
Bashkia: RROGOZHINË 

Kryetar: BEQIR NUREDINI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet rruga nga derdhja e Shkumbinit deri në fshatin Domë që përshkruan të gjithë 

vijën bregdetare, duke u pajisur me  trotuare, ndriçim dhe të gjitha kanalizimet 

2. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në çdo rrugë kryesore, qendër fshati dhe 

rrugicë, duke i pajisur me trotuare dhe ndiçim në çdo nj. ad 

3. Do të kryhet përfundimi i rrugës nga Vilë-Bashtova deri në bregdet, rreth 1 kilometër 

4. Do të ndërhyet në rikonstruksion rrugësh dhe ndriçim të tyre, përfshirë dhe rrugicat e 

lagjeve, parqet e lulishtet në qytet 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të ndërtohet një linjë urbane falas për fëmijët që të shkojnë dhe kthehen nga shkolla 

në territorin e bashkisë 

2. Do të krijohet një fond për të rinjtë që kanë ide për të ngritur biznese 

3. Do të restaurohen (me ngrohje, këndë dhe parqe)  të gjitha kopshtet dhe shkollat 

ekzistuese në të gjithë zonën e bashkisë 

4. Do të rriten kuotat e bursave për nxënësit ekselentë për të vazhduar shkollimin 

5. Do të kryhet një binjakëzim i Bashkisë Rrogozhinë me bashki të tjera të fuqishme, jo për 

të kërkuar fonde në euro, dollarë apo valutë tjetër, por ndihma në mjete 

6. Do të krijohen qendra rinore dhe social- kulturore me shtrirje në të gjithë zonën, në 

mënyrë që të integrohen zonat rurale me ato urbane 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe Ministrinë e 

Turizmit, një plan afatgjatë për zhvillimin e turizmit 

2. Do të synohet zhvillimi i turizmit nëpërmjet ndërtimit të resporteve gjatë vijës bregdetare 

3. Do të kryhet impianti i përpunimit të ujërave të bardha dhe të zeza në territorin e bashkisë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të kryhet kanalizimi i ujërave vaditës dhe kullues, brenda një viti e gjysëm nga fillimi 

i  mandatit (150 km kanale) 

2. Do të kryhen rrugët e parcelave, brenda 1 viti e gjysëm nga fillimi i mandatit 



3. Do të ngrihet një ndërrmarje e posaçme në bashki e cila do të merret me problemet e 

bujsësisë, e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, kamionë, ekskavatorë, traktorë etj. 

4. Do të bashkëpunohet me kompani të huaja dhe fermerë të zonës për të ngritur pika 

grumbullimi për produktet bujqësore vendase si edhe për ngritjen e pikave frigoriferike 

5. Do të ngrihet një zyrë në bashki e cila do të asistojë fermerët në shkrimin e projekteve për 

të përfituar fonde nga donatorë të ndryshëm 

6. Do të kryhet mirëmbajtja e investimeve në bujqësi 

 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të zhvillohen parqe ku të kalojnë kohën të moshuarit në territorin e bashkisë 

2. Do të ndërtohet një strukturë në bashki për të ndihmuar gratë që përballen me probleme 

sociale 

3. Do të zhvillohen aktivitete për integrimin e gruas 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të ngrihet një bazë të dhënash e plotë për gjithë fuqinë punëtore në bashki sipas 

profesioneve për të pasur mundësi që të dërgohen në të gjitha burimet e mundshme për të 

afruar bizneset fason në bashki për vende të reja pune 

2. Stafi i bashkisë do të përbëhet nga 50 % gra dhe 50 % burra 

3. Do të kryhet konkurs për këto që do të jetë pjesë e administatës së bashkisë 

4. Do të mbështet biznesi i vogël me uljen e disa tarifiave në minimumin që lejohet 

ligjërisht 

5. Do të ulen tarifat e taksat në maksimumin e mundshëm, për aq sa parashikon ligji, për 

kompani dhe sipërmarrje të re që krijojnë vende pune 

6. Do të krijohet një fond garancie për ata që kanë ide për të zhvilluar një biznes privat 


