
Bashkia: KRUJË 

Kryetar: ARTUR BUSHI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të investohet në zgjidhjen e problemit të ujit të pijshëm në territorin e bashkisë  

2. Do të ndërtohen dy akset kryesore të bashkisë së re, përveç akseve dytësore dhe rurale, të 

cilat do të evidentohen me ndihmën e ekspertëve dhe do të rikonstruktohen  

3. Do bëhet i mundur realizimi i investimeve të dërguara nga Ministria e Shëndetësisë për 

ndërtimin e të paktën 10 ambulancave të reja të domosdoshme në bashkinë e re, si dhe 

rikonstruksionin total të qendrave shëndetësore ekzistuese  

4. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në fshatin Picërragë  

5. Do të kryhet asfaltim dhe ndriçim i rrugës Derede deri tek Shkolla "Xak Pengili"  

6. Do të kryhet asfaltim dhe ndriçim i rrugës Derede deri tek Lagjia "Goge"  

7. Do të kryhet shtrimi i rrugës Derede deri tek Kroji "Pistole"  

8. Do të kryhet rregullimi dhe sistemimi i përrenjëve Derede, Goge, Tupi  

9. Do të investohet në Krojin Derede me izolim dhe suvatim  

10. Do të kryhet shtrim i rrugëve dhe sistemimi i hapësirave midis pallateve Zim Zeneli deri 

tek Ballafenia  

11. Do të kryhet përfundimi i rrugës së Lagjes "Çopane"  

12. Do të kryhet sistemimi i rrugës Berusht - Ballt  

13. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Sute-Derven dhe i Teqes së Dervish Shabanit  

14. Do të ndërhyet në përmirësimin e infrastrukturës në rrugët e lagjes Seser, Krujë 

15. Do të kryhet ndriçim i rrugëve në lagjen Seser, Krujë  

16. Do të kryhet restaurim i hapësirave publike mes pallateve në lagjen Seser, Krujë  

17. Do të kryhet sistemim i përrenjëve në lagjen Seser, Krujë  

18. Do të përmirësohet infrastrutura rrugore në Abazë  

19. Do të vendoset ndiçimi rrugor në Abazë  

20. Do të ndërhyet në infrastrukturë në lagjen 'Ali Lama' Krujë  

21. Do të rikonstruktohet rruga Krujë-Tiranë 

22. Do të kryhet zgjerimi i sheshit të stacionit të autobusëve dhe krijimi i parkingjeve pa 

pagesë, me disa kate  

23. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në fshatin Halil  

24. Do të zgjidhet problei i ujit të pijshëm në bllokun nr. 5 Fushë Krujë  

25. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në bllokun nr. 5 Fushë Krujë  

26. Do të ndërhyet në ndriçimin e rrugicave të lagjeve në bllokun nr. 5 Fushë Krujë  

27. Do të ndërhyet në sistemin e kanalizimeve në Luz Poshtë  

28. Do të ndërhyet në rrjetin energjitik në Luz Poshtë 

29. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në Luz Poshtë  

30. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në Luz Sipër  



31. Do të ndërhyet në sistemin e ujësjellës kanalizime në Luz Sipër 

32. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Arrameras  

33. Do të ndërhyet në ujësjellës Kanalizime në Arrameras  

34. Do të ndërhyet në infrastrukturë në zonën Kodër e Talve  

35. Do të ndërhyet në sistemin e kanalizimeve në zonën Kodër e Talve  

36. Do të kryhen investime në ujësjellës për përmirësimin e furnizmit me ujë të pijshëm në 

nj. ad. Fushë Krujë 

37. Brenda vitit 2016, do të përfundojë rruga Fushë-Krujë Thumanë  

38. Do të ndërtohet një nënstacion të ri elektrik për përmirësimin e furnizimit me energji 

elektrike në nj. ad. Fushë Krujë 

39. Do të kryhet asfaltimi i të gjitha rrugëve të lagjeve dhe ndriçimi i të gjitha rrugicave të 

qytetit Fushë Krujë 

40. Do të kryhet mirëmbajtja dhe vazhdimi i investimeve për lumin Zezë, ndërtimi i tre 

mbikalimeve Luz, Arrameras dhe Larushk, përfundimi brenda vitit të parë i asfaltimit të 

rrugës “Rruga e Tiranës-Fshati Kullasë” dhe “Halil-Qendra Arkeologjike Zgërdhesh” 

41. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore, në Mazhë 

42. Do të ndërhyet në sistemin e kanalizimeve, në Mazhë 

43. Do të ndërhyet në nfrastrukturën rrugore në Mallçuk dhe Murqinë  

44. Do të ndërhyet në sistemin ujësjellës kanalizime në Mallçuk dhe Murqinë  

45. Do të kryhet infrastruktura rrugore moderne në fshatin Bilaj  

46. Do të ndërhyet në sistemin e ujësjellës kanalizime në Bilaj  

47. Do të ndërtohet një ujësjellës i ri që do të furnizojë me ujë të pijshëm fshatrat Mallkuç, 

Mazhë e Vogël, Mazhë e Madhe  

48. Do të kryhet investim në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit në fshatrat Bubq dhe Budull  

49. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Fushë Mallkuç-Kodër dhe Mallkuç-Tari  

50. Do të kryhet asfaltim i rrugës Bubq-Budull  

51. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Bubq-Kalaja e Prezës  

52. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Budull-Rruga Nacionale  

53. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Bubq-Varreza, Mazhë e Madhe-varreza, Mazhë e Vogël-

varreza  

54. Do të kryhet asfaltimi i rrugës Stacioni Trenit Ishëm-Qendër Murqin  

55. Do të kryhet asfaltimi i rrugës së Bregut të Lumit, Ura Gjolës-Shkolla Bilaj  

56. Do të përfundohet gjithë infrastruktura rrugore në Tapizë 

57. Do të përfundojë infrastruktura rrugore në Nikël  

58. Do të zgjidhet  problemi i energjisë me investimin për nënstacionin e ri për Nikël me një 

vlerë afërsisht 2 mln Euro  

59. Do të ndërhyet në rrugën që shkojnë fëmijët në shkollë, në Rinas  

60. Do të kryhet ndërtimi i urës së “Tubit”, që lidh Niklën me aeroportin “Nënë Tereza”  

61. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugës Nikël-Mukje  

62. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve: kryqëzimi i Beqeve – Unaza Qerek, 

Rrugës “Ahmetëve”, Varreza-Tapizë, Unaza e Rinasit  dhe  Thanzës – “Besim Lleshi”, 

Tapizë  

63. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Derven Kodër 



64. Do të ndërhyet në infrastrukturë në Miliska dhe Dukagjin  

65. Do të ndërhyet në infrastrukurën rrugore në Thumanë,  ku me mbështetjen e Qeverisë 

Qendrore vitin e ardhshëm do inagurohet rruga Fushë Krujë - Thumanë  

66. Do të ndërhyet në infrastrukturë në Sukth Vendas  

67. Do të ndëryhet në të gjithë rrjetin e rrugëve të malësisë në Cudhi që lidhin fshatrat me 

rrugën kryesore  

68. Do të ndërhyet në rrugën që lidh fshatin Mafsheq me Nojën 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të vendoset fondi i ekselencës 

2. Do të kthen shkollat si qendra komunitare në territorin e bashkisë  

3. Do të ngrihet arsimi profesional  

4. Do të ngrihen dy qendra rinore në territorin e bashkisë  

5. Do të ngrihet Këshilli Bashkiak Rinor  

6. Do të vendoset fond i veçantë për punësimin e të rinjëve  

7. Do të rikthehet tradita sportive 

8. Do të përmirësohet ndjeshëm sistemi i çerdheve dhe kopshteve në të gjithë bashkinë 

Krujë; Kjo do të shoqërohet edhe me ndërtimin e kopshtëve të tjerë sidomos në zonat 

rurale dhe rikonstruksionin e kopshteve dhe çerdheve egzistuese në Krujë dhe Fushë-

Krujë  

9. Do të zbatohet programi i shkëmbimeve arsimore dhe kulturore 

10. Do të kryhet ndërtimi i një shkolle të re për njësi, për të mundësuar lehtësimin e 

mësimdhënies dhe shmangien e shkollës me turne  

11. Do të kryhet rikonstruksioni i gjimnazit dhe shkollave të tjera dhe kopshteve në fshatrat 

përreth njësisë administrative Fushë Krujë 

12. Do të ndërtohen dy kënde sportive në nj. ad. Fushë Krujë 

13. Do të kryhet mbështetje e gjithanshme në aktivitetet kulturore-artistike dhe klubi i 

futbollit “Iliria”  

14. Do të kryhet rikonstruksioni i shkollës fillore në Grepes dhe shkollës në Kurcaj 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të krijohen hapësira publike me gjelbërim e ambjente çlodhëse për moshën e tretë dhe 

fëmijët në territorin e bashkisë 

2. Do të rehabilitohen dhe rivitalizohen të gjitha monumentet natyrore, kulturore dhe fetare 

të Krujës siç janë “Shtëpitë Monument Kulture” dhe krojet e shumta të qytetit, për t’i 

bërë ato të vizitueshme dhe pjesë të itinerarit turistik  

3. Do të kryhet përmirësimi i sinjalistikës turistike për të lehtësuar ardhjen dhe lëvizjen e 

turistëve duke përfshirë këtu edhe krijimin e vendqëndrimit për automjetet e turistëve në 

qytet  



4. Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës do të organizohet një festë e përhershme 

vjetore “Gjaku i Arbrit Thërret”, me pjesëmarrje nga të gjithë trojet shqipfolëse Arbëresh, 

Mal i Zi, Kosovë e Maqedoni, si dhe organizimi i panaireve rajonale të kulinarisë dhe 

prodhimit artizanal vendas, por edhe riaktivizimin e shkëmbimeve ekonomike, kulturore 

me shumë bashki europiane me të cilat Kruja është e binjakëzuar  

5. Do të kryhet hapja dhe vënia në eficencë e një web site zyrtar të Bashkisë Krujë për 

sektorin e turizmit  

6. Do të kryhet studimi dhe nxitja e turizmit malor si në malin e Krujës, por edhe në Parkun 

Kombëtar të Qafështamës; mundësimi i zhvillimit të kurseve të trajnimit profesional për 

përmirësimin e shërbimit në Hoteleri Turizëm dhe formimin e të rinjëve si guidë 

7. Do të kryhet vënia në funksion të plotë të Pallatit të Kulturës Krujë, duke bërë të mundur 

financim të posaçëm për “grupin karakteristik të Pleqve të Krujës”, grupin artistik dhe 

grupin e valleve  

8. Do të parashikohet financimi i projekteve për nxitjen e punimeve artizanale vendase, në 

bashkëpunim me fondin amerikan të zhvillimit dhe Ministrisë së Turizmit  

9. Do të hartohet një guidë profesionale dhe rikthehet tradita krutane e punëve artizanale 

10. Do të shfrytëzohet potenciali i Krujës për një turizëm të fuqishëm religjioz si një qendër e 

bektashizmit në Shqipëri   

11. Do të punohet në ndërtimin e një landfilli për bashkinë e re të Krujës, i cili mund të 

ndërtohet në zonat më pak të pupulluara të bashkisë  

12. Do të ngrihet një qendër e madhe, shumë kursëshe, për disa mjeshtëri karakteristike për 

qytetin e Krujës si përpunimi i bakrit, drurit, qeramikës, qilim-punuesit, qëndistari, etj. 

Stimulimi  i kësaj qendre dhe mësueseve të saj do të bëhet financiarisht por edhe me 

mjete logjistike  

13. Do të stimulohet ngritja e bizneseve familjare që kanë lidhje me artizanatin  

14. Do të punohet për ndërtimin e një qendre artizanati të madh për punimin manifaktural të 

qilimave çka do të punësonte shumë të reja dhe do të risillte në vëmendje traditën në këtë 

fushë  

15.  Do të nxitet hapja e një punishteje balte e qeramike, kjo një traditë e hershme në Krujë  

16.  Do të punohet për krijimin e hapësirave që struktura e Pazarit të përfitojë të ardhura nga 

mirëorganizimi dhe orientimi i drejtë i burimeve; Organizimi i festave private apo edhe 

organizimi i minipanaireve lëvizëse me artizanët dhe zejtarët do të jetë një mënyrë e mirë 

për të rritur eficencën ekonomike në këtë zonë  

17.  Do të nxitet hartimi i stategjive se si mund të përfshihen personat me aftësi të kufizuar në 

punimet artizanale  

18. Në bashkëpunim me shkollat dhe grupet e interesit do të stimulohet përfshirja e brezit të 

ri drejt punës me dorë  

19. Do të kryen monitorime të vazhdueshme për sa i përket nivelit të ndotjes mjedisore nga 

fabrikat e ndryshme në Rrethin e Krujës  

20. Do të kryhet riformatizim i gjithë kapaciteteve turistike të Kalasë së Zgërdheshit që i jep 

një tjetër dimension zonës  

21. Do të kryhet përmirësimi e sistemi i pastrimit të të gjithë territorit në Fushë-Krujë dhe një 

pikë grumbullimi mbetjesh urbane larg qendrave të banimit  



22. Do të rehabilitohet Qendra Kulturore dhe biblioteka në Fushë Krujë  

23. Do të punohet për më shumë zhvillim të turizmit malor në gjithë zonën në Cudhi çka do 

sjellë  ndryshim pozitiv edhe në ekonomi  

 

 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Në mandatin e parë parashikohet krijimi një fondi i caktuar në mbështetje të projekteve 

që fermerët do të paraqesin pranë Bashkisë Krujës  

2. Brenda mandatit të parë do të realizohet ndërtimi i një sektori bujqësie, duke investuar në 

blerjen e mjeteve përkatëse për të mundësuar në mënyrë të menjëhershme fillimin e 

pastrimit të kanaleve kulluese dhe vënien në eficencë të sistemeve vaditëse, ku do t’i 

kushtohet rëndësi  mbështetjes për ndërtimin e pikave të grumbullimit të prodhimeve 

bujqësore dhe blegtorale  

3. Do të bashkëpunohet me investitorë të huaj për përpunimin e bimëve mjekësore, si dhe 

për përpunimin e produkteve blegtorale  

4. Do të mbështetet bujqësia dhe blegtoria në fshatin Picërragë  

5. Do të mbështetet bujqësia dhe blegtoria në fshatin Halil  

6. Do të ndërhyet në bujqësi dhe blegtori në Luz Poshtë  

7. Do të ndërhyet në kanalet vaditëse në Luz Sipër  

8. Do të ndërhyet në bujqësi dhe blegtori në Luz Sipër  

9. Do të ndërhyet në bujqësi dhe blegtori në Arrameras  

10. Do të ketë mbështetje për bujqësinë dhe blegtorinë, në zonën Kodër Tales, me kapacitetet 

e Bashkisë si dhe me suportin e bashkisë për të përfituar nga Projektet Qeveritare  

11. Do të ndërhyet në kanalet vaditëse në Mazhë  

12. Do të mbështeten me  kapacitetet e Bashkisë dhe me investime nga Qeveria Qendrore apo 

Fondacione të Huaja  Bujqësia dhe Blegtoria në Mazhë 

13. Do të mbështetet bujqësia dhe blegtoria në Mallçuk dhe Murqinë  

14. Do të ndërhyet në sistemimin e kanaleve vaditëse në Malçuk dhe Murqinë  

15. Do të mbështetet bujqësia dhe blegtoria në Bilaj  

16. Do të mbështetet bujqësia dhe blegtoria në Tapizë  

17. Do të ndërhyet në sistemin e kanaleve vaditëse për të vënë në mirëfunksionim për 

bujqesinë liqenin e Tapizës  

18. Do të mbeshtetet me kapacitetet e Bashkisë dhe me projekte nga Qeveria Qendrore 

bujqësia dhe blegtoria në Nikël      

19. Do të ndërhyet në infrastrukturën bujqësore në Rinas  

20. Do të kryhet mbështetje ndaj fermerëve e blegtorëve nga Bashkia ashtu edhe me Projekte 

Qeveritare apo financime të organizatave të huaja në Kodër Derven  

21. Do të ndihmohen fermerët e blegtorët, në Miliska dhe Dukagjin, nga Bashkia, për të 

maksimizuar prodhimin ashtu edhe për të qenë sa më efiçent në treg duke përmirësuar  në 

mënyrë direkte ekonominë e çdo familjeje të këtyre zonave  



22. Do të mbështetet çdo fermer apo blegtor për të maksimizuar prodhimin duke reflektuar 

direkt në ekonominë e Thumanës  

23. Do të ndërhyet në zhvillimin e bujqësisë në Sukth Vendas  

24. Në zonën e Thumanës dhe Cudhisë do të stimulohet zhvillimi i sektorit të blegtorisë; 

Blegtoria e shoqëruar me ndërtimin e baxhove në këtë zonë mund të rezultojë mjaft e 

dobishme për zhvillimin e këtyre zonave  

25. Do të ketë mbështetje maksimale si me fondet e bashkisë ashtu edhe me projekte e 

financime qeveritare për Blegtorinë dhe Bujqësinë në Cudhi  

26. Do të mbështetet bujqesia dhe blegtoria, në Zallë, me kapacitetet e Bashkise ashtu edhe 

me projekte Qeveritare  

27. Do të mbështeten të gjitha projektet për bujqësinë dhe blegetorinë në Mafsheq 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të bëhen të hapura për publikun mbledhjet e këshillit bashkiak ku do ketë ftesa të 

veçanta për grupet e interesit dhe individë ekspertë për fusha të caktuara në vendimmarrje 

të caktuara; Do të bëhet shpallje në publik dhe në media  

2. Do të ketë aktivizim on-line të bashkisë nëpërmjet përmirësimit të faqes zyrtare; Do të 

organizohen takime të veçanta me grupet e interesit, me mjekët, ekonomistët, juristët, 

mësuesit, arkitektët, inxhinierët; Nuk përjashtohet edhe mundësia e kryerjes së 

referendumit për çështje madhore 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të përkrahen familjet të nevojë nëpërmjet mbështetjes financiare me fondet e bashkisë       

2. Do të ketë mbështetje për gjithë familjet në nevojë me fond të posaçëm të Bashkisë  

3. Do të kryhet mbështetje për gjithë familjet në nevojë me fond të posaçëm të Bashkisë dhe 

do të nxitet punësimi përmes politikave fiskale   

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të vendosen taksa bashkiake zero për dy vitet e para të bizneseve të reja për të krijuar 

më shumë hapësira punësimi   

2. Do të ruhet barazia gjinore në Këshillin Bashkiak  

3. Do të ulen taksat vendore për biznesin e vogël  

4. Do krijohen të gjitha lehtësimet në taksa që janë në varësi të Bashkisë për biznesin fason 

me kushtin që ulja e taksës për këto biznese të shndërrohet në rritje të pagës për 

punonjësit  



5. Do të ketë mbështetje dhe lobim në thithjen e sa me shume fondeve të punësimit nga 

Qeveria Qendrore në mbështetje të bizneseve fason që ndikon në rritjen e pagesave për 

punonjësit si dhe në përmirësim të kushteve të punës  

6. Në bashkëpunim me qeverinë qendrore do të realizohet krijimi i lehtësirave në mbështetje 

të investitorëve të huaj dhe vendas brenda territorit të bashkisë  

7. Do të zgjidhet problemi i pronave  duke bërë të mundur kontraktimin me 2 apo 3 

topografë të licencuar, të cilët do të nisin punën në terren  

8. Do të garantohet që fabrikat të cilat zhvillojnë aktivitet brenda territorit të Bashkisë së 

Krujës, të zbatojnë kontratën që kanë me qeverinë qendrore, e cila konsiston në detyrimin 

e plotësimit të nevojave për punësim me banorë që jetojnë brenda territorit ku zhvillojnë 

aktivitetin, që do të sjellë  krijim të vendeve të reja pune  

9. Do të punohet që me përmirësimin e infrastrukturës së Krujës, do t’i krijohen lehtësira 

dhe komoditete turizmit, sektor i cili do të sjellë mjaft punësim për qytetarët. Në të 

njëjtën kohë,  në dy vitet e para, të gjithë bizneset, nga më i vogli tek më i madhi, apo dhe 

bizneset e reja, do t’u falet taksa për dy vitet e para, që do të ketë ndikim për krijimin e 

hapësirave të reja për punësim në bizneset e ndryshme  

10. Do të bashkëpunohet me fabrikat e çementos për rehabilitimin e zonave të dëmtuara të 

Krastës së Krujës, si edhe bashkëpunimi për punësimin e të rinjve të kualifikuar me 

banim në bashkinë e re  

11. Do të bashkëpunohet me agjensi turistike për promovimin e Krujës si qytet historik,  për 

turistët ditor, por dhe për qëndrimin e tyre disa ditor, sepse duke ndenjur një apo disa ditë 

aty, rritet kërkesa për funksionimin e shtretërve dhe restoranteve; Për të stimualuar këtë  

do të krijohen mundësi për kredi të buta për këta sipërmarrës, ku Bashkia do të 

ndërmjetësojë për rregullimin e aktiviteteve egzistuese  

12. Do të ketë mbështetje për punësimin e banorëve të Brret në Fabrikën e Çimentos   

13. Vitin e parë të madatit do përjashtohen nga taksat bashkiake dyqanet në Pazarin e Vjetër 

Krujë  

14. Do të mbështetet biznesi pergjatë rrugës në Abazë si nyje që të lidh me zonën turistike të 

Qafështamës  

15. Do të nxiten investimet në qytet me qëllim krijimin e hapësirave të reja për vende pune, 

ku do të ketë lehtësim dhe mbështetje për  bizneset  

16. Do të intesnsifikohet zbatimi i kontratës me Fabrikën e Çimentos për  punësimin e 

banorëve të zonës Kodër Talve  

17. Në biznesin fason do të hapet një shkollë profesionale brenda biznesit 

18. Në Fushë-Krujë, do të stimulohet dhe mbështetet biznesi i vogël dhe i mesëm tregëtar, 

duke bërë një studim përsa i përket pjesës së rrugës kombëtare Fushë-Krujë – Lezhë, për 

shndërrimin e saj në një zonë të fuqishme tregëtare, të ngjashme me autostradën Tiranë-

Durrës  

19. Në zonën e Bubqit, do të stimulohet bujqësia bazuar në karakteristikat e zonës, të fushave 

dhe kodrinave pjellore, dhe me prani të ujit dhe lumenjve. Thithja e investimeve dhe 

projekteve për bujqësinë nga fondet e Komunitetit Europian do i japë një zhvillim 

bujqësisë dhe pemëtarisë në këtë zonë dhe njëkohësisht do të shtonte mundësinë e 

punësimit për vendasit  



20. Do të ndërtohen kooperativa moderne, në Bubq, duke u përqendruar në prodhimet 

specifike siç janë drithërat. Gjithashtu, ulliri  dhe përpunimi  i vajit të tij do të jetë një 

pistë e mirë investimi, ç’ka do të jepte mundësi për punësim sezonal 

21. Do të zgjidhet problematika e pronave në Rinas  

22. Do të ketë mbështetje nga bashkia, industria e përpunimit të drurit në Nikël, përsa i 

përket barrës fiskale vendore, promocionit të vazhdueshëm të saj me qëllim formimin e 

një tregu mbarëkombëtar që do i jepte një impuls zhvillimit të kësaj industrie dhe 

punësimit të specialistëve dhe punonjësve me kualifikime të ndryshme. Kjo do të vlente 

dhe për qytetin e Krujës, nga ku dhe ka lindur kjo industri  

23. Në kufinjtë e zonës së Thumanës do të kryhet një studim për përshtatjen e biznesit të 

prodhimit të gëlqeres, duke u spostuar në një zonë periferike dhe të izoluar por që do të 

punësonte një masë të madhe punëtorësh të kualifikuar ndër vite  

24. Në Mafsheq do zgjidhen problemet burokratike të dokumentave me të cilal perballen çdo 

ditë qytetarët në dyert e nj.ad.  

25. Do të zgjidhet problemi i papunësisë në Zallë nëpërmjet bisedimeve me Fabrikën e 

Çimentos 

 


