
Bashkia: MAT 

Kryetar: NEZIR RIZVANI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet përmirësim i infrastrukturës nëpër lagje në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                    

2. Do të vendoset ndriçimi publik në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                    

3. Do të kryhet përmirësimin i ambienteve, hapësirave në lagje e blloqe pallatesh në 

territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                    

4. Do të përmirësohet infrastruktura rrugore në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                               

5. Do të përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm dhe ujë vaditës  në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Do të zgjidhen problemet  me rrugët në Lagjen e Re                                                     

7. Do të rikonstrktohen kanalet e ujërave të zeza më Lagjen e Re                                        

8. Do të vendoset ndriçimi publik në Lagjen e Re                                                                    

9. Do të kryhen investime në infrastrukturë në lagjen "Drita"                                                       

10. Do të kryhet rehabilitimi i rrugës Kolaj              

11. Do të zgjidhet mungesa e ujit të pijshëm në lagjen Kolaj                                                      

12. Do të vendoset ndriçim në lagjen ""Pjetër Budi""                                                                                                             

13. Do të kryhet permirësimi teknik i rrjetit të ujit të pijshëm në nj. ad. Baz                                                                                                      

14. Do të përmirësohet rrjeti rrugor në nj. ad. Baz                                                               

15. Do të përmirësohet sistemi rrugor në Fushë-Baz                                                 

16. Do të përmirësohet sistemi i ujit të pijshëm në Fushë-Baz                                                    

17. Do të përmirësohet cilësia e ujit të pijshëm në Baz                                                      

18. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në aksin Macukull-Burgajet dhe Derjan-Urake                                                                 

19. Do të punohet për ujësjellësin nga Zall-Gjoçaj në Derjan dhe Urake                            

20. Do të përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm në fshatin Laç                                      

21. Do të kryhet, në fshatin Laç, lidhja me rrugën nacionale, me te gjitha urat dhe veprat e 

artit                                                          

22. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Urakë                                                             

23. Do të kryhet rruga Derjan - Urakë                                   

24. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në fshatin Rremull                                                    

25. Do të rikonstruktohen rrugët e lagjeve në Urakë                                                              

26. Do të lidhet qendra e nj. ad.Rukaj me rrugë të asfaltuar                                           

27. Do të kryhet furnizimi me ujë të pijshëm në nj. ad. Rukaj                                                      

28. Do të kryhet lidhja me rrugë e fshatit Rremull                                                            

29. Do të kryhet ndërtimi i një ujësjellësi që të përmbushë nevojat e gjithë pjesës së mbetur 

pa ujë të pishëm në njësinë administrative Macukull                                         

30. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Macukull -Burgajet                                                         

31. Do të rikonstruktohen rrugët në Zall-Shoshaj                                                                                                                                             

32. Do të rikonstruktohet rrjeti i uji të pijshëm në Zall-Shoshaj                                                     



33. Do të rikonstruktohet rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza në Zall-Shoshaj                            

34. Do të punohet për përmirësimin e furnizimit me ujë në German                                                                                                                               

35. Do të synohet asfaltimi i rrugës së fshatit German                                                          

36. Do të rikonstruktohen varrezat për një nga lagjet e Zall-Shoshaj                                         

37. Do të kryhet lidhja e rrugës me asfalt nga qendra e fshatit Midhë me rrugën Komsi-Burrel                                                         

38. Do të përmirësohet cilësia dhe menaxhimi i ujit të pijshëm në Midhë                                       

39. Do të kryhet lidhja e rrugës me asfalt nga qendra e fshatit Batër e Vogël me qendrën e 

qytetit Burrel                                                      

40. Do të kryhet lidhja unazore me rrugë rurale nga Batër e Vogël , Batër e Madhe Komsi                                                                                     

41. Do të përfundohet rehabilitimi i rrugëve në Batër e Madhe, Batër e Vogël dhe rrugës së 

Frankthit                                                                          

42. Do të ndërhyhet në rrugët e lagjeve në Batër e Madhe dhe Frankth                                                                                                                                                                               

43. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugës në Selixë                                                            

44. Do të pajisen banorët me mulli bloje në Selixë                                                        

45. Do të ndërtohet rrugë në lagjen Grope të fshatit Burgajet                                                                                     

46. Do të përmirësohet sistemi i ujit të pijshëm në lagjen Grope të fshatit Burgajet                          

47. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm pasi keqpërdoret duke u derdhur rrugëve dhe nuk 

shkon në banesat e qytetarëve në Branicë dhe Stafasan                                    

48. Do të zgjidhet problemi i energjisë elektrike në Branicë dhe Stafasan                       

49. Do të zgjidhet problematika e ujit të pijshëm në Zenisht                                      

50. Do të rikonstruktohen rrugët nëpër lagje në Zenisht                                               

51. Do të zgjidhet problemi i mungesës së rrugës në Branicë dhe Stafasan                              

52. Do të ketë zgjidhje të menjëherëshme të problemit të menaxhimit të ujit të pijshëm, në 

Burgajet                                               

53. Do të kryhet përfundimi i infrastrukturës së rrugëve lidhëse të lagjeve, në Burgajet              

54. Do të kryhet menaxhimi i ujit të pijshëm në lagjet Qendër, Çupaj, Dragjosh të fshatit Lis                                                           

55. Do të kryhet ura lidhese midis dy lagjeve në Vinjollë, rruga lidhëse e fshatit do të jetë 

lehtesisht e kalueshme dhe do të synohet në një periudhë afatmesme asfaltimi i kësaj 

rruge                                

56. Do të rikonstruktohet ujësjellësi në fshatin Gjalish                                                     

57. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugës në Gjalish dhe në plan afatmesëm kjo rrugë do të 

trajtohet me asfalt                                    

58. Do të ndërtohet rruga lidhëse e fshatit Shoshaj                                                            

59. Do të përmirësohet cilësia e ujit të pijshëm në Lis                                                                                                                                    

60. Do të kryhet rehabilitimi i rrugës nga ura e Ulëzës deri në Qendër Ulëz, e cila do ta bëjë 

këtë zonë tërheqëse për turizmin e për rrjedhojë do të shtojë vetëpunësimin                        

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të mbështetet arsimi profesional i cili do të ndihmojë në rritjen e punësimit                                                                                     

2. Do të kushtohet vëmendje ndaj futbollit dhe sporteve të tjera në lagjen "Drita"                                                       

3. Do të zgjidhet problemi i ujit dhe energjisë elektrike në shkollën në Selixë                                    



Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të merren masa të menjëherëshme në drejtim të menaxhimit të mbetjeve urbane deri 

në ndërtimin e një "Landfilli" apo impianti të përpunimit të mbetjeve                                               

2. Do të sigurohet mbledhja, tërheqja dhe trajtimi i mbetjeve urbane të paktën në të gjitha 

zonat ku infrastruktura e krijon këtë mundësi                                                                        

3. Do t’i kushtohet rëndësi mbledhjes dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore                                                          

4. Do të synohet një partneritet publik-privat për ti dhënë një shtytje të re zhvillimit të 

sportit                                           

5. Do të kryhet përmirësim i  menaxhimit të pastrimit të qytetit                                                   

6. Do të punohet për promovimin e mëtejshëm të turizmit malor dhe familjar në njësinë 

administrative Macukull                                                 

7. Do të kryhet rigjallërimi i plotë i zonës në njësinë administrative Ulëz nëpërmjet 

investimeve në rrugë, turizëm dhe infrastrukturë që i shërben turizmit                                                                                                    

8. Do të punohet që nëpërmjet turizmit, në Ulëz, të rritet  niveli i punësimit                                                

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ndihmohet me asistencë teknike profesionale biznesi dhe fermerët në drejtim të 

hartimit të programeve të zhvillimit, kreditimit, të tregjeve, të cilësisë së farërave si dhe 

përmirësimit racor                                                                                                       

2. Do të vendoset kanali vaditës që mungon prej 25 vitesh në fshatin Burrel dhe do të 

rikonstruktohet rezervuari i Midhës nga ku merr ujë ky fshat                                                                                  

3. Do të përmirësohet rrjeti vaditës në nj. ad. Baz                                                               

4. Do të përmirësohet sistemi vaditës në Fushë-Baz                                                              

5. Do të zgjidhet problemi i ujit për vaditje në Urakë                                                          

6. Do të zgjidhet problemi i vaditjes në fshatin Rremull                                                    

7. Do të kryhet rikonstruksioni i kanalit vaditës në njësinë administrative Rukaj                                                                        

8. Do të rikonstruktohet rrjeti i ujit vaditës në Zall-Shoshaj                                                                  

9. Do të punohet për rrjetin e kanaleve vaditëse dhe vënien në funksion të plotë të 

rezervuarit të Midhës                                                                     

10. Do të rikonstruktohet rrjeti i ujit vaditës në Batër e Madhe dhe Frankth                                                                 

11. Do të rehabilitohet sistemi i vaditjes në German           

12. Do të zgjidhet problemi i ujit vaditës në Branicë dhe Stafasan                                                 

13. Do të zgjidhet problematika e ujit vaditës në Zenisht                                                           

14. Do të zgjidhet problematika e ujit vaditës në Burgajet                                                              

15. Do të kryhet menaxhimi i ujit vaditës në lagjet Qendër, Çupaj, Dragjosh të fshatit Lis                  

16. Do të zgjidhet problematika e kanalit vaditës në Vinjollë                                                         

17. Do të përqendrohet vëmendje në sektorin blegtoral dhe peshkimin me qëllim prodhimin 

për treg në Ulëz                                                                   

Fusha: TRANSPARENCA 



Premtime:  

1. Do të kryhen organizimi dhe përdorimi efektiv i mbledhjeve të hapura me komunitetin                                             

2. Do të kryhet anketimi dhe vrojtimi për problematika të caktuara                                           

3. Do të kryhet organizimi i mbledhjeve të hapura me grupet e interesit                                                                        

4. Do të kryhet organizimi i mbledhjeve dhe konsultimeve me përfaqësuesit direkt të 

qytetarëve në lagje apo fshatra (pleqtë, kryepleqtë)                                                               

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të mbështetet çdo projekt dhe ide që lidhet me integrimin dhe përfaqësimin e gruas në 

shoqëri                                                           

2. Do tu vendoset ndihma ekonomike atyre familjeve që i'u është hequr me pa të drejtë në 

lagjen "Pjetër Budi"    

                                                 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Për biznesin: ulje të taksave; eleminim të procedurave burokratike; mbështetje të 

investimeve vendase dhe të huaja                                                                                                                      

2. Do të falen kamatvonesat                                      

3. Do të ulet çmimi i energjise elektrike 25%              

4. Do të ulen taksat                                                       

5. Do të sigurohet rritje e punësimit dhe nxitje e vetëpunësimit                                                         

6. Do të arrihet një zhvillim i qendrueshëm ekonomik nëpërmjet shfrytëzimit të bukurive 

natyrore, mbështetje për fermerët, thithjen e investimeve publike dhe private si dhe rritjen 

e aksesit për kredi                                                                  


