
Bashkia: KUKËS 

Kryetar: BASHKIM SHEHU 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet kontroll auditimi për fondet që janë shpenzuar për ujësjellësin e Kukësit 

ndër vite 

2. Do të zgjidhet brenda dy viteve problemi i ujit dhe do të ketë ujë 24 orë në ditë në 

territorin e bashkisë 

3. Do të zgjidhet problemi i energjisë elektrike në territorin e bashkisë 

4. Do të kryhet inventarizimi i të gjithë rrjetit rrugor që do t`i kalojë në administrim 

Bashkisë Kukës 

5. Do të kryhet shfrytëzim i projekteve ekzistuese dhe hartimi i projekteve të reja për 

rehabilitimin e segmenteve rrugore dhe veçanërisht atyre për të cilat kërkohet një 

ndërhyrje e menjëhershme emergjente 

6. Do të kryhet ristrukturimi organizativ i Drejtorisë së Shërbimeve, duke përfshirë brenda 

saj dhe Sektorin e Rrugëve 

7. Do të kryhet ngritja e Njësisë së Auditimit dhe Inspektimit të Sigurisë Rrugore, si 

strukturë e veçantë pranë Bashkisë Kukës 

8. Do të kryhet, filllimisht, rikonstruksioni i disa rrugëve të brendshme të qytetit të Kukësit, 

plotësisht të shkatërruara dhe amortizuara 

9. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugëve që lidhin fshatrat me numrin më të madh të 

popullsisë, pasi edhe përfituesit do të jenë më të shumtë 

10. Do të zgjidhet problemi i mungesës së ambulancave dhe shërbimit shëndetësor në disa 

fshatra 

11. Do të kryhet rruga e Zapodit 

12. Do të përfundohet rruga e Shishtavecit  

13. Do të kryhet rruga e fshatit Fshat  

14. Do të kryhet rruga e Kalisit 

15. Do të kryhet rruga e Surrojit 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të fillojnë të jepen shfaqje në Pallatin e Kulturës  

2. Do të ketë mbështetje financiare nga bashkia për çdo aktivitet lokal e kombëtar, të 

planifikuar nga grupet e  rapsodëve 

3. Do të jepen fonde nga bashkia për të shtypur libra çdo personi që do të shkruajë historinë 

e Kukësit, të vjetër e të re, apo do të shkruajë libër për figurat emblematike të Kukësit 

4. Do t’i blihen minimalisht nga 50 kopje libri për bibliotekat nga bashkia, sipas rëndësisë 

së librit, çdo autori kuksian ose jo kuksian që shkruan për Kukësin  



5. Do të prodhohet gazeta e Kukësit, me fondet e bashkisë  

6. Do të hapet një muze i kujtesës në Kukës;  Muze i mikpritjes së madhe dhe në derë të tij 

duhet të paktën të vihet një gur i madh ku të gdhenden emrat e gjithë martirëve kuksianë 

të rënë në luftrat mbrojtëse kundër armiqve 

7. Do të hapen vende pune për të rinjtë  

8. Do të kryhet përmirësimi i arsimit dhe aftësive të forcës punëtore nëpërmjet trajnimeve 

profesionale, mbështetjes së OJF-ve dhe Agjencive përkatëse 

9. Do të realizohet, në vitin e parë të mandatit,  meremetim dhe mirëmbajtje në vijimësi e 

shkollave, sidomos në zonat rurale 

10. Do të gjehen me programe të veçanta, mundësitë e mbështetjes financiare për 

promovimin e traditës dhe kulturës së komunitetit të Gorës 

11. Do të ndërtohet një shkollë në lagjen e re në Kukës 

12. Do të organizohet në mënyrë të përvitshme “ Dita e Kulturës së Gorës” në qytetin e 

Kukësit 

13. Do të organizohen aktivitete të ndryshme kulturore,artistike, sportive në  Zapod  

14. Do të organizohen aktivitete të ndryshme kulturore,artistike, sportive në Shishtavec 

15. Do të kryhet hapja e një shkolle profesionale për turizmin, artizanatin, fasonerinë e të 

tjera profesione në territorin e bashkisë 

 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të nxitet turizmi veror dhe dimëror duke promovuar vlerat por edhe duke afruar 

kompani që janë të interesuara në këtë sector 

2. Do të punohet me investitorë vendas e të huaj për ngritjen dhe zhvillimin e turizmit 

malor, përfshirë dhe turizmin kurativ shëndetësor në territorin e bashkisë 

3. Do të hartohet strategjia e menaxhimit të ujërave të përdorura duke mundësuar mbledhjen 

e tyre vetëm në një pikë, ku do të bëhet trajtimi i tyre dhe krijon mundësinë që në një 

periudhë të mëvonshme të ndërtohet një impiant i pastrimit të këtyre ujërave para se të 

derdhen në liqen 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të nxiten fermerët  në industrinë e përpunimit dhe baxhove, bimëve medicinale, 

patatës etj në mënyrë që të zhvillohet fshati 

2. Do të insistohet që të mos ketë kufi e dogana në Morinë dhe Vermicë, në mënyrë që tregu 

i prodhimeve vendase të zgjerohet, edhe në Prizren, Gjakovë e më gjerë 

3. Do të kenë etiketën e tyre me emrin e qytetit prodhimet e Kukësit, me qëllim që të 

konkurrohet me prodhimet vendase bio e të kultivuara në bjeshkë, në një territor të 

shëndetshëm 

4. Do të identifikohen potencialet dhe përmirësohet produktiviteti i  ushqimeve lokale 



5. Do të kryhet rritja e ndërgjegjësimit dhe përdorimin e kapaciteteve të familjeve në 

diversifikimin e produkteve dhe shërbimeve si dhe në rritjen e cilësisë së bujqësisë 

6. Do të kryhet përmirësimi i performancës së fermerëve dhe bizneseve rurale, si dhe dhënia 

e lehtësirave fiskale për fermerët dhe bizneset rurale 

7. Do të kryhet rritja e kapaciteteve të familjeve dhe komunitetit rural në përgjithësi për të 

zbatuar zgjidhje të provuara për zhvillimin social dhe ekonomik, si psh: ide të reja, 

përdorimi i teknologjive të reja, eksplorimi i tregjeve të reja, krijimi i partneriteteve të 

reja, etj 

8. Do të kryhet rritje e ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të familjeve për të aksesuar 

mundësitë dhe përfitimet nga programet e zhvillimit dhe mbështetjes, si psh IPARD, etj 

9. Do të kryhet rritje e kapaciteteve të administratës lokale për të ngritur fonde, përmirësuar 

rrjetet rurale dhe zbatuar projekte në njësitë administrative lokale 

10. Bashkia do të orientohet në mbështetjen për ngritjen e qendrave të grumbullimit dhe 

përpunimit të produkteve bujqësore e blegtorale, dhomat ftohëse, njësitë e vogla të 

përpunimit për lëngje dhe pije të ndryshme 

11. Do të kryhet përdorimi i minifermave bujqësore dhe blegtorale në shërbim të agroturizmit 

dhe të turizmit malor, si rrugë shumë efektive për shtimin e të ardhurave 

12. Do të krijohen tregje për prodhuesit e patates dhe të produkteve të tjera bujqësore e 

blegtorale në territorin e bashkisë 

13. Do të punohet për zhvillimin e prodhimeve të pemëtarisë kryesisht kumbull, qershi, 

gështenjë por edhe për përpunimin e frutave në kushtet e shtëpisë në Malzi 

14. Në Bicaj do të punohet që bimët bujqësore të orientohen në prodhimet e freskëta për 

perimet, frutat, rrushin, foragjeret dhe drithërat me destinacion tregun e qytetit Kukës 

15. Do të punohet për zhvillimin e të imtave, kryesisht për prodhimin e mishit të kecit dhe 

pemëtarisë me fokus tek arroret dhe grumbullimin e bimëve mjekësore në Ujmisht dhe 

Lusën 

16. Në Tërthore do të punohet që bimët bujqësore të orientohen në prodhimet e freskëta për 

perimet, frutat, rrushin, foragjeret dhe drithërat me destinacion tregun e qytetit Kukës 

17. Në Shtiqen do të punohet që bimët bujqësore të orientohen në prodhimet e freskëta për 

perimet, frutat, rrushin, foragjeret dhe drithërat me destinacion tregun e qytetit Kukës 

18. Në  Zapod prioritet do t’i jepet mbështetjes për kultivimin dhe tregtimin e patates,fasules, 

perimeve të vona, pemëtarisë me fokus tek arroret, por edhe mollës dhe dardhës, në 

blegtorinë e imët, kryesisht deles, dhe grumbullimit të bimëve mjekësore aromatike 

19. Në zonat Shishtavec dhe Borje prioritet do t’i jepet mbështetjes për kultivimin dhe 

tregtimin e patates,fasules, perimeve të vona, pemëtarisë me fokus tek arroret, por edhe 

mollës dhe dardhës, në blegtorinë e imët, kryesisht deles, dhe grumbullimit të bimëve 

mjekësore aromatike 

20. Në Topojan prioritet do t’i jepet mbështetjes për kultivimin dhe tregtimin e 

patates,fasules, perimeve të vona, pemëtarisë me fokus tek arroret, por edhe mollës dhe 

dardhës, në blegtorinë e imët, kryesisht deles, dhe grumbullimit të bimëve mjekësore 

aromatike 



21. Në Bushtricë prioritet do i jepet mbështetjes për zhvillimin e blegtorisë së imët, kryesisht 

deles, pemëtarisë me fokus tek arroret, grumbullimit të bimëve mjekësore duke parë 

mundësinë për ngritjen e një qendre grumbullimi të tyre në këtë njësi admnistrative 

22. Në zonën Caje prioritet do i jepet mbështetjes dhe investimeve për zhvillimin e të imtave, 

kryesisht deles, kultivimit të patates dhe grumbullimit të bimëve mjekësore aromatike, 

me fokus tek boronica dhe duke parë mundësinë e ngritjes të një njësie grumbullimi  

23. Në Kalis prioritet do i jepet mbështetjes për zhvillimin e blegtorisë së imët, kryesisht 

deles, pemëtarisë me fokus tek arroret, grumbullimit të bimëve mjekësore duke parë 

mundësinë për ngritjen e një qendre grumbullimi të tyre në Bushtricë 

24. Do të punohet për zhvillimin e prodhimeve të pemëtarisë kryesisht kumbull, qershi, 

gështenjë por edhe për përpunimin e frutave në kushtet e shtëpisë në Surroj  

25. Do të punohet për zhvillimin e prodhimeve të pemëtarisë kryesisht kumbull, qershi, 

gështenjë por edhe për përpunimin e frutave në kushtet e shtëpisë në Arrën 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do vihet në dispozicion një numër telefoni për denoncimin e shkeljeve të administratës 

2. Do të kryhet vlerësim dhe monitorim i punëve dhe shërbimeve të ndryshme në bashki 

3. Do të zhvillohen mbledhje të hapura për takimet publike 

4. Do të funksionojnë Bordet këshillimore të qytetarëve 

5. Do të zhvillohen dëgjesat publike për problemet e caktuara dhe para çdo vendimmarrjeje 

të rëndësishme për komunitetin 

6. Do të kryhet buxhetimi me pjesëmarrje 

7. Do të përdoret faqja e bashkise dhe i E-Government për transparencë me qytetarët 

8. Do të hapet një zyrë pritje për të gjitha shërbimet në bashki 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të kryhet ulja e taksave për biznesin e vogël, për të rritur numrin e të punësuarve 

2. Do të bashkëpunohet me biznese fason dhe artizanati, si një mundësi zhvillimi 

3. Do të ngrihet një staf për të studiuar rezervat dhe mundësitë që ofron zhvillimi ekonomik 

lidhur me minierat e fabrikat, bujqësinë dhe blegtorinë, turizmin dhe infrastrukturë dhe 

brenda gjashtë muajve të para të mandatit do të kërkohet mundësi financimi, nga 

institucione të ndryshme vendase dhe të huaja për tu zbatuar këto projekte në menyrë që 

të ketë rritje të punësimit 

4. Do të bashkëpunohet me Komunën e Prizrenit e të Gjakovës për projekte të përbashkëta 

dhe lehtësi në komunikimin e qarkullimin e mallrave dhe të njerëzve 

5. Do të ngrihet një drejtori projektesh me njerëz të arsimuar e të kualifikuar 



6. Do të negociohet me qeverinë qendrore vendosja e rentës minerare, me të cilën të 

përfitojnë kuksianët dhe jo vetëm firmat që merren me këtë 


