
Bashkia: DIBËR 

Kryetar: MUHAREM RAMA 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të rikonstruktohet rruga në lagjen Bukle e cila do të mundësojë lidhjen e kësaj rruge 

me unazën e madhe. Kjo rrugë do të pajiset me ndriçim dhe standarde bashkëkohore                                                        

2. Do të sistemohet rrjeti i kanaleve të zeza në qytet, i cili aktualisht është tepër i amortizuar 

dhe problematik                                                                                                                                     

3. Do të kryhet rikonstruksioni i të gjitha fasadave të lagjes Gjok Doçi                               

4. Do të kryhet asfaltimi nga e para e të gjitha rrugëve të brendshme të qytetit të Peshkopisë 

në brendësi të lagjeve                                 

5. Do të përfundohet Bulevardi qendror i qytetit dhe unaza e vogël, që do të mund të bëhet 

më pas edhe lidhja me unazën e madhe dhe rikonstruksioni i rrugicave të brendshme në 

lagje                                                

6. Do të kryhet rinovimi i infrastrukturës së bulevardit Elez Isufi, rrugës Safet Zhulali dhe 

rrugës së Muzeut                                                                                                            

7. Do të përmirësohet infrastruktura vendore dhe rivitalizimi i hapësirave publike pranë 

Pallatit të Kulturës                                               

8. Do të vendoset ndriçimi në rrugë në qytet                           

9. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës Peshkopi-Staravec-Shimcan me gjatësi 5 km                                                                     

10. Do të rikonstruktohet ujësjellësi për ujë të pijshëm. Do të lidhet ujësjellësi i kalasë me 

fshatrat Tomin, Pilaf, Rashnapoi, Doshisht                                  

11. Do të kryhet asfaltimi i rrugëve kryesore që lidhin fshatrat me qytetin                                                

12. Do të ristrukturohet rruga në Pollozhan               

13. Do të sistemohet rrjeti i kanalizimeve në Pollozhan                                                         

14. Do të rikonstruktohet rrjeti i ujit të pijshëm, në nj. ad. Tomin      

15. Do të ndërtohet rruga e varrezave,    në nj. ad. Tomin                        

16. Do të kryhet përfundim i rrugës në Pjekë                       

17. Do të kryhet rikonstruksion i qendrës shëndetësore në njësinë administrative Melan              

18. Do të rikonstruktohen kanalet e ujërave të zeza në njësinë administrative Melan                                                                                

19. Do të kryhet lidhja e rrjetit infrastrukturor në njësinë administrative Melan              

20. Do të rikonstruktohet rruga e Ilnicës, duke pasur edhe prioritet turizmin malor dhe 

zbutjen e varfërisë në atë zonë                            

21. Do të ndërtohet ujësjellësi në njësinë administrave Kastriot                                                  

22. Do të sillet një ambulancë në njësinë administrave Kastriot për tju ardhur në ndihmë të 

sëmurëve                                                             

23. Do të rikonstruktohen varrezat e dëshmorëve dhe rruga që lidh ato me qytetin, në njësinë 

administrave Kastriot                                                                                                                

24. Do të kryhen investime në rrjetin rrugor që konsiderohet ndër problemet më të mëdha për 

banorët e fshatit Limjan                                

25. Do të kryhen investime në infrastrukturë rrugore në njësinë administrative Maqellarë                       



26. Do të rikonstruktohen qendra shëndetësore në njësinë administrative Maqellarë                       

27. Do të vendoset një autoambulancë në njësinë administrative Maqellarë                       

28. Do të kryhen investime në sistemin e ujësjellës/kanalizimeve në njësinë administrative 

Maqellarë                                                                  

29. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës së fshatit Herbel me gjatësi 1.2 km                       

30. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës së fshatit Dovolan me gjatësi 2 km                    

31. Do të kryhet ndërtimi i një ujëmbledhësi për ujë të pijshëm në Selishtë                                

32. Do të kryhet sistemimi i rrjetit të kanaleve të ujërave të zeza, në Selishtë                                                  

33. Do të asfaltohet rruga Muhur-Selishtë                     

34. Do të rindërtohet rrjeti elektrik, në Selishtë                                                                         

35. Do të zgjidhet çështja e rrëshqitjeve në fshatin Dypjakë                                                           

36. Do të asfaltohen rrugët lidhëse të fshatrave me qytetin në Sllovë                                                          

37. Do të krijohet një ujësjellës për ujë të pijshëm në Sllovë                                                             

38. Do të rehabilitohet Rruga e Dypjakës                      

39. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Ceren-Radomirë-Rade                                                    

40. Do të krijohet një ujëmbledhës për ujë të pijshëm, në Ploshtan dhe Ceren                        

41. Do të kryhet rregullimi i rrugës së fshatit Shullan                                                               

42. Do të kryhet ndërhyrje në infrastrukturë për aksin rrugor Blliçe-Zall Dardhë                                

43. Do të ndërtohet një ujëmbledhës për ujë në Zall-Dardhë          

44. Do të kryhet ndërhyrje në rrjetin elektrik në Zall-Dardhë                       

45. Do të përmirësohet shërbimi shëndetësor në Zall-Reç                

46. Do të kryhet asfaltimi i rrugëve që lidhin fshatrat me qendrën në Zall-Reç                                                               

47. Do të përfundojë Ura e Lushës                         

48. Do të kryhet asfaltimi i rrugëve që lidhin fshatrat me qendrën në Arras                                             

49. Do të kryhen investime në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza në Arras                      

50. Do të përmirësohet shërbimi shëndetësor në Arras        

51. Do të krijohet një ujëmbledhës për ujë të pijshëm pa ndalim në Arras                                                     

52. Do të përmirësohet rrjeti i kanalit të ujërave të zeza  në Arras                                                                                                     

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të rikonstrktohet shkolla 9- vjeçare 'Demir Gashi'                                                                                                                                                     

2. Do të krijohen mjedise të përshtatshme për fëmijët, në qytet, të cilët nuk kanë ku të luajnë                                

3. Do të rikonstruktohet shkolla 9- vjeçare Selim Alliu                                                                                                                                                 

4. Do të rikonstruktohet shkolla në Shimçan, cikli i ulët                                                                                                                                        

5. Do të rikonstruktohet shkolla në Pejkë, cikli i ulët                                                                                                                                  

6. Do të zgjidhet problemi i transportit të fëmijëve të shkollës 8 vjeçare, në Melan, duke 

vendosur një mjet lëvizjeje për fshatrat                                             

7. Do të rikonstruktohet shkolla në Rabdisht, cikli i ulët                                                                                                                                        

8. Do të rikonstruktohet shkolla në Pjeçë, cikli i ulët                                                                                                                                

9. Do të rikonstruktuhet shkolla në Vajmdhej, cikli i ulët                                                                                                                                   

10. Do të rikonstruktohet shkolla në Rreth Kale, cikli i ulët                                                                                                                              



11. Do të kryhet rikonstruksion i shkollave në njësinë administrative Maqellarë                                                         

12. Do të kryhet ndërtimi dhe hapja e një shkolle të mesme në Selishtë                                                                            

13. Do të rikonstruktohet shkolla në Radomirë, (Tejzë), cikli i ulët                                                                                                            

14. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në njësinë administrative Zall-Dardhë                                                                                                           

15. Do të krijohen hapësira për të realizuar aktivitete kulturore dhe sportive në Zall-Dardhë                                                   

16. Do të përmirësohet shërbimi arsimor  në Zall- Reç                            

17. Do të përmirësoht shërbimi arsimor në Arras                                    

18. Do të rikonstruktohet shkolla më Sinë, cikli i ulët                                                                

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të hartohet projekti për aplikim  IPA me Komunën e Gostivarit për vargmalin Korab – 

Koritnik për zhvillim të rajonit                                                                                       

2. Do të zbatohet projekti i shoqatës “Dibra Turistike” në bashkëpunim me Bashkinë Dibër: 

“Mbrojtja dhe promovimi i Monumenteve të Natyrës së Dibrës”, me financim nga 

Bashkimi Evropian                                                                                                                          

3. Do të kryhet rehabilitimi i Parkut të Lurës dhe Shtimi i zonës së mbrojtur të Parkut 

Kombëtar të Lurës në gjithë territorin e vargmaleve të Lurës, deri në Malin e Pratit e 

duke zbritur poshtë, buzë Drinit në bashkëpunim me AZHR2                                                                                                                                               

4. Do të kryhet përmirësimi i menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe monumenteve të 

natyrës, që gjenden në territorin e Dibrës                                                                                                                                

5. Do të hartohet dhe zbatohet një program i plotë për rehabilitimin dhe zhvillimin e 

territorit të Parkut të Lurës                                                          

6. Do të kryhet ndërtimi i parkut rekreativ të “Luginës së Shërimit” me ambiente çlodhëse, 

pushimi dhe sportive                                                                                                      

7. Korridori i Luginës së Shërimit me vlerat kurative të burimeve termale të llixhave, do të 

harmonizohet me turizmin malor në bjeshkët e Skërtecit, Zimurit dhe Hinoskës, dhe me 

ekonominë bujqësore të fshatrave përreth Peshkopisë                                                                                                                 

8. Do të kryhet pastrimi i qytetit dhe përpunimi i mbetjeve                                                                     

9. Do të investohet për zgjidhjen e problemit të mbetjeve dhe përpunimit të tyre në Tomin                                

10. Do të kryhet sistemimi i rrjetit të kanaleve të ujërave të zeza, duke filluar me sistemimin 

e kanalit Llixha-Tomin-Brezhdan                                         

11. Do të kryhet ngritja e mirëmbajtja e kanaleve të vaditjes në Tomin                                                                     

12. Do të krijohen pika për grumbullimin e produkteve bujqësore në Tomin                                               

13. Do të kryhet mbështetje me subvencione për bujqësinë e blegtorinë në Tomin                                               

14. Do të promovohet turizmi malor në Selishtë                                

15. Do të kryhet promovimi i turizmit në Arras                              

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet mbajtja në gadishmëri e rrjetit vaditës ekzistues nëpërmjet kryerjes së 

investimeve të nevojshme për mirëmbajtjen e rrjetit, në territorin e bashkisë                                                                                                                         



2. Do të kryhet shtimi i investimeve në rrjetin vaditës për shtimin e sipërfaqes së ujitjes të 

mbjella me kultura te ndryshme bujqësore në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                            

3. Do të kryhet përmirësimi i kushteve të magazinës ekzistuese për prodhimet blegtorale me 

të cilat furnizohen kopshtet dhe çerdhet dhe rishikimi i mundësisë për ndërtimin e një 

magazine të re për këto produkte                                                                                            

4. Do të kryhet marrja e masave për subvencione për bujqësine dhe blegtorinë për t’u ardhur 

në ndihmë fermerëve në situatë të ndryshme që mund të krijohen në vazhdimësi                                                                                            

5. Do të kryhet mbrojtja e tokës bujqësore nga dëmtimet gjatë të gjithë pellgut të Drinit 

nëpërmjet marrjes së masave parandaluese nëpërmjet kryerjes së investimeve për 

ndërtimin e pritave në vendet e mundshme                                                                                                                        

6. Do të kryhet njohja me gjendjen dhe marrja e masave për kullimin e sipërfaqeve të 

tokave që rrezikohen nga përmbytjet në periudha me reshje të dendura                                                                                                             

7. Do të ketë tregje të kontrolluara dhe me standarte bashkëkohore për prodhimet bujqësore 

dhe blegtorale, në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                                                        

8. Do të kryhet orientimi i fermerëve drejt projekteve të ndryshme që favorizojnë zhvillimin 

bujqësor për të përfituar nga fondi i zhvillimit kredi me interesa të vogla                                                                                

9. Do të kryhet shtrirja e kontrollit veterinar në njësi administrative duke eliminuar therjet 

në rrugë nëpërmjet ngritjes se thertoreve dhe pikave të shitjes në njësitë administrative të 

Bashkisë Dibër                                                                                                                                                                     

10. Do të kryhet rishikimi i mundësisë për investime për ngritjen e një markate të re me 

parametra bashkëkohore                                                                                                                                                      

11. Do të kryhet mbrojtja e tokës në tërësi nga erozioni përmes investimeve për mbajtjen në 

gadishmëri të kanaleve antieroziv                                                                                                                                       

12. Do të kryhet orientimi i fermerëve për vënien dhe përshtatjen e taksave të tyre për t’i 

përdorur për qëllime turistike                                                                                                                                             

13. Do të kryhet orientimi i fermerëve për organizimin e tyre në grupe për kultura bujqësore 

të caktuara                                                                                                                                                         

14. Do të ketë vazhdimësi të skemave të vaksinave në blegtori për sëmundje që transmetohen                                                                                             

15. Do të kryhet ngritja e tregut të gjësë së gjallë me parametra bashkëkohore në qytetin e 

Peshkopisë                                                                                                            

16. Do të rikonstruktohen kanalet vaditëse në njësinë administrative  Melan                                                   

17. Do të ngrihet një pikë për grumbullimin e frutave në njësinë administrative Melan                                        

18. Do të rriten e subvencionet në bujqësi e blegtori në fshatin Grevë                                               

19. Do të kryhet regjistrimi i fermave në fshatin Grevë                                                                            

20. Do të hapet qendër grumbullimi frutash në njësinë administrative Kastriot                                                  

21. Do të krijohet një baxho në njësinë administrative Kastriot                                                        

22. Do të investohet në përmirësimin e kanaleve vaditëse dhe ujërave të zeza në njësinë 

administrative Kastriot                                                         

23. Do të kryhet çertifikimi i të gjitha pronave e tokave në Maqellarë                                                 

24. Do të ngrihen kanalet e vaditjes në Selishtë                               

25. Do të subvencionohen fermerët në bujqësi e blegtori në Selishtë                                                                   

26. Do të ngrihen kanalet e ujërave vaditëse në Cernjevë e Shumbat                                                    

27. Do të jepen subvencione fermave bujqësore, frutore dhe blegtorisë në Sllovë                                                     



28. Do të krijohet një qendër për grumbullimin e frutave, në Dypjakë, si një vend blegtoral e 

bujqësor, të njohur për frutat                                         

29. Do të kryhet ngritja e mirëmbajta e kanaleve të ujit vaditës, në njësinë administrative 

Kala e Dodës                                     

30. Do të shpërndahen subvencione për blegtorinë  në njësinë administrative Kala e Dodës                                                

31. Do të ndërtohet një baxho në njësinë administrative Kala e Dodës                                     

32. Do të rriten ndjeshëm fondet për blegtorinë në njësinë administrative Kala e Dodës                                                   

33. Do të kryhet ngritja dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujit të vaditjes së tokave në Zall-

Dardhë                                 

34. Do të kryhet hapja e një qendre grumbullimi për bimët mjekësore dhe promovimi i saj në 

Zall-Dardhë                      

35. Do të shtohen subvencionet për bujqësinë dhe blegtorinë në Zall-Reç                                                                               

36. Do të krijohet një treg për prodhimet bujqësore në Zall-Reç                                                                   

37. Do të investohet për rrjetin e kanalizimeve dhe ujit për vaditje në Zall-Reç                                                         

38. Do të kryhet ngritja dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujit vaditës në Arras                                          

39. Do të krijohet një treg për prodhimet bujqësore në Arras                                                                 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të organizohen takime publike ku do të marrin pjesë grupet e interesit, qytetarët, 

përfaqësues të institucioneve shtetërore lokale, përfaqësues të Njësive Administrative, 

përfaqësues të shoqatave të ndryshme që operojnë në Dibër                                                                                                     

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të krijohen mjedise pushimi për moshën e tretë në qytet  

2. Do të kryhet ndarja me korrektësi e ndihmës ekonomike, në Kishavec, duke shmangur 

problematikat e diferencimet mes qytetarëve                                                                              

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të hapet një qendër për kujdesin ndaj klientit në njësinë administrative Kastriot                              


