Kryetari i komunës së Pejës  në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 37 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 24 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e zhvillimit të turizmit me 4 premtime të dhëna. 

 

1. Infrastrukturë

- Përfundimi i kubëzimit në sheshin 

“Skëndërbeu”; 

- Kompletimi i ndriçimit publik në të gjithë 

Komunën e Pejës; 

- Kompletimi i infrastrukturës  dhe ujësjellësit 

në Bjeshkët e Rugovës; 

- Regullimi i rrugës Leqinat – Drelaj; 

- Rregullimi i rrugës Kuqishtë; 

- Rregullimi i rrugës Koshutan – Pepaj; 

- Rregullimi i rrugës Dugajve – Shkrel; 

- Rregullimi i rrugës Peklenë – Stupeq – varri i 

Sykut; 

- Rregullimi i rrugës Magra – Gripa e Madhe – 

Shkrel; 

- Ura Pejë – Kuqishtë; 

- Rruga Maja e Zezë – Rrethi i Vitomiricës; 

- Impianti për pastrimin e ujrave të zeza në 

fsh.Tërstenik dhe Kuqishtë; 

- Përfundimi i rrugës “Rruga e Ëndërrave”; 

- Rregullimi i rrugës Trujak – Rosuj; 

- Ndërtimi i rrethrrotullimit në hyrje të Pejës; 

- Kanalizimi në Brestovik; 

- Kanalizimi në Novoselllë, Radac, Jabllanicë e 

madhe, Dubovë e Madhe; 

- Zgjerimi i rrugës Pejë – Prishtinë; 

- Ndriqimi në Vitomiricë dhe 7 shtatori; 

- Asfaltimi i rrugës Pejë – Milishefcë. 

- Përfundimi i murit dhe shëtitores së lumit 

Lumbardh, deri në dalje të territorit të 

Komunës së Pejës; 

24
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2. Zhvillim Ekonomik 

- Ndalimi i ndërtimi të hidoricentraleve në 

Rugovë; 

- Zhvillimi i katër qendrave të skijimit; 

- Projekti "Borea"; 

- Përkrahje e bizneseve fillestare (start up); 

 

3. Ambient 

- Ndërtimi  i dy parqeve publike;  

- Ndërtimi i deponisë komunale për 

mbeturina. 

 

4. Kulturë 

- Ndërtimi  i Muzeut të Arteve;  

 

5. Mirëqenie sociale dhe barazi gjinore 

- Qasje në të gjitha vendet për personat me 

aftësi të kufizuar;  

- 45% e drejtorive komunale do të udhëhiqen 

nga gratë. 

 

6. Arsim 

- Ndërtimi i një shkole fillore në Pejë;  

 

7. Administrata 

- Publikimi i listës së uzurpatorëveë të prnave 

komunale. 

 

8. Turizmi 

- Investime në infrastrukturën rrugore dhe të 

energjisë në bjeshkët e Rugovës; 

- Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta.  
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Komuna e Gjilanit  
Në zgjedhjet lokle në Komunën e Gjilanit, në garë për kryetar të komunës kanë qenë 6 kandidatë, Lutfi 

Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Leonora Morina – Bunjaku, nga Partia Demokratike e 

Kosovës (PDK) dhe Alban Hyseni, nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV), Nazim Gagica, Aleanca për Ardhmërinë 

e Kosovës (AAK), Ardian Foniqi dhe Lulzim Bexhet, kandidatë të pavarur. Edhe komuna e Gjilanit është 

përballur me balotazhin ku në garë ishin Alban Hyseni nga LVV dhe Lutfi Haziri nga LDK. Kandidati nga LVV, 

Alban Hyseni është fituesi i zgjedhjeve që do ta drejtoj komunën e Gjilanit në mandatin 4 vjeçar. 

Kryetari i komunës së Gjilanit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 40 

premtimeve të ndara në nëntë fusha kryesore. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës, 

arsimit dhe sportit prinë për nga numri i premtimeve me gjithsej nga 5 premtime në këto fusha. 

1. Arsimi 

- Cilësisë në mësim dhe 

mësimdhënie; 

- Konkurse të hapura dhe të bazuara 

në meritokraci; 

- Shërbime të rregullta mjekësore dhe 

psikologjike për të gjitha 

institucionet shkollore; 

- memorandume bashkëpunimi me 

bizneset për angazhimin e kuadrove 

nga shkollat profesionale për punë 

praktike në ndërmarrjet e tyre. 

- Ndërtimi i tri çerdheve të reja 

 

2. Kultura 

- Hartimin e statutit të teatrit të 

Gjilanit në përputhje me ligjin për 

teatrot; Përmirësimi i 

infrastrukturës dhe hapësirave të 

teatrit; 

- Procedimi i nismës për themelimin 

e ansamblit të këngëve dhe valleve, 

që përmban orkestrën, valltarët 

dhe këngëtarët;  

- Riorganizimi i festivalit “Flaka e 

Janarit”. Do të rishikohet gjendja e 

muzeut etnologjik dhe atij të 

qytetit, duke filluar nga ajo teknike 

deri të ajo administrative; 

- Digjitalizimi i bibliotekës së qytetit 

– biblioteka elektronike. 

4
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3. Shërbimet Publike dhe 

Administrata 

- Transparencë e plotë për gjitha 

veprimet e administratës 

komunale; 

- Rritja e efikasitetit të administratës 

në ofrimin e shërbimeve publike; 

- Ndërtimi i impiantit për trajtimin e 

ujërave të zeza, si dhe ndërtimi I 

kolektorëve dhe infrastrukturës 

përcjellëse; 

- Sigurimi i ujit të pijes për banorët e 

Gjilanit, shtrirja dhe rehabilitimi i 

rrjetit të ujësjellësit do të bëhet në 

mandatin e parë qeverisës. 

 

4. Bujqësia 

- Garantojmë shpërndarje të 
barabartë dhe transparencë të 
plotë e llogaridhënie për 
subvencionet;  

- Mbështetje për fermerë në rritjen e 
kapaciteteve për kultivimin e 
pemëve dhe perimeve, si dhe 
ngritjen e pemishteve e serrave të 
reja; 

- Kujdesin ndaj pyjeve e shtojmë 
nëpërmjet mbrojtjes e 
mirëmbajtjes së ekosistemit të 
pyllit. 

 

5. Zhvillimi i turizmit rural 

- Zhvillojmë agroturizmin, turizmin 

rural, trashëgiminë kulturore. 

Ndërhyrja zhvillimore parashihet të 

shtrihet në tri drejtime të fshatrave 

duke krijuar rrjetëzim të tyre në 

mes vete, me qëllim të funksionimit 

më të mirë të zhvillimit rural; 

- Përmirësimin e infrastrukturës 

rrugore, infrastrukturës mjedisore, 

restaurimin e monumenteve të 

kulturore (Kalaja e Pogragjës e 

monumente të tjera të 

rëndësishme që paraqesin ngjarje 

të lavdishme të historisë sonë); 

- Zhvillimi i turizmit rural, pjesa e 

fshatit Bilinicë e Kokaj që lidh me 

Preshevën. 

 

6. Ekonomia 

- Themelimi i Zonës Ekonomike 

Industriale; 

- Themelimi I një qendre trajnuese, 

e cila do të përgatis profile bazë 

industrial, për të cilat ka shumë 

kërkesa në tregun e punës; 

- Krijimi I një ambient fizik për 

bizneset vendore dhe të huaja; 

 

7. Rinia:  

- Themelimi i Fondit për 

Ndërmarrësit e rinj;  

- Ndërtimi i laboratorëve 

ndërmarrës për teknologji, 

inovacion, art;  

- Përkrahjen direkte financiare për 

ndërmarrjet e të rinjve dhe 

fuqizimin e bashkëpunimit me 

sektorin e biznesit; 

-  Fuqizimi dhe përkrahja e 

vazhdueshme e organizatave 

joqeveritare që merren me të 

rinjtë. 

 

8. Shëndetësia:  

- Sistem shëndetësor që 

mundëson trajtim të barabartë 

dhe ofron shërbime 

shëndetësore për të gjithë 

qytetarët e Gjilanit, pa dallim; 

-  Rivitalizimin e qendrave të 

mjekësisë familjare në ato vende 

ku është e nevojshme dhe 
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ndërtimin e qendrave të reja, aty 

ku mungojnë; 

-  Zhegra do ta ketë laboratorin për 

analiza bazë hematologjike dhe 

biokimike; 

- Do t’i shtojmë ekipet e 

shërbimeve të patronazhit me 

ekipe mobile të personelit për 

vizita pacientëve me nevoja të 

veçanta. Tre ekipe do të 

vendosen në AMF-të, Zhegër, 

Pogragjë dhe Cërrnicë.  

9. Sporti: 

- Përfundimi i stadiumit të qytetit;  

- Rehabilitimi i palestrës “Bashkim 

Selishta”, duke përfshirë 

rregullimin e saj nga brenda dhe 

jashtë; 

- Do t’i mbështesim shkollat e 

sporteve dhe edukimin sportive 

për moshat e reja; 

- Krijimi i dy qendrave rekreative 

sportive; 

- Rregullimin e terreneve sportive 

në qytet dhe fshatra. 

 

10. Infrastrukturë 

- Shtrirja e rrjetit të grumbullimit 

të mbeturinave në gjitha 

lokalitetet; 

- Parkingu nëntokësor në Gjilan 

për 220 makina (vlera 1.6 

milion); 

- Ndërtimi i dy nënkalimeve në 

Gjilan (në vlerë 100 mijë euro); 

- Krijimi i rrjetit të gjelbërt në 

qytet; 

- Krijimi i një sheshi unik, të 

gjelbër dhe jo me beton. 
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Komuna e Ferizajt 
Komuna e Ferizajt edhe këtë mandat katër vjeçar do të udhëhiqet nga Agim Aliu që vije nga subjekti politik 

i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili në zgjedhjet e mbajtura me 17 tetor 2021 qysh në raundin e parë 

arriti të fitoj pa balotazh duke marrë 30,627 vota apo 62.38% karshi kandidatit të LVV-Valon Ramadani, i 

cili arriti të marrë vetëm 12,793 vota apo 26,05%. Agim Aliu gjatë fushatës së tij ka shpalosur programin 

zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në dhjetë (10) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Ferizajt, në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 89 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 14 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e infrastruktures me 11 premtime të dhëna.  

 

1. Gjelbërim 

- Parkun e shkollës “Gjon Serreçi”, i cili do 

të ketë 10702 m2, duke paraparë edhe 

parkingun nëntokësor me dy kate me 

kapacitet prej 500 vendesh parkingu; 

- Liqenin Artificial, i cili do të ndërtohet në 

vendin e Spitalit të Ferizajt me hapësirë 

rreth 2700 m2, park unik me 18,300 m2, 

shtegun për vrapim, këndin e lojërave 

për fëmije, një amfiteatër dhe hapësirë 

për pikniqe familjare; 

- Rikonstruktimi i “Parkut të Lirisë”, 

konstruktim ky që përfshin hapësirë të 

lojërave për të gjithë fëmijët, fitnes të 

hapur me pajisje moderne të 

përshtatshme për të gjitha grup moshat, 

struktura të reja për piknik me me pajisje 

moderne të përshtatshme për të gjitha 

grup moshat, struktura të reja për piknik 

me mobiliar lehtë të qasshëm, tualete të 

reja, si dhe çezma publike në pjesë të 

ndryshme të parkut; 

- Zona të gjelbëruara në qytet sipas 

konceptit “Pocket Park”: Disa nga parqet 

e këtij koncepti janë:  a) Parku tek ish 

stacioni i autobusëve: do të shndërrohet 

në park i cili u ofron banorëve të zonës 

natyrën dhe b) Parku në Nekodim; 

- Parku tek lokacioni ekzistues i KRM 

“Pastërtia”, i cili do të jetë me një 

hapësirë prej 53 ari i trajtuar si një park 

urban me destinimet të cilat i ofrojnë 

banorëve të zonës rehatinë e 

nevojshme; 

- Gjelbërim i kryqëzimeve të rrugëve: ku 

dy vende të këtilla janë kryqëzimi i 

rrugëve “Vëllezërit Gërvalla” dhe “Kadri 
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Zeka” si dhe kryqëzimi i rrugëve “Emin 

Duraku” me “Xhevë Lladrovci”; 

- Hapësira të gjelbërta në fshatra, duke u 

angazhuar që secili fshat të ketë një park 

me kënd të lojërave për fëmijë sipas 

hapësirës që është e qasshme do të 

punohet në pyllëzim dhe krijim të 

këndeve të lojërave dhe 

- Rritja e shpenzimeve të mirëmbajtjes. 

 

              2. Arsimi 

- Funksionalizim i çerdheve të ndërtuara 

që nënkupton funksionalizimin e 

çerdheve në rrugën “Driton Islami” dhe 

në Greme;  

- Hapja e çerdheve të reja zonale në: 

Babush i Ri -për Babushin e Ri, Cërrnillë, 

Mirash, Surqinë, Tërrn, Bablak, dhe 

Prelez i Muhaxherëve; Komogllavë - për 

Komogllavë dhe Gurëz; Neredime e 

Epërme - për Neredime të Poshtme dhe 

të Epërme, Balaj, Manastirc, Jezerc; 

Talinoc i Muhaxherëve - për Talinoc të 

Muhaxherëve, Sazli, Softaj, Pojatë, 

Mirosalë, Rahovicë dhe Papaz; 

Lloshkobare - për Lloshkobare, Koshare, 

Dramjak, Slivovë, Kosinë; Dardani - për 

Bibaj, Fshat i Vjetër, Sojevë, Dardani, 

Zllatar; Lagjen Sherret - shërben dhe për 

Pleshinë dhe Zaskok; 

- Shkolla e edukatës fizike (Shkolla e 

sporteve)  

- Ndërtimi i dy objekteve të reja shkollore 

për koncept terë ditor;  

- Salla sportive;  

- Kabinete profesionale dhe biblioteka;  

- Rritje të shumës së bursave për 

profesionet deficitare;  

- Rregullimin e oborreve shkollore me 

qëllim që të jenë në funksion të 

nxënësve; 

- Funksionalizimin e ligave shkollore të 

sportit;  

- Ri-mandatim i Qendrës për Këshillim në 

Karrierë;  

- Themelim i Qendrës Virtuale për 

Praktikë Profesionale;  

- Shndërrimin e shkollës teknike në 

shkollë të Teknologjisë Informative;  

- Pajisja dhe inventarizimi i shkollave 

fillore dhe te mesme me mjete 

përcjellëse për TIK; 

- Përmirësim i mëtejmë i infrastrukturës 

shkollore. 

 

3. Administratë publike, Financa dhe 

Buxhet 

 

- Vazhdim i transparencës së 

shpenzimeve;  

- Vjelja e të hyrave në nivel të kënaqshëm;  

- Zvogëlim i borxhit të palëve ndaj 

Komunës;  

- Ofrim të shërbimeve One-Stop Shop;  

- Digjitalizimin e mëtejmë të shërbimeve 

komunale;  

- Hapësirë e hapur për shërbimet 

komunale. 

 

4.  Infrastrukturë 

 

- Mbikalimi në kryqëzimin e rrugës 

“Brahim Ademi” me “Driton Islamin” 

(Komunë - Qeveri e Republikës së 

Kosovës - Hekurudhat e Kosovës);  

- Nënkalimi për vetura afër Stacionit të 

Policisë;  

- Trotuare funksionale për këmbësorë;  

- Rregullimi i rrugës nga kazermat e FSK 

për në Balaj (trotuar+shteg biçikletave);  

- Rrugët kryesore të qytetit do të jenë me 

shteg të biçikletave/trotinet;  

- Ri-dizajnim dhe rikonstruim i rrugës 

“Ahmet Kaçiku” dhe “12 Qershori” ;  

- Ndihmesë dhe angazhim proaktiv me 

KEDS për futjen e telave të rrymës 

nëntokë; 
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- Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore 

ekzistuese dhe zgjerimi në vendet që ka 

mundësi;  

- Vazhdim i investimeve në fshatrat e 

Komunës së Ferizajt;  

- Investim në rritje të kapaciteteve të ujit 

përkundër që është kompetencë e 

Qeverisë Qendrore  

- Mbështetja e projekteve kapitale të 

Qeverisë, Bashkimit Evropian dhe 

donatorëve tjerë si: - Fabrika për 

trajtimin e ujërave të zeza - financim nga 

marrëveshja me Hungarinë - Ngrohtorja 

Qendrore - fillimisht studimi i fizibilitetit 

dhe më pas ndërtimi i saj me fonde nga 

Bash kimi Evropian - Ndërlidhja e gazit 

Maqedoni e Veriut – Kosovë, investim 

nga Bashkimi Evropian. 

           5. Shëndetësi 

- Vazhdim i menaxhimit të pandemisë - në 

qeverisje time të ardhshme Komuna do 

të bëj përpjekje maksimale për ruajtje të 

shëndetit dhe mirëqenies socio-

konomike;  

- Lobim dhe mbështetje për realizimin e 

investimit në objektin e Spitalit të ri;  

- Ndërtim i objektit të ri të Qendrës 

Kryesore të Mjekësisë Familjare;  

- Ndërtim dhe funksionalizim i QMF;  

- Rritja e efikasitetit të shërbimeve 

shëndetësore;  

- Investim në mirëmbajtje dhe pajisje 

mjekësore të reja;  

- Projekte urbanizimi në mbështetje të 

shëndetit;  

- Nxitje të vizitave të rregullta mjekësore;  

- Mbështetje e programeve sociale. 

 

6. Urbanizmi dhe mbrojtja mjedisore 

 

- Vazhdim i trajtimit të projektit të 

Bifurkacionit;  

- Vendosjen e trafikut urban; 

- Rregullimi i shëtitores skaj lumit 

Neredime nga Ura e Islamit deri tek Ura 

e Dudit;  

- Rregullimi shtratit të lumit nga Ura e 

Dudit deri në fshatin Doganaj;  

- Vazhdim i ndërtimit të kolektorëve të 

ujërave të zeza;  

- Parkingje për bicikleta;  

- Zgjerimi i Parkut në Koshare;  

- Zgjerim i Parkut në Rahovicë;  

- Ndërtimi i Tregut të Gjelbërt. 

 

        7. Kultura, Rinia dhe Sporti 

- Vazhdim i punës për Pallatin e 

Kulturës;  

- Rritje e mbështetjes financiare për 

skenën e      pavarur kulturore;  

- Ndërtimi i Amfiteatrit te Parku 

“Liria”;  

- Funksionalizim i Qendrës Rinore;  

- Ndërtimi i fushave sintetike të 

futbollit në lagjet e Ferizajt dhe 

fshatrave;  

- Stadiumit të ri të Futbollit “Ismet 

Shabani” te Kompleksi i Sporteve;  

- Fusha e futbollit për stërvitje;  

- Ndërtim i fushave shtesë të tenisit;  

- Salla e Sporteve Luftarake;  

- Ndërtimi i sallave te reja sportive 

në qytet dhe fshatra;  

- Fushë volejbolli në rërë tek 

Kompleksi i fushave sportive. 

        8. Zhvillimi ekonomik dhe turizmi 

- Fondi për Investim dhe Punësim -

Mbështetje e bizneseve mikrofinanciare 

-Aftësim për punë të të rinjëve dhe grup 

moshat tjera -Mbështetje e investimeve 

të huaja në prodhimtari dhe përpunim; 

- Mbështetje për Gratë në Biznes;  

- Fondi i ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme;  
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- Krijimi i parqeve zhvillimore për bizneset 

tona;  

- Zhvillimi i industrisë së përpunimit të 

drurit, metalike dhe asaj ushqimore;  

- Shtigje malore për ecje & biçikleta;  

- Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave 

turistike;  

- Zhvillimi i turizmit kulturor dhe rural;  

- Mbrojtja e zonave arkeologjike dhe 

hapja e zonave të reja arkeologjike;  

- Edukimi dhe ngritja e vetëdijes së 

popullsisë rreth aktiviteteve kulturore. 

 

9 Shërbimet publike dhe Emergjencat 

- Dyfishimi i buxhetit për mirëmbajtje të 
parqeve;  

- Vazhdim i investimeve në menaxhimin 
e mbeturinave;  

- Lobimi për investitorë të huaj në fushën 
e trajtimit dhe riciklimit të mbeturinave 
dhe mbetjeve të tjera;  

- Ngritja e kapaciteteve të kompanisë 
“Pastërtia”;  

- Ngritja e kapaciteteve emergjente me 
qëllim të menaxhimit sa më të mirë të 
pandemisë. 

 

10 Bujqësia dhe Pylltaria 

- Subvencione dhe grante për fermerë;  
- Grante për Serra gjysëm komerciale dhe 

familjare;  
- Ruajtja e pyjeve dhe pyllëzim;  
- Promovim i teknologjisë moderne në 

agrikulturë;  
- Lidhje e Shkollës së Konfeksioneve me 

agrobizneset (praktikë);  
- Financim i partneriteti mes shkollës 

profesionale të bujqësisë dhe 
agrobiznesit. 
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Komuna e Gjakovës  
Në zgjedhjet lokale 2021 në komunën e Gjakovës  për kryetar të komunës kanë kandiduar, Ardian  Gjini 

nga AAK,  Mimoza  Kusari  Lila nga LVV, Teki  Shala nga LDK, Arbnesha Kuqi nga PDK dhe Ferdinand Kolaj 

nga PSHDK. Në balotazhin e 14 nëntorit janë përballur kandidati nga radhët e AAK-së  Ardian Gjini me  

Mimoza Kusari- Lilën nga Levizja Vetëvendosje, ku doli të jëtë fitues Ardian Gjini i AAK-së. Gjatë fushatës 

së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në gjashtë (6) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Gjakovës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 36 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha për kulturë dhe fusha e ekonomisë, prinë për nga 

numri i premtimeve me gjithsej nga 6 premtime në këtë fushë. Numër më të vogël të premtimeve të 

dhëna janë në fushën e shëndetësisë me  vetëm 1 premtim. 

 

 

1. Ekonomia 

- Rritja e bashkëpunimit mes pushtet 

lokal dhe bizneseve; 

- Riaktivizimi i Këshillit Publiko-Privat; 

- Ngrohtorja e vjetër e qytetit do të 

shndërrohet në qendër të konferencave 

dhe të zhvillimit të biznesit; 

- Do të vazhdojmë ti rrisim 

subvencionimet për bizneset e vogla; 

- Plani i ri zhvillimor i komunës së 

Gjakovës krijon mundësi për 

koncentrimin e veprimtarive të 

caktuara ekonomike në zona të 

caktuara; 

- Fokus kryesor në 4 vitet e ardhshme do 

të jetë sjellja e linjës hekurudhore në 

Gjakovë. 

 

2. Shëndetësi 

- Renovimi i plotë i QKMF-së së vjetër. 

 

3. Siguria e përgjithshme 

- Vendosja e dyerve të blinduara dhe 

interfonëve në të gjitha banesat 

kolektive; 

6

1

2

4

3

6

4

26

Ekonomia

Shëndetësi

Siguria e përgjithshme

Bujqësia

Arsimi

Kultura, Rinia, Sporti dhe Rekreacioni

Infrastruktura, urbanizimi dhe mjedisi

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 
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- Mirëmbajtja dhe zëvendësimi i poqave 

të zakonshëm me ata LED  pjesa e 

mbetur në qytet. 

 

4. Bujqësia 

- Ndërtimi i pikave grumbulluese për 

produktet bujqësore; 

- Tregje të projektuara në qytet  

- Bujqit dhe fermerët që i plotësojnë 

kuotat e caktuara do të kyqen në rrjetin 

e bizneseve; 

- Me penda dhe kanale do të vazhdohet 

me intensitet të shtuar. 

 

5. Arsimi 

- Projekti i instalimit të internetit nëpër 

shkolla ka fillu ,shpejtë do të përmbyllet; 

- Rritja e fondit të bursave për student;  

- Instalimi i pajisjeve të teknologjisë së 

lartë dhe laboratorëve nëpër shkolla. 

 

6. Kultura, Rinia, Sporti dhe Rekreacioni  

- Hapja e shtigjeve dhe zbulimi i 

monumenteve antike; 

- Do të përfundohet ndërtimi i stadiumit 

të qytetit; 

- Ndërtimi i fushës së atletikes në Rrypaj; 

- Ndërtimi i pishinës olimpike; 

- Fusha të tenisit dhe stadiumi i tenisit; 

- Do të rritet subvencionimi i organizatave 

rinore me 60%. 

 

7. Infrastruktura, urbanizimi dhe mjedisi 

 

- Përmbyllja e infrastrukturës rrugore në 

tersi, ndriçimit dhe ujin e pijes; 

- Tranziti i vjetër do të shndërrohet në 

aveny të bukur dhe funksionale; 

- Plani rregullues për pikën turistike Maja 

e Kunorës; 

- Ndërtimi i parqeve dhe mini terreneve 
sportive nëpër fshatra. 
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Komuna e Deçanit 
Zgjedhjet Lokale të mbajtura më 17 tetor 2021, kishte vënë në përballje 5 kandidat,  Bashkim Ramosaj nga 

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Hyri Dobrunaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Orges Tafilaj nga 

Lëvizja Vetëvendosje, Ardiana Qorraj nga Partia Demokratike e Kosovës dhe  Isa Elezaj, kandidat i Pavarur. 

Në rundin e parë, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bashkim Ramosaj, nga 15166 vota, ka 

marrë 9843 vota apo 64.90 përqind, gjë që ishte zgjedhur për kryetar të Deçanit edhe për mandatin, 2021-

2025.  

Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në  10 fusha dhe 

premtime. Kryetari i komunës së Deçanit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin 

e 51 premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i 

premtimeve me gjithsej 11 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e shëndetësisë me 7 premtime të 

dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e arsimit, bujqësisë dhe urbanizmit 

me  vetëm nga  3 premtim në secilën nga këto fusha. 

 

 

1. Infrastrukturë 

- Projekti i shtratit dhe shëtitores së 

Lumëbardhit të Deçanit; 

- Ndërtimi i infrastrukturës në lokalitetet 

e vjetra Belle dhe Pleqe; 

- Ndërtimi i kanalizimit për 18 fshatra me 

impiante pastruese; 

- Ndërtimi i pendës akumuluese në 

Lumëbardhin e Lloqanit; 

- Ndërtimi i bajpasit të qytetit; 

- Ndërtimi i kanalizimit për ujërat e zeza 

në tërë territorin e Deçanit; 

- Vazhdimi i rrugës Deçan – Plavë; 

- Rikonstruimi i shtratit të lumit "Verrat e 

Llukës"; 

- Elektrifikimi i bjeshkëve;  

- Trajtimi i qendrës së qytetit, duke krijuar 

nënkalime për këmbësor;  

- Ndriçimi publik me eficiencë për 17 

fshatra. 

  

2. Urbanizëm 

- Hartimi i planeve rregulluese për 

bjeshkët e Deçanit; 

- Hartimi i hartave zonale;  

- Rrregullimi i shesheve në zonat rurale. 

 

3. Arsim  

- Ndarja e bursave për studentët (50 

bursa); 

3

3
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Urbanizëm

Arsim

Infrastrukturë

Turizëm

Bujqësi

Shërbimet publike

Kulturë, Rini, Sport

Shëndetësi

Mirëqenie Sociale dhe Barazi Gjinore

Zhvillim ekomomik
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Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 
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- Ndertimi i çerdheve për fëmijë; 

- Ndërtimi i tri sallave të sportit për 

shkollat. 

 

4. Bujqësi 

- Subvencione në bujqësi (pemëtariri, 

blegtori, perimtari, agroturizëm, 

mekanizëm bujqësor, vaksinimi i 

gjedhave); 

- Ndërtimi i një qendre grumbulluese  për 

produktet bujqësore;  

- Ndërtimi i tregut të kafshëve. 

 

5. Shërbime publike 

- Menaxhimi i integruar i mbeturinave 

(furnizmi me kontejnerë për ndarje të 

mbeturinave); 

- Zgjerimi i hapësirave publike; 

- Hapësira për parkingje; 

- Mirëmbajtja e varrezave;  

- Rritja e kapaciteteve me ujë të pijes. 

 

6. Turizëm 

- Ndërtimi i qendrës së skitarisë në 

Bjeshkën e Belegut;  

- Ndërtimi i teleferikut në Bjeshkët e 

Belegut; 

- Ndërtimi i shtëpisë bjeshkatare 

alpiniste; 

- Ndërtimi i Via Ferrata dhe Zip Line; 

- Promovim i turizmit. 

 

7. Kulturë, Rini, Sport 

- Krijimi i mundësive të punësimit për të 

rinjtë;  

- Subvencionimi i aktiviteteve rinore, 

kulturore, sportive; 

- Ndërtimi dhe renovimi i objekteve 

kulturore dhe të trashëgimisë; 

- Funksionalizimi i Kolonisë së artistëve, 

fshati turistik, qendra rinore;  

- Digjitalizimi i qendrave të trashëgimisë 

kulturore. 

 

8. Shëndetësi 

- Renovimi i objekteve arsimore dhe 

shëndetësore; 

- Kujdes mjekësor 24 orë; 

- Shërbime stomatologjike në QMF në 

Isniq, Irzniq dhe Strellc; 

- Laboratorët në QMF të Isniqit, Irzniqit 

dhe Strellcit; 

- Ndërtimi i AMF-së në Gramaqel; 

- Shërbimi radiologjik në Strellc; 

- Ekipi i patronazhit për çdo pacientë në 

nevojë. 

 

9. Mirëqenie sociale dhe barazi gjinore  

- Buxhet për rastet e dhunës në familje; 

- Banim social për familjet në nevojë;  

- Ndërtimi i shtëpisë së pleqve;  

- Hartimi i planit për barazi gjinore; 

- Përkrahje për familjet në nevojë.  

 

10. Zhvillim Ekonomik 

- Hartimi i planit lokal për zhvillim 

ekonomik;  

- Përkrahje dhe subvencione për 

prodhuesit në Komunën e Deçanit; 

- Mbështetje maksimale për bizneset 

vendore; 

- Zgjerimi i kapaciteteve tregtare e 

prodhuese. 
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Komuna e Dragashit 
Gjate zgjedhjeve lokale të organizuara ne vitin 2021 Komuna e Dragashit kishte disa kandidatët për pozitën 

e kryatarit të Komunës. Behxhet Xheladini nga Lidhja Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Shaban Shabani 

nga Partia Demokratike të Kosovës (PDK), ishin dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota në raundin 

e parë. Pas perseritjes se votimit te diaspores (vendim i PZAP pas disa parregullesi) kandidati i Lidhes 

Demokratike te Kosoves Behxhet Xheladini ka fituar shumicen e votave duke siguruar mandatin si kryetar 

i Komunës së Dragashit. 

Kryetari i komunës së Dragashit, në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025, programin e tij qeverisës e ka 

përcaktuar në 5 objektiva kryesore (angazhimi për një Komune te zhvilluar duke shfrytëzuar resurset 

ekzistuese, komuna e Dragashit me lokalitete rurale të zhvilluara me infrastrukturë moderne rrugore, 

ujësjellës dhe kanalizim, zhvillim i balancuar dhe funksional hapësinor duke siguruar menagjimin e 

mbeturinave dhe mbrojtjen e ambientit, ofrimi i mbështetjes për biznese të komunës të Dragashit, 

zhvillim dhe avancimi i vlerave kulturore, aktiviteteve sportive dhe të rinisë) dhe në 13 fusha, duke  

premtuar realizimin e 136 premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës / 

shërbimeve publike / adminsitratë prinë për nga numri i premtimeve me nga 18 premtime në secilën 

prej këtyre fushave, pasura nga fusha e turizmit me 14 premtime të dhëna.  

 

 

1. Zhvillim ekonomik 

- Hartimi i dokumenteve strategjike 

zhvillimore ( Strategjisë për zhvillim 

ekonomik lokal, Strategjisë për zhvillim 

të bujqësisë, Strategjisë për zhvillim të 

turizmit dhe hotelerise); 

- Hartimi i rregullores per mbrojtjen e 

resurseve te lira (konform afateve te 

percaktuara nga MPBZHR); 

- Krijimi i organeve për mbështetje të 

zhvillimit ekonomiksektorit privat 

(Krijimi i zyrës/sektorit për zhvillim 

ekonomik lokal, Krijimi i këshillit 

komunal për zhvillim ekonomik lokal); 

- Krijimi i hapësirave për zhvillim të 

bizneseve ( Ndërtimi planimetrik dhe 

regjistrimi i zonës ekonomike, Ndërtimi i 

zonës së dytë ekonomike, Ndërtimi i 

inkubatorit për bizneset fillestare); 

18

13

11

11

6

6

4

18

13

6

4

12

14

136

Shërbimet Publike dhe Administratë

Bujqësi  dhe mjedisë

Sport, Rini, Kulturë

Transparenca dhe gjithëpërfshirja

Administrata

Arsim

Financat komunale

Infrastrukturë

Shëndeësi

Mirëqenie sociale

Urbanizmi

Zhvillim Ekonomik

Turizmi

Total
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- Organizmi i evenimenteve promovuese 

për produktet dhe bizneset lokale; 

- Caktimi i lokacioneve për panaire dhe 

promovim të produkteve bujqësore dhe 

resurseve të lira në natyrë (bimët 

aromatike dhe mjekuese); 

- Përkrahje bizneseve lokale për 

pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe 

ndërkombëtarë; 

- Subvencionimi dhe lehtësimi i bizneseve 

(Subvencione për të gjitha bizneset 

fillestare dhe artizanaleve, 

Subvencionimi i sektorit të bujqësisë, 

Lirimi nga taksat komunale i atyre 

bizneseve që krijojnë vende të reja të 

qëndrueshme të punës, me theks te 

veqante bizneset qe operojne ne zonen 

industrial, Ofrimi i asistencës 

profesionale për bizneset e Vogla dhe të 

Mesme në përpilimin e projekteve për 

donatorë); 

- Zyra për zhvillim ekonomik lokal (zyre 

per fresikimin e te dhenave te bizneseve, 

organizimin e trajnimeve per bizneset, 

komunikimin me organizatat donatore, 

etj) do të formohet në kuadër të 

Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik; 

- Do të punohet me grupe të interesit në 

gjithë Kosovën për të promovuar 

Komunën e Dragashit si vend atraktiv 

për investime; 

- Do të definohen zonat ekonomike në 

kuadër të pronave komunale të cilat 

paraqesin interes të investimeve 

potenciale në zhvillimin e turizmit në 

bjeshkët e Sharrit dhe me theks të 

veçantë zonat “Guri i Zi”, Brod, Restelicë 

dhe liqeni i Breznës.si dhe në të 

ardhmën Bresanë, Blaç,Kuk etj.; 

- Zyra informacioni (‘One-stop-shop’) në 

kuadër të komunës për t’u mundësuar 

bizneseve asistence ne kryerjen e të 

gjitha shërbimeve në një vend. 

 

2. Bujqesi dhe Mjedis 

- Subvencione shtes nga komuna apo nga 

donator të ndryshëm vendor e 

ndërkombëtar (USAID, ADA, CARITAS, GTZ); 

- Investime në infrastrukturë, ndihma dhe 

grande për ndërtimin e fermave dhe 

zgjerimin e kapaciteteve prodhuse për 

fermer; 

- Trajnime për bujk dhe fermer nga agronom 

dhe veteriner lokal; 

- Do të investojm ne hapjen e rrugëve që 

lidhin fshatrat me bjeshkët e tyre si dhe 

rrugët të cilit lidhin bjeshkët mes veti. 

Infrastruktura rrugore fermerëve do tua ul 

koston e shpenzimeve(kursimi I kohës, 

karburanitit dhe amortizimi); 

- Hapja e rrugeve do te lehtësoj dhe do tua ul 

koston e shpenëzimeve dhe shumë 

individeve dhe familjeve që merren me 

grumbullimin e borovnices, dellinjave, 

këpurdhave, aguliqës si dhe bimeve tjera 

aromatike e mjekuese; 

- Per ti ruajtur kto bime nga degradimi për 

shkak te vjeljes pa afat , e që ndikon neë 

rënjen e kuantitetit(Sasis)si dhe kualitetit 

(Cilësisë) do të hartohet një rregullore për 

ruajtejen dhe respektimin e afatve të vjeljës 

dhe grumbullimit e në bazë te afatve kohore 

të përcaktura nga ministria e Bujqesis dhe 

Fakulteti i Bujqesisë. Frutat e malit 

gjenerojnë të hyra disa miljonshe për 

familjet që merren me këtë veprimtari; 

- Do të kërkojmë nga qeveria qe të krijohet 

një brend mbrojtës për Djathin e Sharrit si 

prodhim autokton I fermerëve dhe trevës 

sonë; 

- Do të caktojmë lokacione për panaire dhe 

promovim të produkteve bujqësore dhe 

blektorale dhe resurseve të lira në natyrë 

(bimët aromatike dhe mjekuese); 

- Do tu ofrojmë përkrahje bizneseve lokale 

për pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe 

ndërkombëtarë; 
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- Do të investohet në pyllëzimin e sipërfaqeve 

të zhveshura, mirëmbajtjen e tyre , ruajtjen 

e lumenjve nga keqpërdorimi dhe rregullimi 

i shtratit të lumenjve dhe hapësirave për 

rreth lumenjëve; 

- Rregullimi i hapësirave publike, ndertimi i 

parqeve gjelbrimi, në qytezë dhe fshatra; 

- Largimin e mbetjeve inerte nga sipërfaqet 

publike në veçanti për rreth rrugëve 

kryesore dhe vendbanimeve; 

- Ndërtimi i kaskadave për akumulimin e ujit 

me qëllim pastrimin periodik të lumenjëve 

egzistues gjatë sezonit veror. 

 

3. Turizmi 

- Komuna do të sigurojmë infrastruktirën e 

nevojshme për zhvillimin e turizmit; 

- Plan rregullativ-në bashkëpunim me 

Ministrin e Planifikimit Hapsinor për tri 

pikat e evidentuara turistike.- Brod, Guri i Zi 

dhe Liqeni i Breznës; 

- Shenjëzimi i pikave turistike dhe rrugëve 

alpinike; 

- Zyre informative turistike për dhënjen e 

informatave të duhura individëve dhe 

agjensioneve turistike; 

- Promovimi i ushqimeve tradicionale; 

- Turizmi kulturor (veshja tradicionale, 

promovimi i objekteve te trashegimise 

kulturore dhe aktivitetet sportive 

tradicionale; 

- Turizmi dimeror ( staza skijimi, teleferiku, 

objekte hoteliere, restoaurante, etj); 

- Turizmi veror ( ajri i pastër, ndeja-kampingu 

ne natyre, ushqimet BIO); 

- Pastrimi i shtratit të liqenit të Breznës dhe 

ruajtja e hapsirës publike rreth tij; 

- Infrastruktura rrugore me Maqedonin në 

drejtim të Mavrovës; 

- Infrastrukturë rugore Zaplluxhe; 

- Infrastrukturë rrugore me Shqipërinë 

përmes rrjedhjes së lumit Pllava-Rapqë –

Uzina e bakrit Kukës; 

- Hapesira rekreativo-sportive me terene te 

hapura; 

- Shtigje për hecje në natyrë dhe biqiklistë. 

 

4. Urbanizmi  

- Do të bëhet revidimi i planit zhvillimor 

komunal sipas kërkesës të ligjit për 

planifikim hapësinor; 

- Do të hartohen plane rregulluese urbane 

për qytezën e Dragashit dhe fshatrat të cilët 

tashmë janë në nevojë si Bresana; 

- Restelica,Brodi,Zaplluxhe,Blaç dhe Brezne 

me mundësi zgjerimi edhe në fshatrat tjera; 

- Do të punohen hartat zonale për pjesë të 

caktuar të qytezës dhe për pjesë të 

vendbanimeve në territorin e komunës; 

- Në komunën e Dragashit do të ruhen 

ndërtimet e vjetra që paraqesin vlerë 

kulturore për Komunën e dragashit dhe 

zbulimi i të gjitha vlerave arkeologjike në 

komunë të cilat kanë vlerë historike për 

komunën dhe mbarë Kosovën. 

 

5. Infrastrukturë / Shërbime publike 

 

- Ndërtimi i ujësjellësit për 15 fshatra 

700,000; 

- Kanalizimi kryesor Zaplluxhe – Rapçë 

2,000,000; 

- Projekte deri në 50 mijë euro për të gjitha 
fshatrat 5,200,000; 

- Ndërtimi i rrugëve që lidhin fshatrat me 
bjeshkët e tyre 2,000,000; 

- Investime në objekte shkollore 1,150,000; 
- Investime në shëndetësi 500,000; 
- Ndërtimi i stadiumit të qytetit 50.000; 
- Investime te varrezat e dëshmorëve dhe 

varrezat e qytetit 150,000; 
- Mirëmbajtja, rregullimi, gjelbërimi i 

hapësirave publike të qytezës (parkingjeve) 
70,000; 

- Ndërtimi i rrugës unazore Dragash 100,000; 
- Riparimi i deponisë 60,000; 
- Hartimi i projekteve 85,930; 
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- Mbrojtja e liqenit – Brezne (pastrimi) 
50,000; 

- Asfaltimi i rrugës lokale Xërxe – Pllajnik 
150,000; 

- Kanalizimi për fshatrat Brezne – 300,000; 
- Ndërtimi i stadiumit në Shajne 50,000; 
- Rregullimi i qendrës së fshatit Bresanë 

150,000; 
- Subvencione (Për bursa 240,000, 

Subvencione individuale 200,000, 
Subvencione për klubet sportive, ShKA, 
organizata joqeveritare, organizata rinore, 
manifestime kulturore, për bujqit, blegtorët 
dhe shoqata të dalura nga lufta). 

 

6. Financat komunale 

- Do të udhëhiqet mbi parimet e një politike 

fiskale të shëndoshë duke promovuar 

zhvillimin ekonomik dhe krijuar bazat për 

rritje afatgjate të të hyrave komunale; 

- Do të menaxhohen me shumë transparencë 

dhe efikasitet të hyrat komunale të 

Komunës, siç është tatimi në pronë dhe të 

hyrat tjera nga taksat, tarifat dhe ngarkesat; 

- Për të zgjeruar bazën tatimore, do të bëhet 

rishikimi i zonave në të gjithë territorit të 

Komunës; 

- Do të sigurohet një menaxhim funksional 

dhe plotësisht transparent i planifikimit, 

implementimit dhe mbikëqyrjes së 

shpenzimeve komunale. 

 

7. Administrata 

- Komuna do të angazhohet fuqishëm në 

rritjen e efikasitetit të shërbimeve 

komunale ndaj qytetarëve duke rritur 

kështu cilësinë e jetës të të gjithë 

qytetarëve; 

- Do të ndërmerren masa të nevojshme në 

ofrimin e shërbimeve cilësore në furnizimin 

me ujë, kompletimin e rrjetit të kanalizimit 

për të evituar ndotjen e ujërave 

nëntokësore, transporti në mes të qytetit 

dhe zonave rurale si dhe transporti 

ndërkomunal me komunat përreth etj; 

- Do të punohet në ofrimin e shërbimeve më 

të shpejta administrative si në 

administratën e komunës ashtu edhe nepër 

zyrat e ofiqarisë, në pajisjen me dokumente 

për të cilat është përgjegjëse komuna. Në 

këtë drejtim do të konsiderohet 

decentralizimi i këtyre shërbimeve dhe 

ofrimi i tyre tek qytetarët. Do të sigurohet 

orari rrëshqitës i punës së ofiqarisë përgjatë 

sezonit veror në mënyrë që qytetarët të 

pajisen me dokumente në kohën që atyre ju 

përshtatet; 

- Në zonat rurale do të investohet në 

instalimin dhe mirëmbajtjen e ndriçimit 

publik; 

- Do të sigurohet mirëmbajtja verore dhe 

dimërore e të gjitha rrugëve lokale në 

komunë që janë të rëndësishme për jetën 

dhe biznesin në kuadër të komunës; 

- Do të sigurohet komunikim efektiv me 

qytetarët për të garantuar që nevojat e tyre 

të zgjidhen aty ku e kanë vendin ose do të 

janë adresuar drejtë nga ana e organeve 

komunale 

 

8. Arsimi  

- Ndërtimi i objekteve shkollore në 

lokalitetet ku objektet ekzistuese nuk i 

plotësojnë kushtet për zhvillimin e procesit 

edukativo arsimor, siq është shkolla në 

fshatin Buqe; 

- Ndërtimi i sallave sportive apo stadiumeve 

nëpër shkolla ku nuk janë të ndërtuara; 

- Instalimi i nxemjes qendrore nëpër ato 

shkolla ku nuk është akoma e instaluar; 

- Krijimi i mundësive për demonstrim praktik 

të njohurive (Krijimi i laboratorëve nëpër 

shkollat ku mungojnë, Krijimi kabineteve 

me pajisje kompjuterike, Furnizim me 

mjete konkretizuese, për shkollat që kanë 

mungesë); 

- Rritja e shkallës së sigurisë për nxënësit në 

shkolla (Vendosja e kamerave të sigurisë, 
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në shkollën e mesme dhe nëpër disa nga 

shkollat fillore dhe të mesme të ultë); 

- Vendosja e një bashkëpunimi me policinë e 

Kosovës - Stacioni në Dragash, për ta rritë 

sigurinë nëpër shkolla në veçanti në 

shkollën e mesme të lartë (prezence e 

policise gjate ndrrimit te orareve dhe 

transportit te nxenesve) dhe në disa nga 

shkollat ku VLERESOHET se është shkalla 

më e lartë e rrezikut. 

 

9. Shendetesia 

- Komuna do të ndërmarrë masat e 

domosdoshme për ngritjen e cilësisë së 

shërbimeve shëndetësorë si dhe sigurimin e 

shërbimeve shëndetësore për të gjith 

qytetarët pa dallim e në veqanti për grupet 

e ndieshme, si fëmijët, rinia, grat shtatzana 

,përsonat me aftësi të kufizuara dhe të 

moshuarit; 

- Do të funksionalizohen dhe pajisen 

plotësisht të gjitha qendrat e mjekësisë 

familjare (QKMF, QMF-të) dhe Ambulancat 

shendetesore në territorin e komunës; 

- Do të punohet në orare të zgjatura dhe 

rrëshqitëse nga ana e personelit mjekësor; 

- Do të instalohet një sistem që e vlerëson 

performancën e punëtorëve shëndetësor 

në bazë të të cilit do të menaxhohet stafi 

shëndetësor i komunës; 

- Pajisja e gjitha qendrave mjekësore me 

barna esenciale dhe shërbime tjera 

mjekësore; 

- Shërbime laboratorike në Bresanë dhe 

Krushevë, Bellobrad; 

- Funksionalizimi i plotë i Ambulantave 

shendetesore në viset rurale; 

- Programe edukuese për shëndetin në 

shkolla; 

- Kujdesi stomatologjik nëpër shkolla; 

- Aktivizimi i handikosit për përsona me 

nevoja të veqanta; 

- Funkcionalizimi qendres për përsona me 

aftësi të kufizuar – HANDIKOS; 

- Ofrimi i kujdesit shëndetësor nëpër shtëpi 

për personat që nuk kanë mundësi, fizike të 

marrin shërbim në objektet shëndetësorë 

(Ekipe mobile shëndetësore); 

- Stimulimi i punëtorëve shëndetësor në 

bazë të kontributit. 

 

10. Mirëqënia sociale 

- Do të punohet në sigurimin e banimit për 

personat e pastrehë; 

- Do të ofrohen shërbime dhe mbështetje 

për të varfërit dhe ndihma emergjente për 

ta. Kujdes i veçantë do t’u kushtohet 

familjeve të të rënëve në luftë, invalidëve 

dhe veteranëve të luftës; 

- Përkujdesje e veçantë do të ofrohet për 

personat me aftësi të kufizuara për të 

siguruar integrimin e tyre në shoqëri dhe në 

lehtësimin e barrës së familjeve që mbajnë 

këta persona; 

- Në bashkëpunim me donator do të 

ndërtohen objekte individuale për familjet 

skamnore; 

- Do të ndërtohet një objekt për banim social 

në qytetin e Dragashit( partneritet publiko-

privat); 

- Do ketë përkujdesje të rregullt për familjet 

e varfra. 

 

11. Promovimi i kulturës, sportit dhe rinisë 

- Do të pasurohet fondi i librave në 

bibliotekat ekzistuese të Komunës dhe 

gjithashtu do të promovohen bibliotekat në 

secilin lokalitet. Këto biblioteka do të 

vendosen në objektet arsimore; 

- Do të ndahet fond i veçantë në kuadër të 

buxhetit komunale për zhvillimin e rrjetit 

bibliotekar në komunë; 

- Do të kërkohet involvimi i komuniteteve në 

pasurimin e fondit të librave dhe në 

promovimin e kulturës të të lexuarit në 

veçanti tek të rinjtë; 

- Do të jetë një fond për mbështetje të 

klubeve sportive; 
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- Do të themelohet çmimi për sportistin e 

vitit, si dhe çmimet për sporte të veçanta; 

- Do të ndahen bursa për student në 

studimet bazë; 

- Do ju mundësohet të gjithë të diplomuarve 

që ta kryejnë punën provuese me pagesë; 

- Do mbështeten me prioritet organizatat të 

cilat grumbullojnë dhe përfaqësojnë të 

rinjtë; 

- Ndërtimi dhe rregullimi i fushave sportive 

nëpër fshatrat në të cilat zhvillojnë 

aktivitete klubet sportive; 

- Do të ndahet një fond nga buxheti i 

komunës i cili do të jetë i dedikuar për 

financimin e programeve dhe projekteve të 

shoqërisë civile-OJQ-ve; 

- Do të ndahet një fond për mbështetjen e 

shoqërive kulturore artistike-SHKA-ve. 

 

12. Qeverisja efektive, transparente dhe 

gjithëpërfshirëse 

- Transparencë në të gjitha aktivitetet 

komunale; 

- Këshilli i drejtorëve do të përbëhet prej 

personave profesionist të fushave 

përkatëse për të siguruar punë efikase dhe 

shërbime të shpejta për qytetarë. Këta 

persona bashkë me një administratë 

komunale që do të trajnohet vazhdimisht 

do të sigurojnë zbatimin e këtij programi 

qeverisës; 

- Vlerësimin e performancës së punës te të 

gjithë ekipit tim të drejtorëve dhe përmes 

tyre të shërbyesve civil në komunë në të 

gjitha nivelet; 

- Bashkëpunimi në komunë në mes të stafit 

në të gjitha nivelet për të siguruar 

koordinim maksimal të drejtorive dhe 

shërbimeve të ndryshme, 

- Mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve dhe 

trupave tjera të Komunës do të jenë 

plotësisht të hapura për publikun. 

- Dialog të afërt dhe të drejtpërdrejt me 

qytetarët në të gjitha lokalitetet e komunës 

përmes debateve me qytetarë, vizitave në 

lokalitete të ndryshme, institucione 

shkollore, kulturore, sportive e 

shëndetësore të komunës etj; 

- Në qeverisjen time do të siguroj një ndarje 

të drejtë të resurseve të komunës; 

- Puna e organeve komunale do të jetë 

plotësisht transparente dhe e qasshme për 

të gjithë qytetarët e komunës së Dragashit; 

- Planifikimi i buxhetit do të bëhet përmes 

pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe 

grupeve të interesit si: bizneseve, OJQ-ve, 

etj; 

- Raportet e shpenzimeve do të prezantohen 

rregullisht në webfaqen e komunës; 

- Në punën e prokurimit publik, në 

përzgjedhjen dhe mbikëqyrjen e projekteve 

do të jenë të kyçur edhe komuniteti dhe 

shoqëria civile. 
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Komuna e Drenasit  
Në zgjedhjet lokale të vitit 2021, në komunën e Drenasit, për kryetar të kësaj komune kanë garuar,Ramiz 

Lladrofci nga PDK, Driton Ajazi nga Demokratët për Drenasin, Fejzi Kiqina nga LVV, Xhavit Drenori nga 

Iniciativa Qytetare Green për Drenasin, Arta Ahmeti Xhylani nga AAK dhe Anduena Gllareva nga LDK. Edhe 

komuna e Drenasit ka shkuar në balotazh që ishte  balotazhi ishte zhvilluar midis Ramiz Lladrofcit nga PDK 

dhe Driton Ajazit nga Demokratët për Drenasin. Pas përfundimit të raundit të dytë, fitues doli Ramiz 

Lladrofci I PDK-së. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila 

bazohet në katërmbëdhjetë (14) shtylla kryesore.  

Kryetari i komunës së Drenasit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 74 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 13 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike me nga 10 

premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e rinisë me  vetëm 1 

premtim në këtë fushë. 

1. Administrata 

 

- Digjitalizimi i arkivit komunal; 

- Ofrimi i të gjitha shërbimeve në zyrat e 

Gjendjes Civile, brenda dy viteve; 

- Vendosja e 4 e-kioskave në hapësirat me 

të frekuentuara në komunë, brenda dy 

viteve (Komoran, Tërstenik, Baicë, 

Dobroshec); 

- Vendosja e shërbimeve komunale në 

platformën e Kosova. 

 

2. Arsimi 

 

- Plani Zhvillimor 5 vjeçar të DKA-së, ku 
do të angazhojmë ekspert 
ndërkombëtar  të arsimit me qëllim të 
përmirësimit të cilësisë në arsim, vitin 
e parë; 

- Digjitalizimi, instalimi i rrjetit të 
brendshëm të internetit (LAN) në 
secilën shkollë, vitin e parë; 

- Vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm 
të secilës shkollë në Komunën e 
Drenasit; 

- Themelimin e një Qendre për 
Mësimdhënie Inovative dhe Zhvillim 
Profesional të Mësimdhënësve si dhe 
për orientimin në karrierë të nxënësve 
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përmes zhvillimit të praktikes 
profesionale; 

- Pasurimin dhe digjitalizimin e 
bibliotekave të secilës shkollë 
(regjistrimin e të gjithë titujve në 
mënyrë elektronike); 

- Thellimin e bashkëpunimit me shkolla 
të BE-se, ku do të ketë vizita të rregullta 
në shtete të BE-së, partnere të 
shkollave tona; 

- Organizimi i garave të ndryshme 
komunale dhe ndërkomunale në 
bashkëpunim  me DKRS në lëndë të 
ndryshme, dhe organizimin e 
nxënëseve në shoqata sipas  fushave. 
Shoqata e Matematicientëve tashmë 
është themeluar; 

- Studimi rapid në shkolla me 
qëllim identifikimi të dobësive të 
mundshme;  

- Organizimi i kurseve dhe 
trajnimeve falas për të gjithë 
nxënësit nga klasa 1-12; 

- Vazhdimi i përkrahjes me bursa 
për studentë; 

- Projekte të mjedisit në arsim, krijimin e 
klasave verore; 

- Pajisja e të gjitha shkollave me tabela të 
mençura; 

- Rritja e sigurisë në shkolla dhe 
parandalimi i dukurive negative përmes 
fushatave sensibilizuese   kundër dukur 
dukurive negative në bashkëpunim me 
policinë dhe OJQ-të e ndryshme si dhe 
akterët tjerë relevant. 

 
3. Shëndetësia 

 

- Ndërtimi i objektit të ri të Qendrës 
Kryesore të Mjekësisë Familjare në 
Drenas 

- Furnizimi me katër autoambulanca 
- Sistemimi dhe zonimi i 

profesionistëve shëndetësor në 
rrjetin e KPSH në raport të drejt me 
numrin e banorëve 

- Kompletimi-furnizimi deri në fund 
të vitit, me të gjitha pajisjet e 
nevojshme mjekësore për KPSH - 
Drenas dhe riorganizimi i 
brendshëm i resurseve njerëzore 
profesionale sipas akteve Ligjore, 
nënligjore e rregulloreve të 
brendshme që do të aprovohen 
(rregullorja e sistemimeve të 
vendeve të punës, detyrave të 
punës  dhe strukturës së re 
organizative).  

- Fuqizimi i shërbimeve laboratorike 
nëpër Qendrat e Mjekësisë Familjare 
dhe Ambulancat e Mjekësisë Familjare, 
si dhe shërbimet për analiza 
hormonale;  

- Kujdes dhe shërbime të qasshme ndaj 
grupeve të margjinalizuara si dhe 
vizitat  shtëpiake për një kategori të 
caktuar- shëndeti paliativ; 

- Funksionalizimi i secilës AMF, vitin e 
parë; 

- Implementimi i plotë i planit komunal 
për Zhvillimin Institucional të 
Kujdesit Parësor Shëndetësor. 

 
4. Mirëqenia sociale 

 
- Aftësimi dhe trajnimi profesional për të 

papunët në bashkëpunim me qendrën 
e punësimit dhe QPS në Drenas; 

- Mundësimi i qasjes në institucione dhe 
hapësira publike për personat me 
nevoja të veçanta, 7 prej tyre i kanë 
mbeten edhe gjashtë për tu 
përfunduar. 

 
- Shërbimet publike 

 
- Furnizimi me komposterë për të gjitha 

ekonomitë familjare, për dy vitet e para 
- Mbulimi i vendndalesave të autobusëve, 

gjatë mandatit; 
- Mbulimi hapësirave publike me kamera, 

gjatë mandatit, shumica është 
e përfunduar; 
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- Zgjerimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit 
- Hartimi i planit të mobilitetit të 

qëndrueshëm urban, viti i parë; 
- Hartimi i planit për energji dhe klimë, viti 

i parë; 
- Funksionalizimi i trafikut publik urban, 

gjatë mandatit të ardhshëm; 
- Mirëmbajtja dhe rritja e hapësirave të 

gjelbra dhe shënjëzimi i tyre dhe 
rrugëve me; 

- udhëzime, informim dhe shenja 
adekuate. 

 

5. Zhvillim ekonomik 

 

- Subvencionimi për bizneset e vogla dhe 
start-up bizneset e Komunës së 
Drenasit, rreth 150 mijë euro; 

- Bashkëpunimi me organizatat vendore 
dhe ndërkombëtare Help, Women 
for Women, EU Office in Kosova, USAID, 
UNDP, GIZ, Helvetas/Programi Demos, 
Jica/ Japan, Tika, Sida, EBRED, ASB, 
PREDA PLUS (Me disa prej tyre tashmë 
kemi bashkëpunim)  

- Organizimi i Panaireve, Konferenca e 
aktivitetet tjera relevante me ZHEL, në 
vazhdimësi. 

 
6. Bujqësia 

 
- Subvencionimi i buqëve me makineri të 

ndryshme (spërkatëse, centrifuga, 
makina për shpërndarjen e plehut kimik, 
makinë mbjellëse, makinë mjelëse; 

- Në bletari-koshere për bletë; 
- Spërkatëse pneumatike për pemishte; 
-  Serra të tipit tunel,  
- Inkubator për çeljen e zogjve, etj.; 
- Mikserë, Motokultivatorë, Laktofrizë;  
- Gjithashtu bashkëpunim me IADK për 

BMA dhe infrastrukturën përcjellëse dhe 
projekte tjera që kanë shtimin e 
hapësirave me kultura atraktive për 
bujqit. 

 

7. Sport 

 

- Faza e tretë, përkatësisht finalizimi i 

stadiumit të qytetit "Rexhep Rexhepi"; 

- Përfundimi i stadiumit sintetik në 
Komoran, në proces Pishina Gjysmë 
Olimpike në Komoran;  

- Përfundimi i renovimit të plotë të 
palestrës “Hysni Jetullahu”; 

- Mbështetja financiare për sportin, rininë 
dhe kulturën, rreth 500 mijë euro 

- Ndërtimi i objektit multifunksional 
kulturor në Drenas, gjatë mandatit 

- Ndërtimi i poligonit sportiv, vitin parë. 
 

8.  Kulturë 
 

- Subvencioni i trupave amatore të teatrit; 
- Organizime të aktiviteteve kulturore si 

muaji i mërgatës etj.; 
- Ngritja e hapësirave për galeri arti dhe 

muze të qytetit; 
 

9. Rinia 
 

- Përkrahja e talenteve të rinj përmes 
subvencionimit dhe këshillimit. 

 
10. Urbanizmi  

 
- Rregullimi i këndeve të lodrave për 

fëmijë, në Drenas Komoran 1 dhe 2, etj 
- Përfundimi i dokumenteve të 

planifikimit hapësinor dhe planeve 
rregulluese urbane, vitin e parë;  

 
11. Mbrojtja e ambientit  

 

- Shtimi i hapësirave të gjelbëtra në 
Drenas, Komoran 1 dhe 2; 

- Projekti “Jepi ngjyrë qytetit” vazhdon.  
 

12. Gjeodezi, Kadastër dhe Prona  
 

- Angazhimi dhe sensibilizimi i organeve 
përgjegjëse (Qeverisë dhe Kuvendit) 
në zgjidhjen e çështjesë tokave 
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komasative, brenda mandatit, në 
proces; 

- Kthimi i pronave me interes të 
përgjithshëm nga Agjencia Kosovare e 
Privatizimit në pronë komunale; 

- Zgjerimin e zonës ekonomike si dhe 
ofrimin e pronës për zhvillimin e biznesit 
dhe punësimit, në proces  
 

13. Infrastruktura 
 

- Ndërtimi i rrugëve dhe parkingjeve në 
qytet; 

- Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore 
në qendër të qytetit (ndarja e kanalizimit 
fekal dhe atmosferik) dhe ridizajnimi e 
zgjerimi i rrugëve kryesore; 

- Ndërtimi i parqeve në Komoran dhe 
Gllobar; 

- Ndriçimi i të gjitha rrugëve publike, edhe 
për të paktën 250 km; 

- Përfundimi i kolektorëve dhe inicimi dhe 
futja ne kodin buxhetor të Parlamentit 
të Kosovës për Impiantin e trajtimit të 
ujërave të zeza; 

- Përfundimi komplet i rrjetit të 
ujësjellësit; 

- Ndërtimi i shtigjeve për çiklistë dhe 
shëtitores Gllobar- Vërbovc; 

- Ndërtimi i shëtitoreve përgjatë lumit 
“Drenica” ; 

- Vazhdimi i ndërtimit të trotuareve nëpër 
rrugë kryesore, edhe të paktën 28 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Komuna e Fushë Kosovës 
Në zgjedhjet lokle në Komunën e Fushë Kosovës, në garë për kryetar të komunës kanë qenë 4 kandidatë, 

Burim Berisha nga LDK, Hasan Ismaili nga AAK,Naim Tërrnava nga PDK dhe Enver Bajqinca nga LVV. Në 

raundin e dytë të zgjedhjeve, kanë qenë Burim Berisha nga LDK dhe Enver Bajqinca nga LVV, ku garën e 

ka fituar kandidati i LDK-së. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e 

cila bazohet në dymbëdhjetë (12) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Fushë Kosovës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 

66 premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e administrates prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 11 premtimeve në këtë fushë, pasuar nga  fusha e infrastrukturës me 10 premtime. Numër më 

të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e çështjeve gjinore. 

 

 

1. Shëndetësi 

 

- Garantim i cilësisë në ofrimin e 

shërbimeve shëndetësore; 

- Zgjerimi i QKMF-së “Fatmir Krasniqi” me 

pjesën e emergjencës dhe paisja me 

mjete;  

- Ndërtimi i një QMF-je tek objekti i 

Komunës së Vjetër në Qytet; 

- Ndërtimi i objektit të ri të AMF-së në 

Miradi të Poshtme; 

- Ofrimi i shërbimeve laboratorike të 

analizave në AMF në Miradi të Poshtme, 

Bardh i madh, Sllatinë e madhe, paisja 

me të gjitha pasijet shëndetësore; 

- Ofrimi i shërbimeve me dy ndërrime në 

AMF në Miradi të Poshtme, Bardh i 

madh, Sllatinë e madhe; 

- Blerja e 3 autoambulancave të reja; 

- Ndërtimi i qendrës stomatologjike. 

 

2. Mirëqenie Sociale 

 

- Ndërtimi dhe renovimi I shtëpive per 

personat me aftësi të kufizuara; 

- Ofrimi i ndihmave dhe subvencioneve 

për rastet sociale dhe personat me aftesi 

te kufizuara; 

- Ndërtimi i 30 shtëpive për personat me 

nevoja të vecanta dhe raste sociale; 
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- Renovimi i 50 shtëpive për personat me 

nevoja të vecanta dhe rastet sociale. 

 

3. Arsim 

 

- Ndërtimi i dy shkollave të reja dhe 

moderne ne qytet; 

- Furnizimi i të gjitha shkollave me paisje 

teknologjike, sportive dhe muzikore 

nëpër kabinete; 

- Ndërtimi dhe funksionalizimi i 4 

çerdheve ; 

- Sponsorizimi i botimit të librave të 

krijuesve nga kjo komunë; 

- Ruajtja dhe mirëmbajtja e të gjitha 

objekteve të arsimit. 

 

4. Sport 

 

- Ndërtimi i dy sallave të sportit në qytet; 

- Ndërtimi i sallës së sportit në Grabofc; 

- Ndërtimi i palestrës sportive me 1200 

ulëse; 

- Renovimi dhe zgjerimi i stadiumit të 

qytetit “Ekrem Grajqefci” si dhe të gjitha 

stadiumet e futbollit të madh në fshatra; 

- Ndarja e 650000 eurove për klubet 

sportive;  

- Mirëmbajtja dhe furnizimi irregullt me 

paisje për të gjitha fushat dhe sallat 

sportive. 

 

5. Rini 

 

- Hapësirë për qendrën rinore brenda 

objektit multifunksional; 

- Qendra për IT dhe aftësim të të rinjëve; 

- Bibliotekën e qytetit. 

 

6. Kulturë 

 

- Krijimi i hapësirave për aktivitete 

kulturore; 

- Galerinë e arteve; 

- Arkivën e qytetit; 

- Muzeun e qytetit; 

- Qendra për portale, TV dhe radio; 

- Hapësirë për organizatat e shoqërisë 

civile. 

 

7. Çështje Gjinore 

 

- Krijimi i hapësirave për rrjetin e grave; 

- Qendra për shoqatat e ndryshme; 

përfshirë shoqatat e grave vetushqyese. 

 

8. Infrastrukturë 

 

- Ndërtimi i rreth rrotullimit tek semaforat 

në Uglar; 

- Ndërtimi i rrugës Fushë Kosovë-Prishtinë 

përgjatë hekurudhës, së bashku me 

rrugën për biçikleta dhe trotuare; 

- Asfaltimi i të gjitha rrugëve të dëmtuara 

dhe vendosja e shenjave horizontale dhe 

vertikale; 

- Disa rrugë do të bëhen një kahëshe; 

- Do të caktohen vend parkingjet gjatë 

rrugës duke mos penguar lëvizjen e 

këmbësorëve; 

- Disa rrugë do të mbyllen me orar të 

caktuar; 

- Vendosja e shtigjeve për çiklistë në të 

gjitha rrugët ku ka hapësirë; 

- Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugicave të 

përcjella me trotuare dhe shtigje për 

biçikleta në të gjitha fshatrat; 

- Ndërtimi i sistemit të ri të ujësjellësit në 

fshatrat Bardh i Madh, Grabofc, 

Pomozotin, Sllatinë e madhe, Sllatinë e 

Vogël dhe Harilaq; 

- Ndërtimi i shëtitores në lagjen Dardania. 

 

 

 

9. Ambient 
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- Investimi në parkun e Pishave në 

Sllatinë, për ta lidhur me parqet e 

Bardhit të madh, Grabofcit dhe Harilaqit; 

- Ndërtimi i parkut ujor “Ligatina e Hecit” 

dhe rregullimi i përroskave përreth; 

- Në Kodrën e Goleshit do të ndërtohet 

terreni me shtigje për biçikleta, biçikleta 

malore dhe motor biçikleta; 

- Fillimi i pilot projektit në fshatrat 

Harilaq, Sllatinë e Vogël dhe Grabofcpër 

ruajtjen e energjisë elektrike përmes 

ndërrimit të tjegullave të shtëpive; 

- Vazhdimi i gjelbërimit në të gjitha 

hapësirat publike në fshatra dhe qytet. 

 

10. Agrobiznes 

 

- Subvencionim në agrobiznes duke 

ndarë paisje të ndryshme;  

- Ndërtimi i tregut në Bresje për plasimin 

e produkteve të fermerëve; 

- Subvencionimi i bujqve me pemë, 

shpeze dhe mjete tjera. 

              11. Zhvillim ekonomik 

- Siguri dhe ambient të përshtatshëm për 

biznese; 

- Infrastrukturë moderne dhe kushte të 

përshtatshme; 

- Trajtim i barabartë duke respektuar 

konkurrëncën. 

 

11. Administratë 

 

- Shërbime komunale profesionale 

dhe këshillëdhënëse; 

- Procedura të shpejta administrative 

dhe jo burokratike; 

- Përkrahje maksimale institucion; 

- Mirë menaxhim i bazuar në 

transparencë dhe llogaridhënie; 

- Rritja e kapaciteteve të punëtorëve 

të administratës përmes trajnimeve 

dhe specializimeve të ndryshme; 

- Punë ekipore në një ambient me 

zyra të hapura; 

- Bashkëpunim i shkëlqyer mes 

ekzekutivit dhe legjislativit; 

- Qytetari pjesëmarrëse në politik 

bërje dhe qeverisje; 

- Zbatim strikt i rregullave të etikës 

profesionale dhe përgjegjësi 

individuale të punës; 

- Freskim i administratës me 

profesionist të rinj. 

- Ofrimi i shërbimeve profesionale të 

shpejta dhe kualitative për 

qytetarët. 
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Komuna e Hanit të Elezit 
Komuna e Hanit të Elezit për 4 vitet e ardhshme do të udhëhiqet nga Mehmet Ballazhi i PDK-së, i cili arriti 
t’i marr 2561 vota apo 51,33% duke fituar këtë komunë qysh në raundin e parë dhe mposhtur kryetarin 
aktual të kësaj komune Rufki Suma, i cili kishte qeverisur 3 mandate madje kishte fituar si kandidat i 
pavarur. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në 
njëmbëdhjetë (11) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Hanit të Elezit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 
122 premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e zhvillimit ekonomik prinë për nga numri i 
premtimeve me gjithsej 22 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e shërbimeve publike dhe 
emergjenca me 15 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e 
ambienti me 3 premtime në këto fusha. 

 

 

1. Ambienti 

- Ndotja nga Fabrika e çimentos 
“Sharrcem” do te inicohet Verifikimi i 
instrumenteve matëse të stacioneve 
matëse të pluhurave dhe gazeve 
ndotëse të Sharrcem dhe MMPHI; 

- Mbetjet e azbestit do te vlerësohet 
prezenca e përmbajtjes se fibrave te 
azbestit në ajër dhe Tokë; 

- Ndotja përgjatë kufirit. 

2. Administrata Komunale  

- Respektim të ligjit (akteve ligjore, 
nënligjore dhe normative); 

- Përgjegjshmëri; 
- Llogaridhënie; 

- Përkushtim; 
- Profesionizëm; Efikasitet dhe efektivitet; 
- Transparencë në vendimmarrje dhe 

procedura ekzekutive; 
- Depolitizim i aktiviteteve të 

administratës; 
- Eliminim të nepotizmit politik në 

veprimet legjislative, administrative dhe 
ekzekutive; 

- Luftë të pa kompromis kundër 
korrupsionit në administratë; 

- Shërbime publike-administrative 
cilësore dhe të shpejta për qytetarin; 

- Digjitalizim i avancuar i shërbimeve 
administrative; 

- Lehtësim i mëtutjeshëm i procedurave 
administrative; 

3
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- Logjistikë efikase në funksion të ofrimit 
të shërbimeve cilësore e të shpejta; 

- Funksionalizim i arkivit të administrates 
komunale; 

- Frymë të tolerancës për mendimin 
ndryshe dhe të bashkëpunimit e 
bashkëpjesëmarrjes së qytetarëve dhe 
shoqërisë civile në përmirësimin e 
shërbimeve të administratës komunale. 

3. Zhvillim ekonomik, financat dhe 

buxheti 

- Stimulimi për ta ndërtuar parkun Lokal. 
-  Teknologji dhe Inovacion; 
- Hartimi i projekteve detale investimore; 
- Funksionalizimi i zonave ekonomike, 

krijimi i zonave të reja; 
- Promovimi i ndërmarrjeve vendore; 
-  Krijimi i marrëdhënieve investimore; 
-  Krijimi i plantacioneve të reja me pemë 

e perime; 
-  Promovimi dhe subvencionimi i 

blegtorisë; 
-  Zhvillimi i turizmit kulturor dhe rural; 
-  Koordinimi ndërinstitucional në 

hartimin dhe zbatimin e politikave 
zhvillimore, mbështetur në shfrytëzimin 
e qëndrueshëm të trashëgimisë 
kulturore; 

- Promovimi i potencialit turistik që ka 
komuna jonë, në malet për rreth P.SH: 
Kodra e Staneve, Puset e Nikes, Pishat në 
Krevenik, Lumi Lepenc, etj; 

- Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave 
turistike; 

- Rivitalizimi i objekteve të trashëgimisë 
kulturore; 

-  Edukimi dhe ngritja e vetëdijes së 
popullsisë rreth aktiviteteve kulturore; 

-  Krijimi i lehtësirave të të bërit biznes; 
- Intensifikimi i aktiviteteve institucionale 

për joshjen e investitorëve të huaj dhe 
vendor; 

- Qeveria lokale e udhëhequr nga Partia 
Demokratike e Kosovës, nëpërmjet 
Zyrës për Zhvillim Ekonomik, 
respektivisht stafit të saj, do të hartojë: 

Strategjinë e Promovimit të 
Potencialeve Zhvillimore, për 
investitorët potencialë të huaj e vendor, 
duke organizuar konferenca e punëtori 
të karakterit zhvillimor-ekonomik, të 
nivelit përfaqësues lokal e rajonal, në 
bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë 
dhe Industrisë; 

-  Promovimi i potencialeve tona 
zhvillimore, do të bëhet nëpërmjet 
hartimit të broshurave të ndryshme, 
lansimit të potencialeve zhvillimore në 
faqen zyrtare të komunës sonë dhe në 
faqen zyrtare të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industrisë; 

- Ngritje e efikasitetit në procesin 
menaxhues buxhetor; 

-  Rritje buxhetore; 
- Rritje e transparencës buxhetore 

sidomos në aspektin e shpenzimeve; 
- Hartim i politikave në funksion të rritjes 

së të hyrave vetanake. 

4. Turizmi 

- Mbrojtja, kultivimi dhe avancimi e 
zonave turistike; 

-  Identifikimi dhe mbrojtja e zonave 
arkeologjike; 

-  Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe 
përdorimi i saj i qëndrueshëm; 

- Investimet në zona turistike 

5. Infrastruktura 

- Asfaltimi i të gjitha rrugëve në qytet; 
-  Kompletimi infrastrukturës në të gjitha 

fshatrat; 
- Ndërtimi i impiantit të ujërave të zeza; 
- Ndërtim i nënkalimeve- mbikalimeve; 
- Ndërtimi i fushave rekreative sportive; 
- Ndërtimi parkingjeve; 
- Përmbyllja e të gjitha projekteve 

infrastrukturore në të gjitha fshatrat e 
komunës sonë; 

- Synimi për ndërtimin e shkollës fillore në 
‘’ Lagjen e Re ‘’. 

6. Shëndetësia Sociale 
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- Investime, Rinovime në QKMF e 
Komunës së Hanit të Elezit; 

- Funksionalizimi e QMF në F.Gorancë; 
- Rritja e cilësisë së shërbimeve mjekësore 

të Mjekësisë Familjare; 
- Konsolidimi i Shërbimit të Emergjencës 

dhe avancimi i tij, në Qendër të 
Shërbimit të Emergjencës; 

- Zhvillimi i infrastrukturës shëndetësore 
dhe pajisjeve; 

-  Rritja e nivelit të higjienës në 
institucionet shëndetësore; 

- Shtimi i efikasitetit dhe efektivitetit të 
vizitave mjekësore shtëpiake; 

-  Trajtimi më cilësor shëndetësor i 
pacientëve me nevoja të veçanta; 

-  Trajnimi i infermierëve nëmjeksi 
familjare; 

- Rritja e shkallës së mbështetjes me 
furnizime për familjet në nevojë; 

-  Rritja e mbështetjes së organizatave të 
personave me nevoja të veçanta; 

- Rritja e cilësisë së kujdesit shëndetësor 
ndaj familjeve e personave me nevoja të 
veçanta. 

7. Arsimi 

1. Rregullimi dhe mirëmbajtja e sallave dhe 
fushave sportive në të gjitha shkollat e 
komunës sipas standardeve; 

2.  Pajisje e shkollave me kabinete e 
laboratorë; 

3. Hapja e drejtimeve Profesionale në 
SHML; 

4.  Lobimi për të pasur një bibliotekë në 
qytetin e Hanit të Elezit; 

5.  Instalimi i kamerave në të gjitha shkollat 
e komunës; 

6.  Digjitalizimi i mësimit dhe i bibliotekave 
shkollore; 

7. Ngritje e vazhdueshme profesionale e 
mësimdhënësve; 

8. Udhëheqje, menaxhim, transparencë 
dhe administrim funksional i sistemit 
arsimor; 

9.  Bashkëpunim në formë binjakëzimi me 
shkolla jashtë vendit, për këmbim 

përvojash e metodologjish, si strategji 
për rritjen e cilësisë së edukimit; 

10.  Përkrahje dhe bashkëpunim, 
organizatave qё ofrojnë programe 
edukative inovative pёr tё rinjё. 

11. Rritje e buxhetit në kategorinë e 
subvencioneve, për rritje të numrit të 
bursave për studentë. 
 

8. Urbanizmi dhe mbrojtja e mjedisit 

- Plani Zhvillimor Komunal; 
- Formimi dhe funksionalizimi i një zyre 

shërbyese vetëm për nevojat e 
urbanizmit, 

- Përpjekje për përmirësimin dhe ngritjen 
e pjesëmarrjes së qytetarëve në 
procesin e planifikimit; 

- Trajtimi i objekteve të ndërtuara pa leje 
(pas aprovimit të Ligjit në Kuvendin e 
Kosovës); 

9. Bujqësia, zhvillimi rural dhe 

pylltaria  

- Rritja e buxhetit për subvencionimin e 
projekteve në lëminë e Bujqësisë dhe të 
zhvillimit Rural; 

- Bashkërendimi me faktorët relevantë në 
pengimin-parandalimin e degradimit të 
pyjeve; 

- Investimet nënsektorin e pemtarisë dhe 
perimtarisë; 

-  Investimet në sektorin e blegtorisë dhe 
bletarisë; 

-  Subvencionimi i fermereve për ngritjen 
e serrave; 

-  Do të hartohen dhe realizohen projekte 
të përbashkëta me Ministrinë e linjës 
dhe me donatorët, përfitues të të cilave 
do të jenë fermerët; 

- Trajtimi i qenve endacakë; 
- Mbrojtja nga prerjet ilegale. 

10.  Kultura, Rinia dhe Sporti 
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- Do të funksionalizohet një skenë verore, 
ku do të organizoheshin koncerte e 
shfaqje tjera; 

- Do të ndërtohen terrene tjera sportive 
në lagje të qytetit, si dhe në të gjitha 
fshatrat e komunës sonë; 

-  Do të ngriten qendra te reja rinore në 
fshatra; 

-  Do të vazhdohet e rritet përkrahja 
financiare e aktiviteteve sportive, 
kulturore e rinore; 

- Do të përpunohen idetë ekzistuese të 
realizimit të manifestimeve kulturore t 
tipit identitar për komunën; 

- Hartimi i Rregullores për Sportin në 
Hanit të Elezit; 

- Krijimi i fondit për sportin; 
- Ndërtimi i Qendrës Inovatore për të 

Rinjtë; 
- Formimi i ligës së futbollit dhe të 

volejbollit në shkolla fillore dhe te 
mesme. 

11. Shërbimet Publike dhe Emergjenca  

- Rritje e cilësisë së shërbimeve publike; 
- Hapja e zyrës për mbrojtje të qytetarit, 

për adresim të problemeve, mbrojtjen e 
qytetarit nga mospërmbushja e 
obligimeve kontraktuale nga Operatoret 
e shërbimeve publiko-privat; 

- Rritje e cilësisë së furnizimit me ujë; 
- Trajtim më efikas i ujërave të zeza; 
- Ndriçim i të gjitha rrugëve në qytet dhe 

vazhdimi-përfundimi i ndriçimit të 
rrugëve në fshatra; 

- Rritje e hapësirave të gjelbëruara dhe 
atyre rekreative; 

- Aplikimi i projekteve të testuara të 
ndriçimit pubik me baza solare; 

- Rritja e investimeve në sistemin e 
ndriçimit publik nëprmjet rrezeve 
diellore; 

- Shenjëzim horizontal e vertikal në të 
gjitha rrugët e territorit të Komunës; 

- Ngritje e nivelit të pastërtisë; 

- Mirëmbajtje e shtuar e rrugëve të 
degraduara; 

- Mirëmbajtje më cilësore e rrugëve në 
kushte të jashtëzakonshme atmosferike; 

- Rritje e kapaciteteve për parandalinim 
dhe përballimin e pasojave të 
fatkeqësive elementare; 

- Riorganizimi i ndërmarrjeve publike; 
- Ofrimi i shërbimeve të sigurisë, 
- Qendra e alrmimit; 
- Vendosja e hidranteve në të gjithë 

komunën tonë, përfshirë edhe të gjitha 
fshatrat; 

- Freskimi me kuadro të reja për 
zjarrëfikës; 

- Implementimi i masave të sigurisë nëpër 
të gjitha objektet sidomos ato publike. 

12. Gruaja 

-  Përpjekja e vazhdueshme për krijimin e 
hapësirës dhe mundësive të barabarta 
për gruan, në vendimmarrjen politike 
dhe qeverisëse në të gjitha nivelet; 

- Mbështetja, përkrahja dhe afirmimi i 
vazhdueshëm i rolit të gruas në shoqëri 
dhe mundësitë e barabarta për 
pjesëmarrjen e saj në jetën poltike, 
institucionale, shoqërore, ekonomike, 
arsimore, kulturore etj.; 

- Hulumtimi i mundësive të ndryshme, 
edhe me donatorë, për mbështetjen dhe 
përkrahjen finaciare etj., të projekteve 
të ndërmarrësisë – biznesore të gruas; 

- Dhënia e përparësisë në kushte të 
barabarta, të politikave të punësimit të 
gruas; 

- Rritja dhe fuqizimi i bashkëpunimit dhe 
mbështetjes për shoqatat e ndryshme të 
grave, me qëllim të promovimit të 
kërkesave dhe afiniteteve të tyre; 

-  Mbështetje e veçantë e gruas dhe rolit 
të saj, sidomos në fushën e arsimit, 
edukimit dhe shëndetësisë; 

-  Rritja e vazhdueshme e kujdesit social 
për gruan, sidomos për nënat 
vetushqyese. 

 



53 
 

Komuna e Istogut 
Zgjedhjet Lokale ttë mbajtura më 17 tetor 2021, në këtë komunë ishin për  kandidat të të parit: Ilir Ferati 

nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Bekë Berisha nga Aleanca për Ardhmërine Kosovës, Agron Avdijaj nga 

Lëvizja Vetëvendosje, Ali Nimani nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Idriz Blakaj, Iniciativa qytetare 

bashkë për Istogun. Në rundin e parë, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ilir Ferati, ka marrë 7 

974 ose 41,09%, Bekë Berisha nga AAk-ja ka marrë 5 140 ose 26,49%,  Agron Avdijaja nga LVV ka marrë 4 

528 ose 23,34%,  ALI NIMANAJ i PDK-së ka marrë 1 189 ose 6,13% dhe Idriz Blakaj ka marrë 573 ose 

2,95%Ba. Edhe kjo komunë u ballafaqua me balotazhin e 14 nëntorit ku janë përballur kandidatët, Ilir 

Ferati i LDK-së dhe Bekë Berisha i AAK-së, ku fitues doli të jetë kandidati i LDK-së, Ilir Ferati. Gjatë fushatës 

së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në nëntë (9) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Istogut në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 48 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 7 premtime në këtë fushë. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e kulturës 

me vetëm 3 premtime në këtë fushë. 

 

1. Zhvillimi dhe punësimi meritor 

- Subvencionim i pagës për të gjitha 
bizneset që krijojnë vende të reja të 
punës për gratë dhe të rinjtë; 

-  Eliminim i të gjitha taksave komunale e 
tatimit në pronë për start-up bizneset; 

- Punësimi i 100 të rinjve në sektorin e 
bizneseve përmes plan programit për 
punë praktike me pagesë; 

-  Miratimi i hartës zonale për komunën e 
Istogut; 

- Themelimi i zyrës për Investime dhe 
Mbështetje të Bizneseve; 

- Ofrimi i pronave komunale për shfytëzim 
nga investitorët. 

2. Mirëqenie 

- Të gjithë fëmijët e porsalindur në Istog, 
komuna do t’i mirëpres me një dhuratë 
prej 120 euro; 

- Për fëmijët me nevoja të veçanta do të 
krijohen kushtet për integrimin e tyre në 
sistemin e rregullt shkollor duke 
mundësuar shërbime edukative shtesë 
dhe falas; 

- Fëmijët dhe individët në pozitë të rëndë 
materiale do të përkrahen me lirime prej 
obligimeve komunale dhe strehim social 

- Inspektim javor i qendrave për të 
moshuarit për të siguruar trajtim të 
mirëqenë; 
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- Për të gjithë nënkupton që në komunën 
që duam përfaqësimi i grave në 
institucione nuk do të bëhet sipas kuotës 
ligjore por sipas demografisë së qytetit 
tonë; 

- Istogu për të gjithë nënkupton që në 
komunën që duam , përfaqësimi I grave 
në institucione nuk do të bëhet sipas 
kuotës ligjore por sipas demografisë së 
qytetit tonë; 

- Istogu do të garantoj çasje të barabartë 
në të gjitha thirrjet publike duke 
përfshirë punësimin e subvencionimin. 
 

3. Shëndetësi 

- Rritja e kapaciteteve të resurseve 
humane që do të mundësojë shtimin 
dhe përmirsimin e shërbimeve; 

- Funksionalizmi i repartit të maternitetit 
në QKMF në Istog; 

-  Modernizimi i të gjitha QMF-ve 
ekzistuese dhe funksionalizmi i të gjitha 
ambulancave nëpër fshatrat e Istogut; 

- Krijimi i platformës për konsultime 
online me psikologun për ata që kanë 
nevojë; 

- Qendrat e mjekësisë do të jenë të 
pajisura në çdo kohë me barëra. 

4. Arsimi 

- Çerdhe për të gjithë fëmijët e Istogut; 
- Dyfishim i bursave për studentë; 
- E- Ditari (të gjitha shënimet e ditarit 

online dhe me qasje nga prindërit; 
- Ofrimi i asistentëve për të gjithë fëmijët 

e veçantë në të gjitha shkollat; 
- Ofrimi i transportit për të gjithë që kanë 

nevojë; 
- Shtimi i numrit të insepektorëve për 

minotirim gjatë procesit arsimor; 
- Ofrimi i shërbimit tw llogopedisë. 

5. Rini 

- Ndërtimi i qendrave rinore në zonat 
urbane; 

- Kampanja vetëdijesuese për të rinjtë në 
luftimin e dukurive negative; 

- Krijimi i hapësirave për lexim për 
studentët e Istogut; 

- Trajnime për të rinjë në fushën e 
teknologjisë; 

- Funksionalizimi i Këshilave Rinor Lokal. 
 

6. Sport 

- Rritja e buxhetit për sport me 100%; 
- Krijimi i infrastruktures sportive në të 

gjitha shkolla; 
- Mbështetje e shpërblime për sportistët 

më të dalluar të Istogut; 
- Organizimi i kampeve verore për 

sportistë; 
- Pasije me rekuizzita sportive për gjitha 

palestrat egzistuese 
- Mbështetje institucionale për klubet 

sportive në nxjerrjen e talentëve të rinj. 

7. Kulturë 

- 158 vend - gjetjet arkeologjike do të 
ruhen, restaurohen e konservohen; 

- Stimulim institucional i talenteve të rinj; 
- Promovim të librave. 

8. Bujqësi 

- Subvencionimi i vazhdueshëm; 
- Mbështetje për fermerët që kultivojnë 

bimë aromatike dhe shëruese; 
- Rregullim i shtretërve të lumenjëve; 
- Themelimi i zyrës këshilluese për bujqtë. 

9. Turizmi 

- Krijimi i grupit të ekspertëve të turizmit 
për përpilimin e projekteve; 

- Nxitja e turizmit malor; 
- Shenjëzimi i të gjitha shtigjeve për hiking 

dhe i rrugëve malore; 
- Hartimi i Strategjisë për Zhvillim të 

Qëndrushëm të Turizmit në zonën 
malore; 

- Ndërtimi i tri pikave për kamping; 
- Ndërtimi i pesë pushimoreve për turistë. 
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Komuna e Junikut 
Zgjedhjet Lokale ttë mbajtura më 17 tetor 2021, në këtë komunë kishte vënë në përballje 4 kandidat për 

kryetarë,  Agron Kuçi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ruzhdi Shehaj nga Lidhja Demokratike e 

Kosovës, Besart Tofaj nga Lëvizja Vetëvendosje dhe  Fatosh Shala nga Partia Demokratike e Kosovës. Në 

rundin e parë, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Agron Kuci, ka marrë 1419 ose  45,19%, 

Kandidati i LDK-së, Ruzhdi Shehaj ka marrë 1 319 ose 42,01% , Besart Tofaj i LVV ka marrë ! 336 ose 10,70%  

dhe kanidati i PDK-së, Fatos Shala ka marrë 66 ose 2,10%. Edhë në këtë komunë është zhvilluar balotazhi 

i 14 nëntorit ku janë përballur Agron Kuci i AAK-së dhe Ruzhdi Shehaj i LDK-së, ku fitues doli të jetë 

kandidati i LDK-së, Ruzhdi Shehaj. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-

2025  e cila bazohet në disa shtylla dhe premtime kryesore. 

Kryetari i komunës së Junikut në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e   19 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 6 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e zhvillimit të turizmit  me 5 premtime të dhëna. 

Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e rinisë, shëndetësisë, pronës me nga  1 

premtim në këto fusha. 

 

 

1. Infrastruktura 
 

- Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve për në 
bjeshkët e Junikut; 

- Elektrifikimi i bjeshkëve të Junikut; 
- Rregullimi i kanalizimit në Junik; 

- Infrastruktura në fshatrat Gjocaj dhe 
Jasiq; 

- Mirëmbajtja dimërore e të gjitha 
rrugëve të Junikut. 

- Punimet për shtratin e lumit Erenik. 

 
2. Arsimi 

 
- Ndërtimi i çerdhes për fëmijët; 
- Subvencionimin e nxënësve që të jenë sa 

më të arsimuar; 

- Subvencionimi i kuadrove të duhura dhe 
kualitative në arsim. 
 

3. Shëndetësia 
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- Shërbime shëndetësore 24 orë në 
ditë dhe 7 ditë në javë. 

 
4. Zhvillimi i turizmit  

 
- Projekti për Qendrën e Skijimit 

’’Gjeravica’’;  
- Master plani i fizibilitetit për Qendrën 

turistike ’’Gjeravica’’, teleferikun 
- Hotelerin; 
- Do t’i ruajmë objektet e vjetra që 

paraqesin vlerë kulturore; 
- Për trashëgimi do të implementojmë 

projekte nga investitorë serioz. 
 

5. Zhvillimi Ekonomik  
 

- Ndërmarrjet private;  
- Rishikimi i planeve zhvillimore afatgjate. 

 
6. Rini 

 
- Ndërtimi i qendrës së të rinjve në Junik. 

 
7. Pronë 

 
- Zgjidhja e pronësisë në lagjen ’’Agim 

Ramadani’’. 
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Komuna e Kaçanikut 
Komuna e Kaçanikut edhe këtë mandat do të udhëhiqet nga Besim Ilzai i PDK-së, mandat ky i katërti për 

të, ku në raundin e dytë të zgjedhjeve të tetorit 2021 arriti të marrë 7,373 vota apo 53.91% karshi 

kandidatit nga LVV Jeton Raka me 3604 vota ose 46.09%. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur 

programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në dhjetë (10) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Kaçanikut në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 63 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e urbanizmit, mbrojtjes dhe ambientit prinë për nga 

numri i premtimeve me gjithsej 16 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha arsimit me 14 premtime të 

dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e bujqësisë dhe emergjencës, me  

gjithsej  nga 1 premtim në këto fusha. 

 
 

1. Arsimi 

- Ndërtimi i ShFMU “Emin Duraku” në 
Kaçanik; 

- Ndërtimi i aneksit të Gjimnazit 
“Skënderbeu” në Kaçanik; 

- Përfundimi i ShFMU “Ali Asllani” në 
Doganaj; 

- Përfundimi i sallës së edukatës fizike në 
ShFMU “7 Shtatori” në Begracë;  

- Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në 
ShFMU “Jusuf Gërvalla” në Biçec;  

- Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në 
ShFMU “Nazmi Osmani” në Elezaj;  

- Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në 
ShFMU “Idriz Seferi” në Bob;  

- Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në 
ShFMU “Kadri Zeka” në Dubravë;  

- Rregullimi i hapësirës ndërmjet fazës së 
pare dhe të dytë të ShMP “Feriz Guri 
dhe Vëllezërit Çaka”;  

- Rregullimi i kopshteve për fëmijë të 
moshës 3-5 vjet brenda hapësirave 
shkollore;  

- Instalimi i kamerave të sigurisë në të 
gjitha objektet shkollore;  

- Në vazhdimësi rregullimi i hapësirave 
shkollore dhe kompletimi me kabinete 
dhe pajisje teknologjike; 

14

5

8

4

1

3

16

7

1

4

63

0 10 20 30 40 50 60 70

Arsimi

Zhvillimi ekonomik, Punësim dhe Turizëm

Infrastruktura rrugore

Ujësjellës dhe kanalizim

Emërgjenca

Shëndetësia

Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambientit

Kultura, Rinia dhe Sporti

Bujqësi

Administratë

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 



58 
 

- Përkrahje edhe më e madhe për fëmijët 
me nevoja të veçanta;  

- Zbatim të plotë të Rregullores Nr.02/18 
për organizimin e punës në shkolla 
fillore të mesme të ulët dhe të mesme 
të larta. 

2. Zhvillimi ekonomik, Punësim dhe 

Turizëm 

 

- Rehabilitimi dhe Asfaltimi i rrugës nga 
Stacioni i Pylltarisë deri në Lybeten; 

-  Ndërtimi i trotuarit, shtegut për 
çiklizëm dhe ndriçimit publik në rrugën 
“Murat Lika” në fshatin Shtrazë 

- Ndërtimi i stazës së çiklizmit Kaçanik – 
Hani Elezit përgjatë lumit Lepenc; 

- Ndërtimi i objektit KULLË për vizitorë 
mbi bashkimin e dy lumenjve; 

-  Rregullimi i shkallëve për ngritje mbi 
Gurin e Shpuar dhe rregullimi i një 
pushimore te gryka e Kaçanikut. 
 

3. Infrastruktura rrugore 

 

- Ndërtimi i rrugës Kaçanik - Runjevë 
- Stagovë-Kaçanik i Vjetër; 

- Vazhdimi i rrugës “Ismajl Raka” 
segmenti Shtëpia e Kulturës – 
Xhamia e Dëshmorëve; 

- Asfaltimi i rrugës ”Idriz Seferi”-
segmenti nga Teqja; 

- Rehabilitimi i rrugës “Komandant 
Bardhi”-segmenti Kaçanik i Vjetër-
Begracë;* 

- Rehabilitimi i rrugës Bob-Doganaj; 
- Rruga “Hamëz Jashari” dhe “5 

Martiret e Lirisë”-Koxhaj; 
- Asfaltimi i rrugës alternative- Biçec; 
- Asfaltimi i rrugës Kërbliq-Viti. 

 
4. Ujësjellës dhe kanalizim  

- Ndërtimi i kolektorit për ujërat e zeza 
Gërlicë - Guri i Shpumë; 

- Shpallja në interes publik i lokacionit 
për ndërtim të impiantit për trajtim të 
ujërave të zeza; 

- Ndërtimi i rrjetit të ri të kanalizimeve në 
fshatin Begracë; 

- Hartimi i projektit të kolektorit për ujëra 
të zeza Sllatinë - Guri Shpumë. 

5. Emergjenca 

- Ndërtimi i objektit të ri të Shërbimit të 

Zjarrfikësve. 

6. Shëndetësia 

- Rregullimi dhe renovimi i objekteve dhe 
infrastrukturës shëndetësore; 

-  Blerja e veturave për shërbimet mobile 
të QKMF-së; 

-  Furnizim me mobileje dhe pajisje të 
QKMF-së. 
 

7. Urbanizmi dhe Mbrojtja e 

Ambientit 

- Shfrytëzimi i tokës sipas funksionit; 
- Shpërndarja e vendbanimeve dhe 

popullsisë; 
- Infrastruktura e transportit; 
- Infrastruktura arsimore; 
- Infrastruktura shëndetësore; 
- Rrjeti i ujësjellësit; 
- Rrjeti i kanalizimeve; 
- Rrjeti elektrik; 
- Rrjeti i PTT; 
- Institucionet kulturore; 
- Rrjeti Hidrografik; 
- Trashëgimia kulturore; 
- Trashëgimia natyrore; 
- Varrezat; 
- Vendbanimet formale dhe joformale; 
- Parqet dhe hapësirat për sport dhe 

rekreacion. 
 

8. Kultura, Rinia dhe Sporti 
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- Përfundimi i punëve dhe funksionalizimi 
i palestrës sportive; 

- Përfundimi i fazës së parë dhe fillimi i 
fazës së dytë të ndërtimit të tribunave 
të Stadiumit “Besnik Begunca”; 

- Rregullimi dhe funksionalizimi i 
hapësirave të Shtëpisë Kulturës 
“Xheladin Kurtaj”; 

- Rregullimi i stadiumit ndihmës afër 
stadiumit “Besnik Begunca”; 

- Rregullimi i Muzeut historik të qytetit; 
- Ndërtimi i terreneve sportive në pjesët 

rurale të komunës; 
- Përkrahje e aktiviteteve rinore, sportive 

dhe kulturore përmes subvencioneve. 
 

9. Bujqësia 

- Subvencioni i fermerëve, lavërtari, 

pemëtari, perimekulturë, blegtori dhe 

bletari. 

 

10. Administrata 

- Transparenca; 

- Efikasiteti; 

- Performanca; 

- Sherbimet sipas sistemit “One Stop 

Shop”. 
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Komuna e Kamenicës 
Në zgjedhjet lokale 2021 në komunën e Kamenicës  për kryetar të komunës kanë kandiduar kandidatë 

gjashtë kandidatë si, Qendron Kastrati nga PSD, Jeton Biqkaj nga LDK, Muhamet Kallaba nga PDK, 
Faton Jakupi, nga AAK, Kadri Rahimaj nga LVV dhe Albert Sermaxhaj nga Nisma Social Demokrate. 
Edhe kjo komunë është përballë me balotazhin e 14 nëntorit ku Qendron Kastrati nga PSD kishte përballje 
me kundër kandidatin e LVV Kadri Rrahimajn. Ky i fundit në balotazh e merr primatin e udhëheqjes katër 
vjecare në këtë komunë. Gjatë fushatës së tij,  kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e 
cila bazohet në disa premtime kryesore. 

 
Kryetari i komunës së Kamenicës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 36  

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e shëndetësisë prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 8 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e arsimit me 7 premtime. 

 

 

1. Infrastrukturë 

- Furnizimi me ujë të pijes; 

- Ndërtimi i digës së Desivojcës; 

- Trajtimi i ujerave të zeza – ndërtimi i 

impiantit të ujërave të zeza. 

 

2. Ambient 

- Përfshirja e gjitha lokaliteteve në 

sistemin e grumbullimit të mbeturinave; 

- Ndërtimi i deponisë së mbeturinave të 

ngurta; 

- Mbrojtja e lumenjëve; 

- Mbrojtja e natyrës nga mbeturinat. 

 

3. Arsim 

- Hapja e dy çerdheve të reja; 

- 15-20% e të hyrave vetanake do të 

investohen në shkolla; 

- Investimi në tabela dixhitale; 

- Mësimi gjithë ditor (në vitin e dytë dhe 

të tretë të qeverisjes); 

- Sigurimi i ushqimit për nxënës. 

- shkolla me kabinete,  
- bursa për nxënës, praktikë me pagesë të 

nxënësve;  
 

4. Gjithë përfshirja 

- Sigurimi i qasjes për persona me aftësi 

të kufizuar – në investimet publike; 
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- Përfshirja e qytetarëve në përcaktimin e 

prioriteteve; 

- Për çdo investim, do të mbajmë tubime 

me qytetarë; 

- Shpërndarje e barabartë e buxhetit tek 

të gjithë qytetarët; 

- Grante për gratë ndërmarrëse dhe ato 

me aftësim profesional. 

 

5. Shëndetësi 

- Investime në aparatura të reja; 

- Ofrimi i shërbimeve psikologjike; 

- Ofrimi i shërbimeve gjinekologjike; 

- Ndërtimi i një strategjie të re komunale; 

- Identifikimi i studenteve t fushave ku do 

të dërgohen për specializim dhe do të 

subvencionohen; 

- Investime në ambulanca; 

- Funksionalizimi i të gjitha ambulanteve; 

- Ekipet mobile shëndetësore. 

 

6. Rini, Kulturë, Sport  

- Linjë e re buxhetore për rinin; 

- Funksionalizimi I KVRL-ve. 

- Ndërtimi i shtegut të atletikës 

“Rogana”; 

- Ndarja e mjeteve buxhetore për klubin 

e atletikës ‘Rogana”; 

- Të rinjtë të kenë hapësirat e tyre të 
shfrytëzueshme për avancim 
profesional; 

- Do ta ndërtojmë Parkun Teknologjik; 
- Rini me punë përmes parkut të 

teknologjisë, trajnohen të rinjtë krijojmë 
startup-e të reja dhe eksportojmë 
shërbime. 
 

7. Bujqësi 

- Subvencionim 5 cent për litër të 
qumështit; 

- Subvencionim fermerëve; 
- Përkrahje bletarëve; 
- Pyllëzim të zonave të zhveshura. 

 
8. Zhvillim ekonomik 
- Krijimi i hapësirave moderne për 

prodhuesit vendor; 
- Do të ndërtojmë Tregun e Gjelbër, në 

mënyrë që prodhuesit të kenë mundësi  
t’i promovojnë prodhimet e tyre 
vendore. 
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Komuna e Klinës 
Zgjedhjet Lokale ttë mbajtura më 17 tetor 2021, kishte vënë në përballje 6 kandidat në këtë komunë, 

Zenun Elezaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Esat Rraci nga Partia Demokratike e Kosovës, Besim 

Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lulëzim Dragidella nga Lëvizja Vetëvendosje. Në rundin e parë, 

kandidati i AAK-së, Zenun Elezaj mori 7 531 ose 43,33%, kandidati i PDK-së, Esat Rraci mori 4 766 ose 

27,42%, Besim Hoti i LDK-së ka marrë  3 351 ose 19,28% dhe Lulëzim Dragidella i VV-së ka marrë  1 734  

apo 9,98%. Bazuar në rezultate, asnjëri nga kandidatët nuk kishte arritur të zgjidhet në rundin e parë, ndaj 

është nevojitur balotazhi për të përcaktuar kryetarin e kësaj komune. Në zgjedhjet e mbajtura me 14 

nëntor 2021 (balotazh), janë përballur kandidatët: Zenun Elezaj i AAK-së dhe Esat Rraci i PDK-së, ku fitues 

doli të jetë kandidati i AAK-së, Zenun Elezaj. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 

2021-2025  e cila bazohet në tetë (8) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Klinës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 39 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 12 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e arsimit me 7 premtime të dhëna. Numër më 

të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e rinisë me vetëm 1 premtim në këtë fusha. 

 

 

1. Zhvillimi ekonomik 

- Hartimi dhe aprovimi i strategjisë 
zhvillimore të komunës së Klinës; 

- Promovimin e resurseve natyrore dhe 
minerale; 

- Stimulim i operatorëve vendas dhe të 
huaj për zhvillimin e turizmit; 

- Sjellja e invesitorëve në minierën e 
Boksitit. 

2. Shëndetësi 

- Ndërtimi i emergjencës si hyrje e 
veçantë pranë QKMF-së - Ndërtimi i 
shtëpisë për të moshuar në lagjen  
Dukagjin; 

- Ofrimi i plotë i shërbimeve; 
- Shërbimi në shtëpi; 
- Sigurimi i pajisjeve moderne mjekësore. 
 

3. Arsimi 
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- Bursa të veçanta për të gjithë nxënësit 
me nevoja të veçanta; 

-  Bursa për studentët e dalluar; 
- Përfundimi i renovimit të shkollës së 

Gllarevës; 
- Instalimi i ngrohjes qendrore dhe izolimi 

termik i objekteve në shkollat Zajm, 
Budisal, Leskoc, Jashanicë e Epërme dhe 
Kerrenicë; 

-  Ndërtimi i fushave sportive në të gjitha 
shkollat; 

- Ndërtimi i dy shkollave të reja; 
- Ndërtimi i çerdhes. 

4. Rini 

- Subvencionimi i organizatave rinore. 

5. Sport 

- Ndërtimi i një fushe të madhe të 
futbollit; 

- Stadiumin e qytetit do t’a kompletojmë 
me tribuna. 

6. Kulturë 

- Në parkun e qytetit do të ndërtohet 
amfiteatri i hapur i qyteti; 

-  Do të kujdesemi për objektet e 
trashëgimisë kulturore; 

- Mbajtja e festivaleve tradicionale. 

7. Bujqësi 

- Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë do të 
vijë nga fusha e bujqësisë; 

- Shtrimi i të gjitha rrugëve fushore me 
zhavorr; 

- Rritja e subvencioneve për fermerët; 
- Kompletimi i sistemit të kanaleve për 

ujitjen e tokave bujqësore. 

8. Infrastruktura 

- Rregullimi i shtratit të lumit ’’Drini i 
Bardhë’’; 

- Rregullimi i parkut të qytetit; 
-  Ndërtimi i Impianteve për trajtimin e 

ujërave të zeza; 
- Do të hapen puset e shpimit për furnizim 

me ujë të mjaftueshëm; 
- Do të krijojmë hapësira të reja për 

parkingje veturash; 
- Riparimet e rrugëve; 
- Përfundimi i shtigjeve të ecjes te 

’’Ujëvarat e Mirushës’ 
- të i promovojnë prodhimet e tyre 

vendore; 
- Do të ndërtojmë Tregjet Mobile, me të 

vetmin qëllim që prodhuesit të jenë më 
të qasshëm te qytetarët. 
 

9. Administratë 
 

- Pako investuese apo letra e bardhë sjell 
investitorët e huaj, rrjedhimisht krijon 
vende të reja të punës; 

- Zyra e veçantë për diasporën i lehtëson 
procedurat burokratike për investitorët 
potencial nga diaspora. Së bashku e 
zhvillojmë qytetin. 
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Komuna e Lipjanit 
Komuna e Lipjanit edhe këtë mandat katër vjeçar do të udhëhiqet nga Imri Ahmeti që vije nga subjekti 

politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili në zgjedhjet e mbajtura me 17 tetor 2021 qysh në raundin e 

parë arriti të fitoj pa balotazh duke marrë 14,412 vota apo 56.45% karshi kandidatit të LVV-Adnan 

Rrustemi, i cili arriti të marrë vetëm 5861 vota apo 22,96%. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur 

programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në disa shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Lipjanit, në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 

218premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i 

premtimeve me gjithsej 11 premtime në këtë fushë. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në 

kategorinë e bujqësisë dhe kulturës, rinisë dhe sportit me nga 1 premtim në këto fusha. 

 

 

1. Përkrahja e kulturës, rinisë dhe sportit 

 

- Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës. 

 

2. Infrastruktura Publike 

 

- Hapja e rrugëve të reja-Ndërtimi dhe 
hapja e rrugës “Sadik Shala”; 

-  Hapja dhe ndërtimi i rrugës nga prapa 
QKMF-së; 

-  Hapja dhe ndërtimi i rrugës që lidh 
rrugën “Xhevdet Breznica”,  

- Hapja dhe ndërtimi i rrugës në pjesën 
përendimore të lagjes ”Mostina”; 

- Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në 
lagjet e qytetit të Lipjanit; 

- Vazhdimi i punimeve në rregullimin e 
shtratit “Sitnica”-faza II; 

- Vazhdimi i ndërtimit të sheshit të qytetit 
me pamje të njejtë; 

- Shtimi i hapësirave për parkingje dhe 
shtimi i hapësirave gjelbëruese (ndërtimi 
i rreth 300 parkingjeve); 

- Ndërtimi i dy parqeve të mëdha në 
zonën e parë të qytetit, të cilat do të 
menaxhohen pemës tabelave të 
mençura; 

- Menaxhimi i parkingjeve në rrugën 
“Shqipëria” dhe në rrugët tjera të 
qytetit; 

- Zgjidhja e çështjeve pronësore. 
 

3. Arsimi dhe shëndetësia 
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- Ndërtimi i shkollës së re; 
- Ndërtimi i sallës sportive në shkollën 

“Ismail Luma” 
- Ndërtimi i Qendrës së re Emergjente në 

kuadër të QKMF; 
- Vendosja e pllakës përkujtimore për 

dëshmorët dhe martirët në sheshin e 
qytetit; 

- Menaxhimi i pandemisë Covid-19. 

 

4. Zhvillimi ekonomik dhe bujqësia. 

 

- Mbështetja e fermerëve, 

përimtuarave. 
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Komuna e Malishevës  
Në zgjedhjet lokale 2021 në komunën e Malishevës për kryetar të komunës kanë kandiduar kandidatë si, 

Hisni Kilaj nga  PDK, Bajrush Hoti ngs LDK, Alban Krasniqi nga LVV, Kastriot Berisha nga AAK, Selajdin Bytyqi 

kandidat i pavarur dhe Ekrem Kastrati nga Nisma  Socialdemokrate. Edhe kjo komunë është përballë me 

balotazhin e 14 nëntorit ku Hisni Kilaj nga PDK kishte përballë Ekrem Kastratin nga Nisma Socialdemokrate. 

Ky fundit e merr mandantin 4 vjecar në komunën e Malishevës. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur 

programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në disa premtime kryesore katërmbëdhjetë (14) shtylla 

kryesore. 

Kryetari i komunës së Malishevës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 10 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 10 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e urbanizmit  me 1 pretim të dhënë. 

 

1. Infrastrukturë  

- Ujë të pijshëm 24 orë; 
- Rregullimi i infrastruktures së lagjes 

Golesh; 
- Rregullimi i stacionit të autobusëve; 
- Funksionalizimi i transoframtorit të 

energjisë elektrike në bashkëpunim me 
KEDS; 

- Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit; 
- Rregullimi i komunikacionit brenda 

qytetit; 
- Rregullimi i parkingjeve; 
- Rregullimi i pamjeve të jashtme të 

ndërtesave; 
- Tregu i Gjelbër. 

 
2. Urbanizëm 

- Hartimi i planit zhvillimor dhe Hartës 
Zonale. 
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Komuna e Mamushës 
Në zgjedhjet lokale 2021 në komunën e Mamushës për kryetar të komunës kanë kandiduar Arif Butuc nga 

KATP, Abduladi Krasniqi, Riza Kruezi nga Iniciativa ERDEM. Si dhe  Ilyaz Bajraktar si  kandidat i pavarur. Në 

raoundin e parë të zgjedhjeve, Abduladi Krasniq nga KDTP si dhe Arif Butuc nga KATP. Në raundin e dytë 

të zgjedhjeve në mes dy kandidatëve, Abduladi Krasniq fiton edhe një mandat për të qeverisur me 

komunën e Mamushës.  

Kryetari i komunës së Mamushës në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 11 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 4 premtime në këtë fushë. 

 

 

1. Infrastrukturë 

 

- Investimet në ujësjellësin kryesor të 

Mamushës; 

- Investimet në sistemin kryesor të 

kanalizimit;  

- Rruga Bahceli (1 km gjatësi); 

- Rregullimi I infrastrukturës prej 

Mamushës deri në Smaq. 

 

2. Kulturë, Rini dhe Sport 

 

- Përfundimi i ndërtimit të sallës së 
sporteve; 

- Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës; 

- Ndërtimi i bibliotekës. 

 

3. Urbanizëm dhe Planifikim Hapësiunor 
 

- Finalizimi i Hartës Zonale;  
- Planifikimi dhe investimi në shtigjet për 

biçikleta. 

 

 Arsimi 
 

- Ndërtimi i Çerdhes Publike në Mamushë. 
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Komuna e Obiliqit 
Në garë në zgjedhjet lokale 2021, ne balotazh kanë qenë Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me kandidatin për 

kryetar Halil Thaqi dhe Iniciativa Qytetare për Obiliq me kandidatin për kryetar Xhafer Gashi. Procesin  

zgjedhor në Komunën e Obiliqit në raundin e dytë e ka fituar  Xhafer Gashi nga Iniciativa Qytetare për 

Obiliq i cili  gjatë fushatës së tij ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në disa shtylla 

dhe premtime. 

Kryetari i komunës së Obiliqit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 114 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha për investime në parqe prinë për nga numri i 

premtimeve me gjithsej 14 premtime, pasura nga fusha e arsimit  me 13 premtime të dhëna. Numër më 

të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e administratë, me gjithsej 4 premtime në këtë fushë. 

 

 

1. 10 projektet që do të realizohen në 

kater (4) vitet e ardhshme në 

Komunën e Obiliqit 

- Ngrohja qendrore – koogjenerimi; 
- Nderimi i katit të dytë të QKMF-së; 
- Ndërtimi i çerdhes  publike ne 

Milloshevë; 
- Ndërtimi i parkingut modern në 

Obiliq; 
- Vazhdimi i sheshit “Dëshmoret e 

Kombit”, lidhja e tij me sheshin 
“Adem Preniqi”; 

- Vazhdimi i kompletimit te kushteve 
për zhvillimin e bizneseve – Zona 
Industriale në Llazareve; 

- Ndërtimi i pishinës gjysëm-
olimplike; 

- Vazhdimi i projektit te brezit te 
gjelbert dhe shtigjeve te biçikletave 
deri tek rreth rrotullimi ne Shkabaj, 
prej qendrës se Obiliqit deri tek 
projekti aktual; 

- Ndërtimi i stacionit te autobusëve 
dhe riorganizimi I transportit publik; 

- Ndërtimi i Qendrës Rinore. 
 

2. Parqet-Projektet kapitale 

- Parku në Lajthishtë; 
- Parku në Hadën e Re; 
- Parku në Graboc; 
- Parku në Mazgitin e Ulët tek lagja 

Haziri; 
- Parku në Breznicë; 
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- Projekti për eko-uleset me sistem 
gjelbërimi i paraparëne hapësirat 
publike, sheshe; 

-  Parqe në shkolla; 
- Vazhdimi i trajtimit te shtretërve të 

lumenjëve në territorin e komunës 
së Obiliqt; 

- Vazhdimi i projektit të brezit të 
gjelbert, shtigjeve te biçikletave deri 
tek rrotullimi në Shkabaj, prej 
qendrës se qytetit të Obiliqt deri tek 
projekti aktual; 

- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave 
prej qytetit të Obiliqit tek fshati 
Milloshevë; 

-  Parku te banesat sociale 
(infrastruktura komplete, parkingjet 
dhe rruga). 

 

3. Fuqizimi i të rinjeve dhe grave 

(Punë = Mirëqenie = Për të gjithë) 

 

- Krijimi i lehtësirave dhe 
subvencionimi i bizneseve per 
hapjen e vendeve te reja te punës; 

- Zona industrial në Llazareve; 
- Përparësi punësimi të rinjët e 

Obiliqit; 
- Ndërtimi i Qendrës Rionore; 
- Funksionalizimi i Qendrës Inovative 
- Subvencionimi I bizneseve te 

nënave vetushqyese, grave në 
biznes dhe start-up bizneset; 

- Krijimi i zonës biznesore përgjatë 
rrugës M-2; 

- Organizimi i trajnimeve për të rinjët  
në fushën e ndërmarrësisë dhe 
inovacionit; 

- Krijimi i fondit të inovacionit – për 
të rinjët inovativ; 

- Vazhdimi i subvencionimit të 
aktiviteteve sportive kulturore dhe 
rinore. 

 

4. Bashkë për Shërbime Efikase 

Komunale për Qytetarët 

 

- Digjitalizimi i shkresave zyrtare; 
- Vendosja e monitorit për njoftime 

dhe shpallje publike; 
- Digjitalizimi tek zyra e gjendjes 

civile; 
- Krijimi i Qendrës së thirrjeve, 

mundësia e komunikimit dhe 
informimit në mënyrë elektronike. 

 

5. Bashkë për Mjedisin 

 

- Vazhdimi i projektit të 
Koogjenerimi (ngrohjes qendrore); 

- Menaxhimi i cilësisë së ajrit; 
- Impiantet e ujërave të zeza; 
- Klasifikimi i mbeturinave; 
- Gjelbërimi, ruajtja dhe rritja e 

sipërfaqeve gjelbëruese (parqe, 
sheshe, mobiler urbane). 

 

6. Bashkë për Infrastrukturë Moderne 

 

- Vazhdimi i sheshit “Dëshmoret e 
Kombit” dhe lidhja e tij me sheshin 
“Adem Preniqi” 

- Renovimi dhe kompletimi i rrjetit të 
kanalizimit në fshatin Lajthishtë; 

- Ndërtimi i trotuarit në fshatrat 
Breznicë-Kozaricë, trotuari Palaj-
Lajthishtë-Siboc, trotuari në 
Graboc, trotuari te rruga “Daut 
Hashani” në Obiliq, trotuari në 
Milloshevë dhe në Babimoc; 

- Vazhdimi i kompletimit me 
infrastrukturë rrugore, në rrugë, 
rrugica e segmente nëpër fshatra e 
lokalitetet e Obiliqit; 

- Ndërtimi i urave në fshatin Raskovë 
dhe Graboc; 

- Vazhdimi i ndërtimit të rrugës dhe 
urës nga rruga “Janina” deri tek 
rruga “Mbretëresha Teutë”; 

-    Rregullimi i shtratit të përroskës 
dhe kanalit përreth rrugës 
“Mbreteresha Teutë”. 
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7. Bashkë për Bujqësinë 

 

- Subvencionimi i ndërtimit të 20 
minifermave për 5 krere lopë; 

- Vazhdimi i projektit për vaksinimin, 
mbarësimin dhe subvencionimin e 
qumështit; 

- Subvencionimin e fermerëve me 
pajisje bujqësore  dhe pajisjen me 
farë të kulturave të ndryshme 
bujqësore; 

- Subvencionimin e bletarve me 
pajisje për bletari; 

- Vazhdimi i trajtimit të qenëve 
endacak; 

- Perkrahja në fushën e shpezërisë; 
- Vazhdimi i subvencionimit me serra 

familjare ; 
- Subvencionimi në rritjen e numrit 

të bagëtive; 
- Krijimin e një pike grumbulluese me 

ftohje për ruajtjen e pemëve dhe 
perimeve; 

- Subvencionimin e kulturave të reja 
bujqësore. 

 

8. Bashkë për shërbime cilësore 

publike 

 

- Vazhdimi i shtrirjes së rrjetit të 
ndriçimit publik nëpër lagje ; 

- Ndërtimi i stacionit të autobusëve 
dhe riorganizimi i transportit 
publik; 

- Trajtimi i trotuarëve dhe trupave 
ndriçues nga sheshi “Dëshmorët e 
Kombit” deri te rruga “Vëllezërit 
Frashëri”; 

- Rrënimi i shkollës së vjetër pranë 
objektit të komunës dhe ndërtimi i 
parkingut modern të qytetit; 

- Vazhdimi i digjitalizimit me kamera 
të sigurisë nëpër territorin e 
komunës; 

- Shpronësimi dhe rrënimi i objektit 
të Postës, vazhdimi i sheshit 
“Dëshmorët e Kombit”; 

- Shpronësimi dhe rrënimi i 
objekteve të ish-qendrës zejtare 
dhe krijimi i një parku; 

- Zhvendosja e kabllove elektrike nga 
shtyllat elektrike në sistemin 
nëntokësorë; 

- Ndërtimi i morgut të qytetit; 
- Vazhdimi i ndërtimit të objekteve 

të pamëve në tërë territorin e 
Obiliqit; 

- Renovimin e kulmeve të 
ndërtesave me mundësi të 
vendosjes se ashensorëve dhe 
mirëmbajtjen e hyrjeve të 
hapësirave të përbashkëta në 
ndërtesat kolektive; 

- Mirëmbajtja e shesheve, parqeve, 
varrezave, ndriçmit publik, 
objekteve publike-komunale, 
rrugëve , trotuarëve. 

 

9. Bashkë për ekonomi të zhvilluar 

 

- Subvencionimi i bizneseve për 
krijimin e vendeve të reja të punës; 

- Krijimi i lehtësirave për biznese; 
- Subvencionimi i bizneseve për 

nënat vetushqyese, gratë në biznes 
dhe start-up bizneset; 

- Krijimi i zonës biznesore përgjatë 
rrugës M-2; 

- Finalizimi i Planit Zhvillimor 
Komunal dhe hartave zonale, 
planifikimi i ndërtimeve të larta 
sipas planit urbanistik; 

- Rindërtimi i zonave kadastrale. 

 

10. Bashkë për arsim cilësor 

 

- Përmirësimi i vazhdueshëm i 
cilësisë së mësimdhënies përmes 
kontrollit të cilësisë në arsimin para 
universitar; 

- Vazhdimi i dhënies së bursave për 
studente dhe nxënës; 
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- Krijimi i një fondi për inovacion për 
nxënës  dhe studentë inovativ; 

- Funksionalizimi i çerdhes në 
Mazgit; 

- Ndërtimi i çerdhes në Milloshevë; 
- Mësimdhënia e integruar dhe 

përfshirja e fëmijëve me nevoja të 
veçanta, duke u bazuar në 
legjislacionet në fuqi; 

- Përfshirja e psikologut në shkolla; 
- Digjitalizimin e administratës nëpër 

shkolla; 
- Pajisja e klasave me projektor statik 

(smart TV); 
- Pajisja e shkollave me këndin për 

lojëra për fëmijët parashkollorë; 
- Pajisja e shkollave me alarme; 
- Pavarësimi i paraleleve në Mazgit; 
- Ndërtimi i sallave të edukatës fizike 

në të gjitha shkollat e Obiliqit. 
 

11. Bashkë për shëndetësi dhe 

mirëqenie 

 

- Ndërtimi i katit të dytë të QKMF-së; 
- Ngritija e kapaciteteve të personelit 

shëndetësor, inkuadrimin e 
profileve të veçanta; 

- Funksionalizimin e laboratorit në 
Qendrën e Mjekësisë Familjare në 
Milloshevë; 

- Analiza laboratorike 24h për rastet 
emergjente; 

- Vazhdimi i kontrolleve sistematike; 
- Blerja e një ambulance për 

pacientet me hemodializë, me të 
gjitha pajisjet mjekësore për 
transportimin e rasteve të rënda 
për nivelin e dytë dhe të tretë; 

- Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore në shtëpi për 

personat e moshës së tretë, gratë 
shtatzëna, fëmijët deri në moshën 
3 vjeçare dhe vazhdimi i 
subvencionimit të grave lehona; 

- Hartimi i programit tre vjeçar të 
banimit; 

- Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve 
familjare, blerja e shërbimeve per 
këshillim, përmes Qendrës për 
Pune Sociale. 

 

12. Bashkë për kulturë rini dhe sport 

- Vazhdimi i investimeve ne fushen e 
trashëgimisë kulturore 

- Germime arkeologjike në lokalitete 
arkeologjike në komunën e Obiliqit; 

- Përkujdesja e vazhdueshme ndaj 
monumenteve të luftës së UÇK-së; 

- Digjitalizimi i Shtqpisq së Kulturës 
“Xhavit Haziri”, rikthimi i kinemasë 
në Obiliq; 

- Krijimi i zonave rekreatike për 
sporte në mjedise të hapura, 
shtigjet e biçikletave, ecjes dhe 
ndriçimit publik ne Çyçavice dhe 
Breznicë-Kozaricë; 

- Ngritja e cilësisë infrastrukturore te 
fushave te futbollit në Raskovë dhe 
Milloshevë; 

- Ndërtimi i pishinës gjysmë olimpike, 
për krijimin e kushteve për 
zhvillimin e sportit të notit; 

- Krijimi i kushteve për organizimin 
tradicional të sportit të streetballit; 

- Ndërtimin e Qendrës Rinore dhe 
funksionalizimin e Qendrës 
inovative; 

- Vazhdimi i subvencionimit te 
aktiviteteve sportive, kulturore dhe 
rinore në komunën e Obiliqit. 
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Komuna e Podujevës
Në garë në zgjedhjet lokale 2021, në mesin e shumë kandidatëve për kryetar për balotazhin e kanë 

siguruar Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me kandidatin për kryetar Ekrem Hyseni dhe Lëvizja 

Vetëvendosje (LVV) me kandidatin për kryetar Shpejtim Bulliqi. Fitues i zgjedhjeve lokale 2021 në 

komunën e Podujevës Shpejtim Bulliqi, Lëvizja Vetëvendosje (LVV). Gjatë fushatës së tij kryetari ka 

shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në shtatë (7) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Podujevës  në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 73 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 21 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e kulturës dhe sportit me 14 premtime të dhëna. 

Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e administratës, me  gjithsej  nga 3 premtime 

në këtë fushë. 

 

 
 

1. Arsimi 
 
1.1 Brenda mandatit, planifikohet të bëhet 

digjitalizimi i të gjitha institucioneve 
arsimore në Komunën e Besianës, duke 
përfshirë: 

 
- Pajisjen e klasave me projektor; 
- Internet në çdo shkollë; 
- Ditarin elektronik; 
- Kabinete të informatikës në çdo shkollë. 

 
1.2 Zhvillimi i kabineteve dhe laboratorëve 

në shkolla për nevoja të mësimdhënies 
dhe mësim nxënies. 
 

1.3 Ndërtimi i hapësirave dhe objekteve 
shkollore në Komunën e Besianës, si: 

 

- Ndërtimi i një objekti të ri për shkollë 
fillore në qytet; 

- Ndërtimi i një objekti të ri, për shkollë të 
mesme profesionale; 

- Ndërtimi i shkollës në fshatin Obranç; 
- Ndërtimi i shkollës në fshatin Dumosh; 
- Ndërtimi i shkollës në fshatin Lluga. 

 
1.4  Ndërtimi i dy sallave të edukatës fizike. 

 
1.5 Renovimi dhe mirëmbajtja e të gjitha 

objekteve arsimore. Planifikohet të rritet 
buxheti për renovimin e shkollave, në 
mënyrë që të krijohet një ambient i 
përshtatshëm dhe miqësor në procesin 
mësimor. 
 

1.6 Rritje të cilësisë përmes trajnimeve dhe 
monitorimit të vazhdueshëm të procesit 
mësimor në institucionet arsimore. 
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1.7 Planifikimi i gjithë përfshirjes së fëmijëve 

në arsimin fillor dhe të mesëm. 
 

1.8 Punë praktike për nxënësit e shkollave 
profesionale. 

 
1.9 Shujta për nxënësit nga klasa e I-rë deri 

në klasën e V-të’. 
 

1.10 Rritja e buxhetit për bursa në 100 mijë 
euro. 

 
1.11 Psikolog për çdo shkollë; Rritje të 
përfshirjes së fëmijëve në edukimin e 
hershëm.  
 
1.12  Për këtë do të ketë rritje të klasave për 

para fillor, dhe do të hapen katër çerdhe 
të reja. 
 

       2. Urbanizimi dhe Infrastruktura 
 

- Qyteti do të ndërtohet në bazë të planit 
urbanistik të aprovuar, ky plan do e bëj 
Besianën qytet të zhvilluar, me ndërtime 
moderne, infrastrukturë të zhvilluar dhe 
hapësira të gjelberta; 

- Ambient i pastër dhe i gjelbërt. Gjatë 
mandatit do të mbillen 20 mijë drunj. 

- Ndërtimi i rrugës “Skënderbeu” dhe “ 
Xhemail Mustafa”; 

- Furnizimi me ujë të pijshëm për çdo fshat 
dhe lagje të qytetit; 

- Ndërtimi i rrugës përgjatë Lumit Llap, deri 
tek magjistralja Besianë-Prishtinë; 

- Rregullim të qarkullimit brenda qytetit 
përmes planit të mobilitetit;                                    

- Ndërtimi i unazës së qytetit; 
- Asfaltimi i të gjitha rrugëve në fshatra. 
- Rregullimi i hapësirave publike në brezin 

e lumit Llap; 
- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave; 
- Ndërtimi i stacionit të autobusëve; 

- Ndërtimi i një parkingu nëntokësor. 
- Rregullimi i parkut të paqes; 
- Ndriçim publik në lagje të qytetit dhe në 

fshatra. 
 

3. Administrata Komunale 
 

- Digjitalizimi i plotë i shërbimeve 
administrative; 

- Dërgimi i dokumenteve përmes postës; 
aplikimi do të bëhet në mënyrë digjitale; 
ndërsa dërgimi me postë për vendbanimet të 
cilat ndodhen larg qytetit; 

- Funksionalizimi i këshillave të fshatrave. 
 
      4. Shëndetësi dhe mirëqenie sociale 
 
- Ndërtimi i mjekësisë urgjente në periferi të 

qytetit (afër ish- Hotel Besianës). Ky pozicion 
do të jetë shumë i përshtatshëm për ofrimin 
e këtij shërbimi mjekësor për qytetarët e 
gjithë Komunës; 

- Digjitalizimi i qendrave të mjekësisë 
familjare; 

- Qendrat e Mjekësisë Familjare do të 
furnizohen me të gjitha barnat e nevojshme 
dhe materialet e tjera për funksionim normal 
të tyre; 

- Kontrollim sistematik për nxënësit, me 
qëllim të parandalimit të sëmundjeve; 

- Zhvillimi i shërbimit paliativ shëndetësor (të 
gjithë pacientët që nuk kanë mundësi të 
lëvizin për shkak të problemeve 
shëndetësore, shërbimi mjekësor primar do 
ju ofrohet në shtëpi); 

- Funksionalizimi i hemodializës në qytetin e 
Besianës; 

- Dyfishim i fondeve për mbështetje 
financiare, për pacientë me sëmundje 
kronike; 

- Ndërtimi i qendrës për qëndrim ditor për 
persona të moshuar. 
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 5.  Bujqësia 
 

- Dy milion euro subvencione nga buxheti 
komunal për bujqit. Subvencionet do të shkojnë 
për bujqit meritor, që prodhojnë të mira 
ushqimore dhe furnizojnë tregjet me produkte 
cilësore, kryesisht në:  Blegtori, Pemtari, Bletari 
dhe Perimtari; 

- Ndërtimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore 
në luginën e lumit Llap; 

- Bashkëpunim me donator dhe organizata 
ndërkombëtare në mbështetje të sektorit të  
bujqësisë; 

- Krijimi i një platforme të tregut online për shitje 
të produkteve bujqësore, ku bujqit do të lidhen 
me individ dhe biznese për tregtimin e 
produkteve të tyre; 

- Pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore. 
 
           6. Ekonomia 
 

- Ndërtimi i zonës industriale në periferi të qytetit, 
me një sipërfaqe prej 37.2 hektar. Në këtë 
hapësirë, do të ndërtohet infrastruktura e 
nevojshme dhe do u jepet në shfrytëzim 
bizneseve prodhuese; 

- Fond për mbështetje të prodhuesve vendor. Do 
të krijohet një fond që do të subvencionon 
shpenzimet e interesit për kreditë investive në 
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese; 

- Inkubatori i bizneseve; 

- Themelimi dhe funksionalizimi i ndërmarrjes 
publike që do kryej funksionin e shërbimeve 
publike si ( Mirëmbajtja e objekteve banesore, 
pastrimi i qytetit, mirëmbajtja e varrezave , 
mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve publike etj); 

- Grande për themelimin e bizneseve nga të rinjët 
dhe gratë; 

- Investime në mbështetje të turizmit malor. 
 

8. Kultura  dhe Sporti 
 

- Ndërtimi i shtëpisë së kulturës; 
- Funksionalizimi i galerisë dhe atelies për artistët; 
- Pasurimi me libra i bibliotekës së qytetit; 
- Arti në hapësira publike; 
- Funksionalizimi i kinemasë së qytetit; 
- Krijimi i muzeut të qytetit; 
- Subvencionimi i aktiviteteve kulturore; 
- Mbrojtja e trashëgimisë kulturore; 
- Ndërtimi i palestrës së qytetit; 
- Ndërtimi i terreneve sportive në lagje të qytetit 

dhe në fshatra; 
- Subvencionimi i klubeve sportive; 
- Funksionalizimi i sportit në shkolla dhe lidhja me 

klubet sportive në identifikimin e talentëve të ri; 
- Funksionalizimi i kinemasë së qytetit; 
- Krijimi i muzeut të qytetit; 
- Subvencionimi i aktiviteteve kulturore; 
- Mbrojtja e trashëgimisë kulturore. 
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Komuna e Rahovecit 
Në zgjedhjet lokale 2021 në komunën e Rahovecit  për kryetar të komunës kanë kandiduar pesë (5) 

kandidatë për kryetar, Smajl Latifi nga AAK, Bejtullah Deliu nga PDK, Visar Korenica nga LVV, Burim Krasniqi 

nga LDK dhe Xhafer Bytyqi, kandidat i pavarur. Edhe në këtë komunë kishte balotazh, ku për raundin e 

dytë janë përballur kandidati nga radhët e AAK-së Smajl Latifi dhe ai nga Lëvizja Vetëvendosje, Visar 

Korenica. Fitues i balotazhit doli të jetë Smajl Latifi i AAK-së. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur 

programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në dhjetë (10) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Rahovecit në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin 92 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e arsimit prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 15 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e zhvillimit ekonomik dhe kulturë, rini e sport me 

nga 13 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e administratës 

publike, me  gjithsej 3 premtime në këtë fushë. 

 

 

1. Bujqësi 

- Vreshtaria- përkrahja e vreshtarëve për 
të rritur plantacionet e tyre dhe ndërtimi 
i një magazine të madhe  për ruajtjen e 
rrushit; 

- Rahoveci të shpallet zonë e veçantë 
bujqësore; 

- Zhvillimi i Agroturizmit; 
- Ndërtimi i rrugëve fushore ; 
- Hapja e kanaleve të kullimit për toka 

bujqësore; 
- Zgjerimi i sistemit të ujitjes; 
- Përkrahje e shtuar për bujqit; 

- Konsulencë dhe hartimi i projekteve 
falas  për bujq dhe biznese; 

- Funksionalizim i plotë i tregut të rrushit; 
- Shërbime veterinare periodike falas. 

 

2. Mjedis 

- Mbrojtje e mjedisit në gjithë territorin e 

komunës; 

- Kultivimi i hapësirave të deponive; 

- Pyllëzimi; 

- Rritja e kapaciteteve inspektuese; 

- Ndërtimi i parqeve të bukura dhe 

mirëmbajta e tyre. 
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Bujqësi

Mjedis

Planifikimi urban

Infrastruktura

Shëndetësi

Mirëqenia sociale
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Zhvillim Ekonomik, turizën dhe Punësim

 Kultura, Rinia dhe Sporti

Administrata Publike

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025
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3. Planifikim Urban 

- Plane të hollësishme rregulluese në 
qytet; 

- Konkurset e projektimit; 
- Renovimi dhe fasadimi i objekteve të 

përbashkëta të banimit; 
- Plane rregulluese për zonat rurale; 
- Rregullimi i shtretërve të lumenjve dhe 

përroskave; 
- Plan i veqantë për pjesën e vjetër të 

qytetit; 
- Miratimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe 

Hartës Zonale të Komunës. 
 

4. Infrastruktura  

- Trajtimi i ujërave atmosferik në qytet; 

- Mirëmbajtja e përgjithshme; 

- Asfaltimi i rrugëve që i lidhin fshatrat 

mes veti ose lagjet e fshatrave; 

- Përfundimi i plotë i shtrirjes së ndriçimit 

në vendbanime; 

- Rrugë, trotuare, riasfaltim dhe 

shenjëzimi në qytet; 

- Përfundimi i rrugicave nëpër fshatra; 

- Kolektor dhe impiante për ujra të zeza; 

- Energji e gjelbër; 

- Digjitalizim për mbikëqyrjen e rrjetit të 

ndriçimit publik; 

- Më shumë parkingje. 

 

5. Shëndetësia 

- Shërbime mobile shëndetësore; 

- Pediatri në QKMF dhe shërbime 

pediatrie në çerdhe; 

- Rritja e përkrahjes financiare për 

lehonat; 

- Investime në maternitet; 

- Funksionalizimi i plotë i repartit të 

hemodializes; 

- Barna esenciale; 

- Ndihma momentale për pacientët me 

sëmundje terminale; 

- Angazhimi i ekipeve profesionale për 

shëndet mendor; 

- Ofrimi i shërbimeve falas në shëndetësi. 

 

6. Mirëqenie Sociale  

- Përkrahja e familjeve strehuese; 

- Përkrahja e qendrës për punë sociale 

dhe OJQ-ve; 

- Bashkëpunim me institucionet 

përkatëse për parandalimin e dhunës në 

familje; 

- Zhvillimi i Qendrave të komunitetit; 

- Përkujdesje sociale për personat me 

nevoja të veçanta; 

- Punësimi i kategorive të asistencës 

sociale; 

- Përkrahja e shoqatës së grave Hareja. 

 

7. Arsimi 

- Ndërtimi i shkollave të reja; 

- Instalimi i plotë i arsimit profesional; 

- Më shumë çerdhe; 

- Funksionalizimi i plotë i çerdheve; 

- Rritja e numrit të bursave për studentë; 

- Kujdes i shtuar për biblioteka; 

- Efiqienca e energjisë nëpër shkolla; 

- Pajisje laboratorike dhe mjete 

konkretizimi  për kabinete; 

- Zgjerimi i pakos Pedagogjike edhe për 

klasa të larta; 

- Edukim për kategoritë me nevoja të 

veçanta; 

- Vazhdimi i funksionimit të suksesshëm i 

Qendrës së arsimimit për nxënësit e 

komuniteteve; 

- Vizita shëndetësore periodike  në 

shkolla; 

- Mjedise të bukura dhe kreative në 

shkolla; 

- Laborator dhe pajisje teknologjike në 

shkolla; 

- Rritja e bursave për profesionist. 

 

8. Zhvillim Ekonomik, turizën dhe 

Punësim 



77 
 

- Lehtësim i taksave komunale sipas 

sektorëve; 

- Funksionalizimi i Zonës Ekonomike në 

Opterushë; 

- Krijimi i hapësirave te reja për zhvillimin 

e bizneseve; 

- Dhënia e tokës komunale për shfrytëzim 

për investime; 

- Përkrahje për biznese të reja, të vogla 

dhe të mesme; 

- Harta turistike; 

- Shtigje për biciklistë; 

- Zbatimi i Strategjisë së Zhvillimit 

Ekonomik  Lokal 2021-2026; 

- Përkrahje dhe lehtësira për  prodhuesit; 

- Përfshirja e të rinjve në tregun e punës; 

- Rritja dhe përkushtimit dhe intensitetit 

të veprimeve për projekte të ndryshme 

në PPP. 

- Promovimi i verërave dhe fondit të 

prodhimeve tona 

- Praktikant me pagesë modeste në 

sektorin privat. 

 

9. Kultura, Rinia dhe Sporti 

- Subvencionimi i projekteve 

- Përfundimi i Qendrës  për Arte, Kulturë 

dhe Inovacion; 

- Fusha sportive në çdo fshat dhe lagje 

- Përkujdesje ndaj trashëgimisë kulturore 

dhe historike; 

- Përfshirja e objekteve të rëndësisë së 

veçantë në listën e monumenteve që 

janë nën përkujdesje institucionale; 

- Përkujdesje ndaj muzeve, komplekseve 

përkujtimore, busteve dhe shtatoreve; 

- Pritja e përkrahjes për festivalet 

tradicionale; 

- Themelimi i çmimit “Ukshin Hoti”; 

- Themelimi i Ansamblit profesional të 

këngëve dhe valleve; 

- Qendra inovative për të rinjë; 

- Kompleksi sportiv tek Epopeja e UQK-së 

mbi Rahovec; 

- Stadiumi i qytetit të Rahovecit; 

- Mbështetje e rinisë për ide kreative dhe 

artistike. 

 

10. Administrata Publike 

- Funksionalizimi i sistemit” One Stop 

Shop” për  Urbanizëm; 

- Më shumë pajisje digjitale (E-KIOSK); 

- Transparencë për qytetarë. 
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Komuna e Skenderajt  
Në zgjedhjet lokale të 17 Tetorit 2021, në komunën e Skenderajt, për kryetar komune kanë garuar 3 

kandidatë, Bekim Jashari nga lista e pavarur IDEAL, Sokol Halili, nga Iniciativa Qytetare për Skenderajn dhe 

Fadil Nura nga Partia Demokratike e Kosovës. Procesi zgjedhor në Komunën e Skenderajt, ka përfunduar 

në raundin e parë, me fitoren e Fadil Nurës nga PDK. Gjatë fushatës zgjedhore premtimet e kryetarit ishin 

të ndara në dhjetë (10) fusha kryesore. 

Kryetari i komunës së Skenderajt në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 73 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e investimeve kapitale prinë për nga numri i 

premtimeve me gjithsej 17 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e arsimit me 9 premtime të dhëna. 

Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e administratës, me  1 premtim në këtë fushë. 

 

 

1. Administratë publike 

 

- Rishikimi I strukturës organizative të 

administratës komunale në funksion të 

ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarët. 

 

2. Ambient 

 

- Menaxhim efikas me mbeturinat; 

- Kujdesi për parqet dhe hapësirat e tjera të 

gjelbërta; 

- Mirëmbajtja e infrastrukturës; 

- Mirëmbajtja e objekteve publike; 

- Mirëmbajtja e lumit dhe rrjedhave të ujit; 

- Kujdesi për jetën e qytetarëve; 

- Mbikëqyrja higjeno-sanitare; 

- Mbikëqyrja e kushteve të ndërtimit. 

 

3. Turizmi dhe diaspora 

 

- Identifikimi i zonave me potencial për 

zhvillimin e turizmit malor; 

- Përkrahja e ndërtimit të bujtinave në pikat 

turistike; 

- Ndërtimi i rrugës Kozhicë-Qyqavicë; 

- Ndërtimi i rrugës Syriganë-Bjeshka e 

Syriganës; 

- Ndërtimi i shtigjeve për ecje në Qyqavicë, 

Radishevë, Tushilë dhe Kuqicë; 

- Themelimi i zyrës për krijimin e kontakteve 

me shoqatat e diasporës; 

- Aktivitete kulturore për diasporën. 

 

4. Kultura 
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- Konservimi I xhamisë së Ҫirezit dhe 

shëndërrimi në muze të luftës; 

- Ri planifikimi i hapësirës në Qendrën e 

Kulturës dhe krijimi i kinemasë së 

qytetit; 

- Ndërtimi dhe hapja e muzeve që 

pasqyrojnë masakrat serbe të luftës 

(Izbicë, Ҫirez, Rezallë…); 

- Ndërtimi i Muzeut- Bibliotekës së 

qytetit; 

- Modernizimi i shërbimeve bibliotekare 

në bashkësi lokale; 

- Përkrahja e teatrove amatorë; 

- Fuqizimi i ansamblit Drenica; 

- Hapësirë e veçantë për balet dhe 

vallëzim. 

 

5. Sport  

 

- Ndërtimi i hapësirave sportive dhe 

rekreative në qendrat e bashkësive 

lokale dhe fshatrave; 

- Përkrahja me subvencione e klubeve 

sportive; 

- Modernizimi i palestrave me pajisje të 

reja sportive; 

- Stimulimi i talenteve dhe sportistëve të 

dalluar të komunës; 

- Rregullimi i shtigjeve për sporte jo-

rrugore (off-road-motocross). 

 

6. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 

 

- Rishikimi i sistemit të shëndetësisë 

primare; 

- Rritja e numrit të mjekëve në QKMF dhe 

AMF 

- Stimulimi I mjekëve në QKMF dhe AMF 

- Rritja e përkujdesjes për personat me 

nevoja të veçanta dhe të moshuarit 

- Kujdesi për fëmijët bonjak 

- Kujdes për prindërit që rrisin vet fëmijët 

- Përkrahje për personat e ekspozuar ndaj 

dhunës në familje 

- Heqje e pagesës së qirasë për 

shfrytëzuesit e banesave sociale 

- Ofrimi I mundësisë së punësimit të 

përkohshëm për personat me asistencë 

sociale 

 

7. Arsim 

 

- Digjitalizimi i shkollave dhe pajisja e tyre 

me laboratorë dhe kabinete; 

- Menaxhimi i shkollave në bazë të 

meritokracisë dhe profesionalizmit; 

- Bursa për nxënës dhe studentë ekselent; 

- Fuqizimi i autonomisë së shkollave; 

- Sigurimi i praktikës për nxënësit e 

shkollave të mesme profesionale; 

- Funksionalizimi i këshillave të nxënësve 

dhe të prindërve; 

- Krijimi i qendrës për orientim në 

karrierë; 

- Psikologët në shkolla; 

- Kujdes shëndetësor për nxënësit në 

shkolla; 

 

8. Bujqësia 

 

- Subvencionimi me mjete të punës dhe 

mekanizëm bujqësor; 

- Trajnime dhe këshilldhënie; 

- Subvencionimi i perimtarisë dhe 

veprimtarive bujqësore me potencial; 

- Këshillimi i fermerëve për aplikim për 

mbështetje financiare; 

- Subvencionime individuale të sistemeve 

të ujitjes. 

 

9. Investimet kapitale 

 

- Kompleksi i banesave për familjet e 

dëshmorëve; 

- Stacioni modern i autobusëve në qytet; 
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- Unazat e qytetit: Lagjja II, Lagjja II-

Llaushë, Qendër; 

- Renovimi dhe fasadimi i objekteve 

banesore; 

- Ndërtimi i parkingjeve publike për 

banorët rezidentë; 

- Kanalizime në fshatra; 

- Ndërtimi i fushave sportive dhe lojërave 

për fëmijë në qytet; 

- Ujësjellës në fshatra; 

- Realizimi i projektit për rritjen e 

kapacitetit të ujit të pijshëm Shipol-Brus; 

- Asfaltimi i rrugëve të lagjeve; 

- Ndricimi publik në fshatra; 

- Rregullimi i bashkësisë lokale në Runik; 

- Penda në Kuqicë; 

- Rregullimi i bashkësisë lokale në Turiqec; 

- Rregullimi i bashkësisë lokale në Prekaz; 

- Rregullimi i bashkësisë lokale në Likoc; 

- Rregullimi i bashkësisë lokale në Ҫrez. 

 

10. Investimet private dhe të huaja 

 

- Heqja e burokracisë; 

- Lirimi nga taksat komunale; 

- Prona në shfrytëzim falas për 

investitorët në fushën e prodhimit; 

- Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme 

përcjellëse; 

- Zyra e veçantë për investime të huaja 

dhe nga diaspora; 

- Program i veçantë për themelimin e 

bizneseve të reja për të rinjtë dhe krijimi 

i hapësirave për biznes. 
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Komuna e Suharekës  
Gjate zgjedhjeve lokale të organizuara ne vitin 2021 Komuna e Suharekës ka pas katër (4) kandidatët për 

pozitën e kryetarit të Komunës. Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmerinë e Kosovës (AAK), Ardian 

Shala nga Lidhja Demokratike të Kosovës (LDK), Salih Zyba nga Lëvizja Vetëvendosje si dhe Murtez Zekolli 

nga Partia Demokratike të Kosovës (PDK). Sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 

kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bali Muharremaj në raundin e parë ka fituar mbi 52 % të 

votave duke siguruar edhe një mandat si kryetar i Komunës së Suharekës.  Kryetari i komunës së Suharekës 

në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 111 premtimeve. Në kuadër të 

premtimeve të tilla, fusha e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale prinë për nga numri i premtimeve me 

gjithsej 25 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e e zhvillimit të turizmit dhe fusha e kulturës,, rinisë 

dhe sportit me nga  15 premtime të dhëna.  

 

1. Sektori i Emergjencës  

- Fuqizimin e sektorit të emergjencave (të 

shihet mundësia e krijimit të drejtorisë); 

- Fuqizimi i njësisë së Zjarrfikësve (sipas Ligjit 

dhe rregulloreve në fuqi); 

- Shtimi i resurseve humane (gjithsej 45 / 

28+18); 

- Shtime i kapaciteteve në automjete, pajisje 

moderne (ndërtime të larta); 

- Aktivizimi i përhershëm i zjarrfikësve 

vullnetarëve (me pjesëmarrje sipas nevojës) 

dhe gjetja e mundësive të financimit; 

- Bashkëpunimi me kompani lokale (përmes 

trajnimeve të përhershme – të aftësohen në 

zjarre fikje / kërkim-shpëtim, etj) dhe 

njësisë, në aktivizimin e dhjetëra personave 

tjerë (punëtorë të kompanive), në raste 

emergjente; 

- Ndërtimi i objektit të ri të Zjarrfikësve; 

- Ekipi i përhershëm, në bashkëpunim me 

organizata/individ profesional, për 

vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë.  

 

2. Sektori i infrastrukturës – shërbimeve 

publike 

- Themelimi i ‘Ndërmarrjes Publike Lokale’, 

duke përfshirë shumicën e shërbimeve 

lokale; 

- 100% infrastrukturë bazike (gjatë këtij 

mandati 100 % 

8

4

7

25

8

6

8

15

6

15

9

111

Sektori i Emergjencës

Sektori i infrastrukturës - shërbimet publike

Sektori i mjedisit

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

Arsimi dhe aftësimi profesional

Punësimi dhe Zhvillimi Ekonomik Komunal

Bujqësia

Zhvillimi i turizmit

Administrata

Kultura, rinia dhe Sporti

Urbanizëm

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 



82 
 

#Ujë/Kanalizim/Rrugë/Trotuare/Kënde të 

lodrave/Sheshe të rregulluara dhe me 

Ndriçim), në të gjitha pjesët e komunës së 

Suharekës në tërë territorin e komunës; 

- Ndarja e një pjese prej mbi 5 ha, të pjesës së 

‘Parku Ekonomik’ në Shirokë – ish Damperi, 

për ndërtimin e të gjitha Njësive të 

Shërbimeve Publike / Emergjencave, dhe 

Urgjencës; 

- Trajtimi i ujërave të zeza – promovimi dhe 

fillimi i ndërtimit të konceptit për 

“IMPIANTE TË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË 

ZEZA”, impiante të vogla, në disa lokalitete. 

 

3. Sektori i mjedisit 

 

- Në mbrojtjen e pyjeve dhe të gjitha 

hapësirave të gjelbëra në komunën time. 

- Mbjellja e drunjëve dhe bimëve dhe krijimi i 

hapësirave të reja të gjelbra do të jenë 

aktiviteti im permanent. 

- Pastrimi i të gjitha hapësirave publike në 

komunë duke përfshirë rrugë, trotuare, 

rrugica, parqe e hapësira publike do të jenë 

aktivitete komunale të organizuara mirë. 

- Rregullimi shtretërve të lumenjëve që 

rrjedhin në komunën tonë, duke mundësuar 

mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

kohëpaskohshëm nga mbeturinat; 

- Ndërtimi i së paku 6 Impianteve të Ujërave 

të Zeza’, në rrjedhat/pikat kyçe të derdhjes 

së ujërave, në proçkat dhe lumenjtë e 

komunës; 

- Finalizimi i projektit për trajtimin e ujërave 

industrial në zonën industriale; 

- Fillimi i zbatimit të projektit: “Pika e gjelbër” 

- një lokacion ku qytetarët do të mund të 

transportojnë orenditë e vjetra, frigoriferë 

dhe mjete të vjetra elektronike duke pas 

parasysh rrezikshmërinë e hedhjes së tyre 

vend e pa vend. Në këtë lokacion do të 

mund të deponoheshin dhe materiale 

organike kështu që më vonë ata qytetarë të 

interesuar të furnizoheshim me kompost 

dhe me dhe për lule. 

 

4. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale 

 

 Menaxhimi me pandeminë Covid 19: 

- Trajtimi i rasteve shëndetësore; 

- Parandalimi, ofrimi i shërbimeve 

profesionale; 

- Vaksinimi; 

- Kujdesi për stafin shëndetësorë. 

 

 Faza post pandemi Covid 19: 

- Ndërtimi i ekipeve specifike për trajtimin e 

problemeve sociale dhe shëndetësore pas 

përfundimit të pandemisë COVID 19.( ekipe 

të psikologëve, sociologëve, mjekëve 

specialist, etj, varësisht nga nevojat). 

 

 Mjekësia familjare: 

- Përmirësimi i dukshëm qasjen e qytetarëve 

në shërbime mjekësore; 

- Konsolidimin e rrjetit ekzistues të 

institucioneve shëndetësore dhe 

riorganizimin e tij; 

- QKMF në Suharekë do të përkrahet dhe do 

të mbështetet fuqishëm në të gjitha 

drejtimet, me staf shtesë, me pajisje 

mjekësorë të reja (aparatura), me 

bashkëpunime rajonale dhe 

ndërkombëtare; 

- Të gjitha ambulantat në fshatra do të 

vazhdojnë të jenë funksionale; 

- Ambulancat në Mushtishti, Studençani, 

Duhëla dhe Bukoshi do të punojnë me dy 

ndërrime deri në orët e vona të mbrëmjes. 

- Funksionalizimi i të gjitha punkteve 

shëndetësore në rajonin e komunës; 

- Çdo person që diplomon në Mjekësi ti 

sigurojmë vendin e punës në Suharekë. 

 

 Qendra e urgjencës "Rexhep Kuqi": 
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- Qendra e Urgjencës “Rexhep Kuçi” do të 

përkrahet fuqishëm me aparatura dhe 

me trajnime specifike për stafin e 

urgjencës. Gjatë fluksit të madhe të 

punës do të vazhdojmë të punojnë deri 

në 3 ekipe urgjente. Për fshatrat siç janë 

Mushtishti, Studençani, Duhëla dhe 

Bukoshi do të vazhdojmë me 

Laboratorët për analizat bazike. 

 

 Punësimi i stafit shëndetësor: 

- 60 të punësuar staf shëndetësorë mjekë, 

infermierë, laborantë do te vazhdojnë në 

punë për te kryer këto shërbime shtesë që 

janë planifikuar. 

 

 Autoambulancat: 

- Qendra e mjekësisë familjare në Suharekë 

gjatë gjithë mandati do të jetë mirë e 

furnizuar me Autoambulanca; 

- Dy autoambulanca për transporte urgjente 

do të vazhdojnë të qëndrojnë në gjendje 

gatishmërie edhe për katër vitet e 

ardhshme njëra në AMF Mushtisht dhe 

tjetra në AMF Studençan. 

 

 Programet specifike në Shëndetësi: 

- Vazhdimi i Programit të kujdesit Social dhe 

shëndetësorë në shtëpi me shërbimet 

sociale dhe shëndetësore në Familje për 

personat e sëmurë, të moshuar dhe të 

vetmuar; 

- Personat e moshuar dhe të vetmuar do të 

kenë një përkujdes të veçantë në familjet e 

tyre; 

- Ekipet mobile (lëvizëse) të stafit 

shëndetësorë do të jenë në shërbim të 

qytetarëve të komunës së Suharekës; 

- Mbështetje shëndetësore në shtëpi për 

rastet me sëmundje të rënda dhe për rastet 

e infektuara nga virusi. 

 

 Personat me nevoja të Veqanta: 

- Vazhdimi i përkrahjes financiare të 

organizatës HANDIKOS; 

 

 Bashkëpunimi ndërinstitucional: 

- Në kuadër të fushës së Shëndetësisë dhe 

mirëqenies sociale janë edhe premtimet për 

bashkëpunimin ndërinstitucional duke 

përfshirë Asamblenë Komunale në 

Suharekë, me Ministrin e shëndetësisë, 

Spitalin Regjional të Prizrenit, Asociacionin e 

komunave të Kosovës, Ministrin e 

mirëqenies sociale, me shkollën 

profesionale “AbdylRamaj” për sektorin e 

infermierisë; 

- Bashkëpunimi me Programin “Shtëpia e të 

moshuarve” Jetimat e Ballkanit në Gjinoc;  

- Bashkëpunim me Qendrën për punë sociale 

në Suharekë, program për mbështetje të 

rasteve sociale dhe trajtimin e dhunës në 

familje. Krijimi i ekipeve mobile – lëvizëse të 

psikologëve dhe punëtoreve tjerë social, për 

të identifikuar dhe për të mbështetur rastet 

e rënda sociale në territorin e komunës Këto 

ekipe do të punojnë fuqishëm me viktimat 

potenciale të dhunës në familje, me viktimat 

potenciale për abuzim seksual, me fëmijët e 

braktisur etj. Nëpërmjet këtij programi dhe 

programeve të tilla të ngjashme nuk do të 

lejojmë dhunën në familje dhe femra, 

poashtu fëmijët do të kenë mbështetje 

institucionale;  

- Familjet e dëshmorëve, familjet e invalidëve 

të luftës, të martirëve si dhe familjet me 

gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike do 

të vazhdojnë të kenë mbështetjen e 

institucioneve komunale, qoftë me 

ndërtimin e shtëpive, qoftë me bursa për 

familjarët e tyre, qoftë me kujdes 

shëndetësorë. 

 

5. Arsimi dhe Aftësimi Profesional 
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- Fuqizimin e Qendrave Trajnuese dhe 

Inovative për trajnimin dhe kryerjen e 

praktikës për shkollën teknike dhe shkollën 

profesionale; 

- Hapja e ofiçinave për praktikë, në pronësi të 

shkollave, për drejtimet që nuk gjenden 

partnerë lokal; 

- Krijimi i Këshillave Profesionale për të gjitha 

drejtimet duke u zgjeruar edhe në shkollën 

profesionale; 

- Memorandum bashkëpunimi me IKAF 

(Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe 

Financa), për certifikimin e studenteve të 

drejtimit ekonomik për kontabilist dhe libër 

mbajtës; 

- Forcimi i bashkëpunimit me IAAP 

(Asociacionin Ndërkombëtar të 

Administrimit të Profesionistëve), drejt një 

zhvillimi të hovshëm profesional, edhe me 

organizata dhe qeveri të disa shteteve 

evropiane (liderë në arsimin profesional dhe 

atë DUAL), siç janë: Gjermania, 

Luksemburgu, Austria, Zvicra, etj; 

- Pajisja me kabinete profesionale të 

nevojshme nëtë gjitha shkollat (90% tashmë 

janë të pajisura, synohet 100% - me 

kabinete dhe dixhitalizimi i tyre); 

- Stimulimi i nxënësve për inovacione dhe 

financimi i inovacioneve për biznese; 

- Përfshirja e fëmijëve të moshave nga 2-5 

vjeç, në çerdhe do të vazhdojë të jetë 

prioritet duke krijuar kushte të gjitha 

familjeve edhe në zonat rurale, e po ashtu 

edhe fokusim i veçantë çerdhes së re të 

qytetit. 

 

6. Punësimi dhe Zhvillimi Ekonomik 

Komunal 

 

- Do të funksionalizohen edhe 3 (tre) 

Zona/Parqe Ekonomike; Funksionalizimi i 

Agrozonës në Samadrexhë; Përfundimi i 

Planifikimit/funksionalizimit të Zonës 

Ekonomike në Duhël; Fillimi i përgatitje së 

Parkut Ekonomik në Shirokë (ndarja në 25% 

për ndërtimin e objekteve të shërbimeve 

publike dhe Emergjencave/Urgjencave, dhe 

në 75 Park Ekonomik/Biznesor);  

- Krijimi i ‘Qendrës Komunale për Zhvillim’, 

përmes ri-formatimi i konceptit të ‘Local 

Development Fund’, fuqizimit të Grupit 

Lokal të Veprimit (GLV-së), dhe shkrirjes së 

sektorëve tjerë publik/komunal, dhe po 

ashtu partneriteti me organizata (OJQ 

Lokale) dhe rajonale (AZHR), në funksion të 

bashkërendimit të aktiviteteve të lartë 

cekura, me financim bazik (fillimisht 

100.000 euro në vit) nga Komuna dhe 

bashkëfinancim nga agjencitë e BE-së pasi 

që 2/3 e fondeve të BE-së shpërndahen me 

këtë koncept (LEADER); 

- Formimi i një ‘Konference’ të përbashkët 

dhe periodike (çdo 3 muaj), me Shkollat 

Teknike/Profesionale, për bashkëpunim të 

drejtpërdrejtë; 

- Lehtësira në taksa dhe mbështetje 

financiare për biznese që krijojnë vende të 

reja të punës; 

- Për bizneset që punësojnë 2 punëtorë të 

rinjë, i përgjysmohet taksa në aktivitet gjatë 

atij viti, ndërsa nëse i punëson 5 punëtorë të 

rinjë, i hiqet tërësisht; 

- Fondi € 100.000, nga Taksa mbi aktivitet për 

biznese, do i dedikohet përkrahjes së 

bizneseve inovative - start-up, në të gjitha 

lëmit (veçanërisht IT/online, përpunuese, 

riciklim, etj). 

 

7. Bujqësia 

 

Rritja e buxhetit komunal - 1 milion EUR në vit 

për subvencione dhe grante – përkrahje direkte, 

në fushat potenciale zhvillimore / bujqësore 

(Blegtori/Pemtari/Vreshtari dhe perimkulturë); 

Të ndërtohen sisteme të reja të ujitjes së tokave 

bujqësore; 

Rehabilitimi i sistemeve (ekzistuese) te ujitjes së 

tokave bujqësore (puset dhe kanalet e 



85 
 

deritanishme/bazenet), si dhe Hulumtimi i 

mundësive për financimin e “Ndërtimi i liqenit 

te Dragaqinës” (ujit të pijes, ujitjen e tokave 

bujqësore dhe ujërave industrial për ndërmarrje 

prodhuese/industriale); 

Të ngritët shkalla e konkurrencës dhe 

produktivitetit të prodhimtarisë ekzistuese 

bujqësore. Kjo do të përfshijë: investimeve në 

zingjirin e vlerave (nga toka në tryezë); 

Të zgjerohet prodhimtaria bujqësore, në 

përgjithësi me prodhime të reja dhe të 

koncentrohet në prodhime më vlerë të lartë të 

cilat janë ekonomikisht të vlefshme edhe me 

ngastra të vogla;   

Të mundësohet rritja e industrive për përpunim 

të ushqimit dhe të ndërmarrjeve të tjera 

shoqërore për të punuar në simbiozë me 

sektorin e bujqësisë në rritje;  

Të përkrahen grupet / asociacionet / shoqatat e 

fermerëve sektorial dhe ekspertëve bujqësorë, 

për të krijuar një komunikim dhe bashkëpunim 

të përhershëm në bujqësi; 

Të zgjerohen rrjetet e tregjeve dhe plasmanit 

për produktet vendore bujqësore (tregje të reja 

fizike dhe online (tregje ditore/javore si dhe 

shembulli online: ‘AgroMarketKS’). 

 

8. Zhvillimi i turizmit 

 

- Rregullore për turizmin në komunë, në 

harmoni me strategjinë e turizmit; 

- Ditët e prodhimit të verës dhe shirës; 

- Licencimi i staneve mikpritëse; 

- Licencimi i fermave mikpritëse; 

- Licencimi i haneve mikpritëse; 

- Përfundimi i rrugës Delloc-Shtërpce; 

- Ditët turistike në Festar; 

- Guidat turistike për rekreacion, akomodim 

dhe hoteleri, turizëm rural dhe turizëm 

malor; 

- Certifikimi i ciceronëve; 

- Financimin (grant) për ndërtimin e shtëpive 

malore mikpritëse dhe haneve të fermave 

malore për akomodimin e turistëve 

(Zhvillimi i ekoturizmit në Delloc); 

- Zyra komunale për informim dhe pritjen e 

turistëve; 

- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe garave 

ndërkombëtare të vrapimit malor në 20 km, 

40 km, 52 km, 100 km; 

- Rindërtimi i shtigjeve të çiklizmit dhe 

motokrosit dhe organizimi i garave; 

- Drejtime profesionale të turizmit dhe 

hotelerisë në shkollën profesionale; 

- Anëtarësimi në “Partneritetin 

Ndërkombëtar për Iniciativën Satoyama 

(IPSI)” dhe “Programin Njeriu dhe Biosfera i 

UNESCO-s (MAB)”. 

 

9. Administrata 

 

- Ndërtimi i objektit komunal; 

- Krijimi I qendrës “One Stop Shop”(të gjitha 

shërbimet ne një vend); 

- Implementimi i sistemit te menaxhimit te 

radhës; 

- Funksionalizimi i sistemit te vijueshmërisë 

në punë të të gjitha institucionet; 

- Krijimi i sistemit IOS-ANDROID te Gjendjes 

Civile-aplikimi për dokumente përmes 

sistemit; 

- Trajnimi dhe informimi i stafit me Ligjet e 

reja dhe ndryshimin e ligjeve. 

 

10. Kultura, rinia dhe Sporti 

 

- kompletohet kompleksi kulturor që në vete 

është duke përfshirë shtëpinë e kulturës; 

- Subvencione për të gjitha OJQ-të - 

Mbështetja në zhvillimin e aktiviteteve 

kulturore do të jetë në vazhdimësi duke 

siguruar subvencione të mjaftueshme në 

mënyrë që të gjitha organizatat dhe individ 

që merren me zhvillimin e aktiviteteve 

kulturore të marrin mbështetjen e duhur; 
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- Organizimeve tradicionale dhe festivaleve 

që organizohen ndër vite do t’u dal krah dhe 

kujdesem në organizimin e tyre; 

- Restaurimi i objekteve të trashëgimisë 

kulturore/arkeologjike/historike (mullinjët, 

objektet arkeologjike, etj); 

- Ndërtimin e stadiumit komunal që kishte 

për t’i plotësuar kushtet për klubin e 

Ballkanit; 

- Ndërtimi i palestrës sportive me kapacitete 

më të mëdha për tu përgjigjur kërkesave të 

KB Yllit; 

- Nëpër vendbanime të ndryshme do të 

vazhdojmë ndërtimin e poligoneve sportive 

ndërkohë që shkollave do tu ndërtohen 

sallat e edukatës fizike; 

- Shkollat do të furnizohen me pajisje sportive 

në mënyrë që të zhvillojnë seksionet e 

ndryshme sportive; 

- Mbështetja klubeve sportive dhe individëve 

që zhvillojnë sportin në komunën tonë do të 

jetë permanente; 

- Mbështetja e programeve e të rinjëve, për 

punësim nga shtëpia; freelancing përmes 

programeve si: upëork, etj, dhe start-up 

biznese, inkubim dhe mentorim; 

- Mbështetja e projekteve inovative të 

aplikacioneve/android, si dhe programeve: 

codeforgovernemt, codeforhealth, etj.; 

- Përkrahja e grupeve që promovojnë 

turizëm/sporte/atraksion në Komunën e 

Suharekës;  

- Mbështetje për talentë/e të reja të cilat e 

promovojnë komunën tonë; 

- Bursa që mbështesin studime specifike për 

zhvillim apo promovim të Komunës së 

Suharekës; 

- Mbështetja ligjore (gjetja e mënyrave 

rregullative) për njohjen e punëve 

vullnetare – vullnetarizmit (në rast të 

bursave për nxënës dhe studentë, t’i njihen 

pikët). 

 

11. Urbanizëm 

 

- Harta zonale në të gjithë territorin e 

komunës;  

- Parqe rrugore, trotuare dhe shtigje kreative;  

- Rrethoja urbane kreative ne të gjithë 

qytetin;  

- Ngjyrosje dhe fasadim të qytetit me ide nga 

konkursi ndërkombëtar;  

- Rrethimi kreativ i hapësirave pasive dhe 

atyre që komuna nuk mund të intervenojë;  

- Shtigje të ecjes (dyfishim);  

- Parqe rekreative në të gjitha lokalitetet 

rurale dhe urbane;  

- Shfrytëzimi i hapësirave publike urbane dhe 

rurale, planifikimi rregullativ i tyre dhe 

dhënia në shfrytëzim;  

- Rindërtim dhe zgjerim i rrugëve të kabëzave 

me asfalt dhe materiale tjera të 

qëndrueshme. 
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Komuna e Shtimes 
Komuna e Shtimes këtë mandat katër vjeçar do të udhëhiqet nga Qemajl Aliu që vije nga Lëvizja 

Vetëvendosje , i cili në zgjedhjet e mbajtura me 17 tetor 2021 në raundin e parë arriti të marr 45,29% 

karshi kandidatit të PDK-së z. Naim Ismajli me 44.23%. Në raundin e  dytë Qemajl Aliu u zgjodh kryetar 

komune me 50,71%, duke e mundur Naim Ismajlin me 49,29%. 

Gjatë fushatës zgjedhore premtimet e kryetarit ishin të ndara në tetë (8) fusha kryesore. Kryetari i 

komunës së Shtimes në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 124 premtimeve. 

Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës dhe mjedisit prinë për nga numri i premtimeve 

me gjithsej 29 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e ekonomisë, bujqësisë dhe zhvillimit rural me 

23 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në zyra e prokurimit dhe 

transparenca, me 5 premtim në këtë fushë. 

 

 

1. Ekonomia, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural  
- Kyçja në autostradën „Ibrahim Rugova“ 

përmes aksit rrugor Duhël – Lipjan, që 
do ta rikthen pozitën strategjike dhe 
ekonomike të Shtimes; 

- Zhvillimin dhe funksionalizimi i  zonave 
ekonomike në Gllavicë dhe Rashincë, si 
dhe zona ekonomike të reja përgjatë 
rrugës magjistrale Shtime – Lipjan dhe 
Shtime – Ferizaj; 

- Qendër Inovative rinore me qëllim të 
ofrimit të shërbimeve outsourcing;  

- Me financimin e Komunës vendosja e një 
hapësirë të përshtatshme për një treg 
funksional javor për tregtimin e 
prodhimit të fermerëve vendor; 

- Krijimin e Zyrës së Veçantë në kuadër të 
Drejtorisë për Ekonomi dhe Zhvillim, për 
përkrahje për aplikim tek donatorët 

- Promovimin dhe inkurajimin e bizneseve 
për zhvillimin e turizmit rural në 
Llanishtë, Rancë, Karaçicë, me 
infrastrukturë, shtigje për çiklizëm, 
sporte malore dhe bujtina; 

- Panaire për promovimin e produkteve 
komunale; 

-  Ftesa diasporës për investime duke u 
krijuar hapësira, lehtësira e kushte të 
favorshme; 

- Rregullimin e infrastrukturës për 
fshatrat, rrugët bujqësore dhe ato 
malore; 

- Eliminimi i barrierave burokratike për 
investitorë të brendshëm dhe të 
jashtëm; 

- Mbështetje e ndërmarrësve, përfshirë 
edhe mbështetjen e grave në 
pjesëmarrjen e tyre në fuqinë punëtore; 

23

29

14

10

20

7

16

5

124

Ekonomia, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

Infrastruktura dhe mjedisi

Zonat e parkingjeve dhe lirimi i   hapësirës publike

Kultura dhe Rinia

Arsimi

Sporti

Shëndetësia

Zyra e Prokurimit dhe Transparenca

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025 



88 
 

- Rritjen e subvencioneve nga buxheti i 
komunës deri me 432 000 euro; 

- Subvencionimin e naftës, farës, 
makinave bujqësore, grumbullimin dhe 
finalizimin e produkteve bujqësore dhe 
blegtorale, varësisht nga nevojat e 
fermerëve; 

- Subvencionimi dhe mbështetja në 
teknologji të reja për modernizimin e 
bujqësisë; 

- Ndihmë profesionale për të fituar nga 
donacionet kombëtare dhe 
ndërkombëtare; 

- Konceptualizimin e projekteve për 
prodhim dhe për angazhimin e Komunës 
për ndërmjetësim rreth bashkimit të 
kapitalit privat, duke shtuar në këtë 
mënyrë shumën e investimeve të 
përgjithshme në bujqësi; 

- Penda për mbledhjen e ujërave dhe 
zhvillimin e sistemit të ujitjes së tokave 
(me puse dhe nga lumenjtë); 

- Këshillim profesional për fermerët, 
nxitja e tyre për kultivimin e perimeve, 
pemëve të imta, dhe drithërave të cilat 
do të iu sjellin fitime më të mëdha; 

- Digjitalizimi i këshillimit, përmes 
aplikacioneve ku fermerët mund të 
konsultohen me profesionistët. 

- Përcaktimin e politikave zhvillimore për 
bujqësi; 

- Hulumtimin e tregut komunal, rajonal, 
nacional dhe ndërkombëtar dhe 
afirmimi i prodhuesve vendor në këto 
tregje; 

- Avancimi i sistemit të digjitalizimit të 
sipërfaqeve bujqësore për nevojat e 
subvencionimit (pamja në kohë reale 
me dron ose në mënyrë tjetër, vlerësimi 
i gjendjes dhe shmangja nga 
keqpërdorimet). 

2. Infrastruktura dhe Mjedisi 

- Krijimin e ‘Unazës së Vogël’ dhe ‘Unazës 
së Madhe’ të qytetit të Shtimes; 

- Ndërtimi i sheshit modern në qendër të 
Shtimes; 

- Shpallje me interes dhe shpronësimi i 
hapësirës ku ishte Kooperativa 
Bujqësore apo pjesa private prapa 
objektit të komunës, për ndërtimin e 
objektit të ri të Administratës 
Komunale; 

- Rregullimi i shëtitores nga rruga “14 
dhjetori” deri te trekëndëshi dhe 
trotuarit në dy pjesët e lumit 
“Shtimjanja”, pastaj në drejtimin nga 
ura e madhe për në Davidoc, krijimi i 
mundësive për zhvillimin e bizneseve 
përgjatë lumit; 

- Përmbyllja e projektit për rregullimin e 
infrastrukturës në varrezat e 
dëshmorëve, veteranëve të luftës së 
UÇK-së, dhe Kompleksit Memorial të 
masakrës se Reçakut, të cilit u mungon 
ndriçimi, hapësirat e gjelbërta, uji, etj. 
Këtë kompleks memorial synojmë ta 
kthejmë në një ndër komplekset 
kryesore të Kosovës pas atij të Prekazit, 
që të vizitohet nga të gjithë nxënësit e 
shkollave të Kosovës; 

- Asfaltimi i rrugëve të dëmtuara urbane 
dhe atyre në fshatrat e komunës së 
Shtimes, përfshirë edhe rrugët 
dytësore; 

- Trotuare nëpër fshatra me prioritet 
rrugët e nxënësve drejt shkollave fillore; 

- Zgjidhja e problemit të ndriçimit publik 
brenda dy viteve të para të mandatit 
qeverisës; 

- Rregullimi i kanalizimeve të 
papërfunduara në zonën urbane; 

- Rregullimi i kanaleve atmosferike në 
pjesën e Entit Special në Shtime; 

- Në dy vitet e para përfundimi i rrjetit të 
ujësjellësit në të gjitha fshatrat e 
Komunës, ndërsa në vitin e tretë, do të 
ndërtohet një stabiliment për 
përpunimin dhe për trajtimin e ujit të 
pijshëm, sipas parametrave të duhur 
për konsum; 

- Shfrytëzimi i burimeve natyrore të ujit 
të pijshëm për nevoja të furnizimit të 
fshatrave si Petrovë, Mollopolc, Reçak, 
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Karaqicë, Dugë, Llanisht, Topillë, 
Devetak; 

- Rezervuar të ujit shtesë për fshatrat e 
rrafshit (aktual nuk i plotëson 
kapacitetet ekzistuese); 

-  Rregullimi i parkut të pishave në 
Shtime, pastrimin dhe mbrojtjen e tij si 
dhe ndërtimi i kompleksit sportiv; 

- Krijimi i hapësirave të reja me parqe dhe 
shtigje, në qytet dhe fshatra; 

- Rregullimi kanalizimit të ujërave të zeza 
në pjesën e rrugës Çamëria; 

- Rregullimi i parkingut të qytetit në 
djathtë te rrugës Tahir Sinani afër 
shkollës së mesme profesionale; 

- Furnizim me kontejner mbeturinash për 
të gjitha familjet, dhe mundësia e 
selektimit të mbeturinave me kontejner 
me ngjyrë për mbetjet biologjike, letra, 
plastike dhe xhamat; 

- Funksionalizimi i zonës për hedhjen e 
mbeturinave inerte apo të ngurta në 
vendin e caktuar nga KK-Shtime; 

- Kontraktimi i tre firmave për pastrim 
dhe grumbullim i tyre për fshatrat e 
rrafshit, malore dhe qytetin; 

-  Futja në sistem pagese të gjithë 
ekonomitë familjare në taksen e 
paraparë përveç rasteve sociale që do i 
mbulon komuna, apo ministria 
përkatëse; 

- Hartimi i Hartës Zonale për tërë 
territorin e komunës së Shtime dhe 
Planit Zhvillimor Komunal; 

- Negocimi për gjetjen e një investitori në 
rrafshin e riciklimit të mbeturinave si 
lëndë e parë e gatshme për biznes; 

- Trajtimi i kanaleve atmosferike në të 
gjitha fshatrat e komunës së Shtimes; 

- Menaxhim më i mirë me inspektoratin 
komunal, për gurëthyesit të cilit ndotin 
mjedisin në komunën e Shtimes 

- Menaxhim më i mirë i mbeturinave dhe 
pastrim i qytetit nga kompania 
“Pastërtia”, duke reformuar strukturën 
e punëtoreve në kompani, duke 
stimuluar me paga dinjitoze punëtoret, 
duke pajisur me kontenier te 

mbeturinave çdo lagje dhe duke pajisur 
me teknologji transportuese mbledhjen 
e mbeturinave; 

- Funksionalizimi i zonës për mbledhjen 
dhe hedhjen e mbeturinave e 
përcaktuar sipas KK SHTIME; 

- Pyllëzimi i sipërfaqeve të shkatërruara; 
- Të gjitha projektet infrastrukturore do 

të bëhen me plan të mirëfilltë konform 
planit urban, me cilësi dhe garanci për 
mirëmbajtje. 

 

3. Zonat e parkingjeve dhe lirimi i   
hapësirës publike 
 

- Do të caktojë zonat e parkingjeve në të 
gjithë qytetin; 

- Parking publik mes Stacionit të Policisë 
dhe Shkollës Profesionale; 

- Asnjë zonë e rëndësishme urbane nuk 
do të mbetet pa vendet e rezervuara për 
parkingje; 

- Të gjitha parkingjet në rrugë do të 
shënohen si të tilla dhe do të mund të 
identifikohen prej secilit qytetar; 

- Numri i parkingjeve në qendër të qytetit 
do të jetë shumë i kufizuar; 

- Do të organizohet një sistem modern i 
inkasimit, i cili do të kushtojë lirë, do të 
jetë i implemetueshëm në praktikë dhe 
do ta vetëfinancojë vetveten; 

- Të gjitha trotuaret do të lirohen nga 
mjetet fizike të lëvizshme dhe të 
palëvizshme, të cilat pengojnë lëvizjen e 
lirë të qytetarëve; 

- Rregullimi i kanalizimit; 
- Ndërtimi i kolektorit përgjatë lumit 

Shtimjana dhe ndërtimi i impiantit për 
pastrimin e ujërave ne dalje të fshatit 
Vojnovc; 

- Riorganizimi dhe rritja e efikasitetit të 
shërbimit të inspektimit të Komunës për 
të ndaluar shfrytëzuesit e 
papërgjegjshëm të zhavorrit të 
lumenjve; 

- Vendosja e gjobave të larta për ndotësit 
dhe keqpërdoruesit e lumit; 
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- Pastrimi i rregullt i lumit; 
- Krijimi i shëtitoreve dhe bizneseve 

përgjatë lumit; 
- Nivelizimi i shtratit të lumit për të 

shmangur përmbytjet si në fshatrat 
Rashincë, Muzeqinë, Vojnovc. 
 

4. Arsimi 

- Funksionalizimi i çerdhes së dytë në 
qytetin e Shtimes; 

- Hapjen si fillim të dy çerdheve të reja në 
fshatin Myzeqine dhe Petrovë, e pastaj 
me dy çerdhe të tjera në fshatrat 
Godanc e Pjetërshticë; 

- Afirmim dhe koordinim të masave me 
të gjitha instancat institucionale dhe me 
partnerët zhvillimorë në përkrahje të 
një sistemi gjithëpërfshirës arsimor, që 
siguron qasje të barabartë dhe arsimim 
cilësor; 

- De-politizimi i arsimit; 
- Mësimdhënësit do të punësohen dhe 

do të vlerësohen nga kritere të 
përcaktuara qartë. Këto kritere janë: 
përkushtimi në punë, aftësia 
pedagogjike, përvoja e punës, por 
kurrsesi përkatësia partiake ose e 
ndonjë grupi tjetër interesi; 

- Do të investohet në futjen e pajisjeve të 
teknologjisë informative në të gjitha 
shkollat dhe në ngritjen e kabineteve të 
fizikës, biologjisë, kimisë, bibliotekave, 
bibliotekave online, etj; 

- Marrjen përsipër të 3 pagave jubilare 
dhe 3 pagave përcjellëse për punëtoret 
e arsimit dhe të shëndetit që do të 
pensionohen; 

- Shujta për mësimdhënësit; 
- 50 bursa për student nga 24 që janë 

aktualisht; 
- Përkrahje të bashkëpunimit midis të 

institucioneve shkollore me të gjitha 
komunitetet relevante, siç janë: 
komuniteti i prindërve, institucionet e 
sigurisë dhe të gjithë partnerët e 
shoqërisë civile; 

- Shmangie dhe eliminim rigoroz nga çdo 
marrëdhënie korruptive dhe nepotiste 
gjatë përzgjedhjes së drejtuesve të 
institucioneve edukativo-arsimore; 

- Do t'i kushtojmë rëndësi zgjerimi të 
hapësirave rekreative e sportive 
ekzistuese dhe përgatitjes së 
ambienteve të reja; 

- Në funksion të ruajtjes së shëndetit dhe 
të parandalimit të sëmundjeve të 
ndryshme do të fillojë kontrollimi 
sistematik i nxënësve nëpër shkollat e 
Komunës; 

- Sigurimi që çdo shkollë ka qasje për 
nxënësit me nevoja të veçanta; 

- Sigurim të transportit për fëmijët nga 
klasa e 1-4 nëse ata jetojnë më shumë 
se 2km larg shkollës; 

- Rregullim i oborrit dhe rrethojave te 
shkollave; 

- Digjitalizimi në shkolla - Laptop dhe 
projektor për klasat në mënyrë që 
ligjërimi dhe të bëhet përmes tyre; 

- Konfigurimi dhe menaxhimi i një serveri 
fizik; 

- Krijimi i dy back-up servera për ruajtjen 
e shënimeve; 

- Krijimi i ueb faqes www.shkollat-
shtime.com që do t’i lidh të gjitha 
shkollat e Shtimes dhe të shërbejë për 
qasje në materiale të ndryshme, 
rezultate të testit, orarin, etj. 

 

5. Kultura dhe Rinia 

- Renovimin dhe funksionalizimine 
Qendrës Rinore; 

- Qendër inovative për outsourcing në 
Qendrën Rinore, zyra të 
përbashkëta për start ups; 

- Investim në Muzeun e Shtimes për 
konzervimin e eksponateve dhe 
artefakteve; 

- Themelim i Muzeut të Memories në 
Reçak me librari rreth luftës së 
Kosovës në kuadër të investimit në 
Memorialin e Masakrës së Reçakut; 
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- Pasurimi i bibliotekës së qytetit; 
- Shfaqjen e filmave në Shtëpinë e 

Kulturës; 
- Kurse për në gjuhë të huaja për 

qëllim të punësimit të rinjëve; 
- Nxitja e formimit të shoqërive 

kulturore artistike, klubeve letrare, 
kor të qytetit, muze, etj; 

- Dhënie hapësire për kryerje të 
praktikës profesionale në të gjithë 
sektorët publik; 

- Më shumë fonde dhe përkrahje 
financiare për aktivitete sportive e 
kulturore tek të rinjtë. 
 

              6. Sporti 

- Funksionalizimi i pallatit të sportit; 
- Investim në Stadiumin e Qytetit; 
- Hapësira rekreative dhe shtimi i 

fushave sportive me bar sintetik; 
- Riaktivizimi i klubeve sportive që janë 

shuar si: i basketbollit, handbollit, 
shahut, etj; 

- Dyfishim i fondeve për të gjitha klubet 
që aktualisht funksionojnë dhe 
mbështetje financiare në 
infrastrukturën sportive; 

- Do të organizohen seminare me 
temën “Rigjallërimi i sportit”, me ç 
‘rast do të ftohen udhëheqësit e 
klubeve, donatorët e mundshëm dhe 
profesionistë të fushës. Përfaqësuesit 
e Komunës, përveç që do të shërbejnë 
si ndërlidhës në koordinimin e 
aktiviteteve midis donatorëve dhe 
klubeve, do të tregojnë edhe 
lehtësirat fiskale që do të përfitojnë 
bizneset që i dalin në ndihmë sportit; 

- Do të mbështetet liga ekzistuese e 
futbollit të vogël, por do të 
ndërmerret iniciativa për fillimin e 
garave të futbollit dhe të basketbollit 
amator në nivel të shkollave fillore 
dhe të mesme. 

             7. Shëndetësia 

- Ristrukturim të stafit menaxhues të 
qendrave të mjekësisë primare dhe 
ambulante, në funksion të rritjes së 
efikasitet; 

- Paketë e veçantë fiskale për 
menaxhimin e Pandemisë: Fond 
shtesë rreth 200.000 euro për më 
shumë Barna, kite laboratorike, teste 
anticovid dhe imazheri; 

- Kabinet te ri te Imazherise (RTG + 
Mamografi); 

- Pajisje të reja laboratorike. Laborator 
që punon 24 ore ne QKM; 

- Furnizim i plotë i qendrave mjekësore 
me barnat dhe me elemente të 
domosdoshme sanitare; 

- Funksionalizim i emergjencës mobile 
në tri ndërrime, gjatë 24 orëve; 

- Investim në përmirësimin e 
infrastrukturës së brendshme dhe të 
teknologjisë në qendrat 
shëndetësore; 

- Rritje e kualitetit të shërbimeve dhe të 
profesionalizmit, në bashkëpunim me 
ministrinë dhe partnerë 
ndërkombëtarë; 

- Funksionalizim efikas i qendrave 
shëndetësore, që ndodhen në fshatra, 
investim në objektet ekzistuese për t'i 
plotësuar standardet higjienike, por 
edhe ndërtim i objekteve të reja, aty 
ku ka nevojë; 

- Shtim të specialisteve të mjekësisë 
familjare; 

- Krijimin e Emergjencës Mobile, 
mjekim paleativ, shërbime te pediatrit 
dhe gjinekologut; 

- Në rritjen e kapaciteteve për shtretër 
(mjekimi në regjim shtrati), si dhe 
zgjerimin e gamës së shërbimit 
ambulant; 

- Trajnime dhe ngritje profesionale te 
vazhdueshme për stafin mjekësor; 

- Realizim të vizitave të rregullta 
sistematike të nxënësve të shkollave 
fillore dhe të mesme, si dhe të atyre 
parashkollorë, përfshi edhe 
stomatolog; 
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- Në aparatura, që do të ndikojnë në 
rritjen e nivelit të saktësisë së 
diagnostikimit dhe të besueshmërisë 
së rezultateve; 

- Qendra të mjekësisë familjare nëpër 
fshatra. 
 

9. Zyra e Prokurimit dhe Transparenca 
 

- Kontroll dhe vlerësimi i vazhdueshëm 
e transparent për punën dhe për 
funksionimin e Zyrës së Prokurimit; 

- Qytetarët do të informohen me kohë 
për mbledhjet dhe punimet e 
Kuvendit dhe mjetet e informim 
publik; 

- Do të publikohen shpejt dhe me kohë 
të gjitha materialet e Kuvendit, 
vendimet e ekzekutivit, raportet e 
Auditorit të Brendshëm, 
procesverbalet e Kuvendit; 

- Do të publikohen të dhëna themelore 
për numrin e të punësuarve, për 
numrin e të papunëve, për numrin e 
rasteve sociale në Komunën tonë; 

- Do të shfrytëzohen më shumë mediat 
për kontakte me qytetarë dhe për të 
trajtuar çështje me interes për 
komunitetin. 
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Komuna e Vitisë 
Komuna e Vitisë edhe në këtë mandat 4 vjeçar do të udhëhiqet nga Sokol Haliti i LDK-së, për të cilin ky 

është mandat i tretë në krye të kësaj komune. Ai në raundin e dytë të zgjedhjeve të 17 tetorit mori 8,797 

vota apo 54,44% karshi kandidatit nga radhët e LVV, Arsim Ademi , i cili mori 8,303 vota apo 48,56%. Gjatë 

fushates së tij kryetari ka shpalosur programin zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në nëntë (9) shtylla 

kryesore. 

Kryetari i komunës së Vitisë në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 25 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e infrastrukturës, shëndetësisë dhe bujqësisë prinë 

për nga numri i premtimeve me gjithsej 4 premtime në këto fusha, pasura nga fusha e arsimit, dhe 

zhvillimit ekonomike me 3 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën 

kulturës,  rinisë, dhe sportit me nga 2 premtime në këto fusha. 

 
 

1. Shëndetësi 

- Rritja e kualitetit të shërbimeve për 

qytetarë; 

- Përmirësimi i infrastrukturës 

shëndetësore; 

- Rritja e mbështetjes për rastet sociale; 

- Organizimi i fushatave vetëdijesuese 

për sëmundjet e ndryshme, dukuritë 

devijante etj. 

 

2. Zhvillim Ekonomik 

 

- Funksionalizimi i zonës ekonomike 

- Mbështetja e bizneseve të reja dhe atyre 

ekzistuese, sidomos mbështetje 

bizneseve me pronarë të rinjë të cilët 

kanë potenciale të reja inovative e 

elektronike; 

- Mbështetje për gratë në biznes. 

 

3. Infrastrukturë 

 

- Vazhdimi i asfaltimit të rrugëve dhe 

rrugicave në fshatra; 

- Vazhdimi i ndërtimit të trotuareve në 

rrugët kryesore të fshatrave;  

- Ndërtimi i shtigjeve të reja për biçiklistë; 

- Rritja e sigurisë së pjesëmarrësve në 

trafik, përmes investimeve në sinjalistikë 

horizontale dhe vertikale.  

 

4. Bujqësi 

 

- Përmirësimi i infrastrukturës bujqësore;  

4
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Shëndetësi

Zhvillimi ekonomik

Infrastrukturë

Bujqësi

Arsim

Urbanizëm dhe ambient

Kulturë

Rini

Sport

Total

Premtimet e kryetarit të komunës 2021-2025
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- Rritja e kapaciteteve të fermerëve;  

- Pyllëzimi dhe ripyllëzimi i sipërfaqeve si 

dhe mbrotja e pyjeve; 

- Hapja e Qendrës Inovative për Bujqësi. 

 

5. Arsim 

 

- Rritja e cilësisë së arsimit parafillor, fillor 

dhe atij të mesëm përmes investimeve 

në përmirësimin e infrastrukturës në 

shkolla;  

- Sigurimi i laboratorëve e kabineteve, si 

dhe mjete të tjera të nevojshme për 

punën praktike të nxënësve; 

- Përkrahja financiare e studentëve në 

nevojë përmes bursave në arsim. 

  

6. Urbanizëm dhe Ambient 

 

- Krijimi i hapësirave të reja gjelbëruese;  

- Eliminimi i deponive të egra të 

mbeturinave.  

 

7. Kulturë 

 

- Përmirësimi i infrastrukturës në 

institucionet kulturore dhe sportive;  

- Mbështetja e aktiviteteve kulturore dhe 

ditëve të rëndësishme për kulturën.  

 

8. Rini 

 

- Mbështetja  financiare e organizatave 

rinore (KVRL); 

- Mbështetja e aktiviteteve rinore.  

 

9. Sport 

 

- Sigurimi i funksionimit të qëndrueshëm i 

klubeve sportive; 
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Komuna e Vushtrrisë 
Në komunën e Vushtrrisë, në garën për kryetar kanë qenë gjithsej 7 kandidatë, Xhafer Tahiri nga LDK, 

Albert Magjuni nga Nisma Socialdemokrate, Jeton Sadiku kandidat i pavarur, Mensut Ademi nga AAK, Ferit 

Idrizi nga PDK, Arsim Rexhepi nga VV dhe  Ergin Sunguni nga KDTP. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, kanë 

shkuar në balotazh, Ferit Idrizi nga PDK dhe Xhafer Tahiri nga LDK. Zgjedhjet për kryetar i ka fituar 

kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Ferit Idrizi. Gjatë fushatës së tij kryetari ka shpalosur programin 

zhvillimor 2021-2025  e cila bazohet në njëmbëdhjetë (11) shtylla kryesore. 

Kryetari i komunës së Vushtrrisë në mandatin e tij katër vjeçar 2021-2025 ka premtuar realizimin e 46 

premtimeve. Në kuadër të premtimeve të tilla, fusha e rinis, kulturës dhe sportit prinë për nga numri i 

premtimeve me gjithsej 9 premtime në këtë fushë, pasura nga fusha e Arsimit dhe shërbimeve publike 

me nga 5 premtime të dhëna. Numër më të vogël të premtimeve të dhëna janë në fushën e bujqësisë, 

me  vetëm 1 premtim në këtë fushë. 

 

      

1. Administratë 

 

- Normalizimi I punëve të administratës 

publike 

- Themelimi I zyrës për hartimin e 

projekteve. 

 

2. Arsim 

 

- Forcimi i bashkëpunimit nxënës, 

mësimdhënës, prind; 

- Fillimi i ndërtimit të 5 çerdheve; 

- Rikthimi i bufeve në shkolla; 

- Identifikimi i profileve arsimore për të 

rriturit dhe hartimi I strategjisë për 

përkrahje; 

- Fillimi i implementimit të strategjisë për 

furnizime me paisje laboratorike në 

shkolla profesionale; 

- Sigurimi i transportit për nxënës në 

fshatra; 

- Kontaktimi I bizneseve për mundësimin 

e ndërlidhjes së mësimit teorik me atë 

praktik për nxënësit që dalin nga shkolla 

profesionale. 
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3. Infrastrukturë 

 

- Ndriçimi në qytet dhe fshatra; 

- Rregullimi i ulëseve dhe ndriçimit në 

shëtitoren “Enver Zymberi”; 

- Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të 

lumenjëve; 

- Takimi me përfaqësuesit e fshatrave dhe 

lagjeve të qytetit si dhe me drejtorinë 

përkatëse, për vendosjen e gypit kryesor 

të kanalizimit përgjatë lumit Sitnica; 

- Takim me palët e interesit për 

rregullimin e banesave të bardha dhe 

objekteve tjera të vjetra 

 

4. Rini, Kulturë dhe sport 

 

- Takim me përfaqësuesit  e klubeve 

sportive për subvencionim; 

- Takimi me drejtorët përgjegjës për 

caktimin e lokacionit për ndërtimin e dy 

fushave të futbollit dhe dy fushave të 

tenisit; 

- Takimi me menaxhmentin e palestrës 

sportive “Jeton Terstena” për 

rregullimin e ngrohjes dhe ventilimit si 

dhe rregullimin e zhveshtores; 

- Takimi me palët për fillimin e renovimit 

të stadionit “Ferki Aliu” si dhe përgatitjet 

për kremtimin e 100 vjetorit të 

themelimit të klubit; 

- Ndërtimi dhe sinkronizimi i kalendarit 

historik; 

- Takim me banorët e lumbardhit për 

rregullimin e stadionit të futbollit; 

- Takim me shoqatën e atletikës dhe 

çiklisteve për rregullimin e shtegut për 

vrapim dhe të shtegut për biçikleta nga 

Nadakoci ne Smrekonicë; 

- Shndërrimi i hamamit në galeri të 

arteve; 

- Caktimi i datës për organizimin e garave 

kombëtare të çiklizmit “Tour Vicianium”. 

 

5. Zhvillim Ekonomik 

 

- Mbulimi i normës së interesit deri në 20 

mijë euro për bizneset; 

- Fillimi i implementimit të planit për 

financimin e bizneseve individuale me 

kosto 2000, 4000 dhe 10000 euro 

- Lirimi nga pagesa e terrasave për 

gastronom; 

- Fillimi i krijimit të zonës ekonomike të 

Bajnkës ; 

- Fillimi i hartimit të subvencionimit të 

bizneseve të udhëhequra nga gratë. 

 

6. Shërbime publike 

 

- Rishikimi i planit komunal 5 vjeçar për 

menaxhimin e mbetjeve; 

- Trajtimi i problemeve të qeneve 

endacak; 

- Rregullimi i trafikut urban; 

- Ristrukturimi i parkut të qyteteve, 

vendosja e dekoreve në drunj; 

- Fillimi i menjëhershëm I mirëmbajtjes së 

varrezave në qytet dhe fshatra; 

- Fillimi i procedurave për mbjelljen e 

5000 drunjëve dekorativ; 

- Paisja e zjarrfikësve me veshje dhe mjete 

moderne. 

 

7. Turizëm 

 

- Hapja e zyrës për hapjen e turizmit 

malor; 

- Hapja e zyrës për diasporë. 

 

8. Sociale 

 

- Takim me përfaqësuesit e familjeve të 

pastreha dhe diskutim I detajeve për 

ndërtimin e ndërtesave për banim 

social; 
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- Diskutim me shoqatën e pensionistëve 

për përcaktimin e lokacionit për 

ndërtimin e shtëpisë së pleqve. 

 

9. Shëndetësi 

 

- Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në 

shtëpi për personat me gjendje të rëndë 

shëndetësore të cilët kanë nevojë për 

shërbime mjekësore; 

- Fillimi i funksionalizimit dhe digjitalizimit 

të plotë të qendrave të mjekësisë 

familjare dhe ambulancave;  

- Reformimi I sektorit të shëndetit oral; 

- Avansimi dhe fuqizimi i sektorit 

diagnostic në shëndetin primar. 

 

10. Bujqësi 

 

- Fillimi i procedurave për pyllëzimin e 

kodrës në Begaj. 

 

11. Urbanizëm 

 

- Organizimi i takimit me kompanitë për 

rregullimin e trafikut urban;  

- Fillimi i hartimit të planit të mobilitetit 

me qëllim të rritjes së shkallës së sigurisë 

për të gjithë pjesëmarrësit në 

komunikacion. 
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Aleanca Qytetare për Transparencë (AQT) është themeluar në vitin 2020, në përbërje të disa organizatave 

lokale duke përfshirë: OJQ Mundësia, OJQ Fortesa, OJQ IQS,  OJQ SHIP,  OJQ FOJK si dhe KDI. AQT gjatë 

vitit 2021 është plotësuar edhe me anëtarë të rinj për të mbuluar komunat e rajonit të Prishtinës (Initiative 

for Social Education - ISEP), komunat e rajonit të Ferizajt (OJQ Avonet), komuna e rajonit të Gjakovës (SHL-

Kosova), komunat e rajonit të Prizrenit (OJQ Sofra). AQT ka për synim të avokoj dhe loboj tek institucionet 

lokale dhe qendrore në rritjen e transparencës, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien institucionale.  

Me përkrahjen financiare të:   

 

 

 


