
Bashkia: BELSH 

Kryetar: ARIF TAFANI 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të zbatohet projekti i qendrës së qytetit                                               

2. Do të kryhet ndërtimi i qendrave shëndetësore në të gjithë fshatrat ku ato mungojnë                                                     

3. Do të zbatohet projekti i kurorës së liqenit të Belshit 

4. Do të hartohen projektet e sistemim-asfaltimit të të gjitha rrugëve të fshatrave                                                                                       

5. Do të përmirësohet ndjeshëm furnizimin me ujë të popullatës në bashki nëpërmjet 

rikonstruksionit të plotë të ujësjellësit (vlerë totale 18 milionë euro), duke  zgjidhur 

problemin e ujit të pijshëm                                                                                                

6. Do të realizohet sistemim-asfaltimi i rrugës Marinëz-Dragot                                                             

7. Do të kryhet ndërtimi i rrjetit të KUZ në fshatrat  Dëshiran dhe Guras                                                                                                   

8. Do të rikonstruktohet rruga në Merhoj                                                                                                      

9. Do të kryhet ndërtimi i rrjetit të KUZ në Dragot fermë                                                                                                    

10. Do të kryhet ndërtimi i rrjetit të KUZ në fshatrat  Kosovë dhe Çerragë                                                                                                    

11. Do të investohet ujësjellës në Rrasë                  

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të rikonstruktohet gjimnazi i Belshit                                                                   

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet futja e shërbimit të pastrimit, gjelbërimit  dhe menaxhimit të mbetjeve  në të 

gjithë bashkinë                                                                                                                         

2. Do të vendosen, që në vitin e parë të mandatit,  koshat  e mbeturinave në bashki                                                                                            

3. Do të futet për herë të parë shërbimi i tërheqjes së mbetjeve urbane dhe mirë-menaxhimin 

e tyre në të gjithë territorin e bashkisë Belsh                                                                                                             

4. Do të kryhet nxitja e zhvillimit të agro-tuizmit duke shfrytëzuar burimet natyrore të zonës                    

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të nxitet zhvillimi i bujqësisë në teritorin e bashkisë                              

2. Do të kryhet mirëmbajtja e kanaleve kulluese (në vitin e parë të mandatit)                                                        

3. Do të realizohet fuqizimi dhe zgjerimi i shoqatës së duhanit, nëpërmjet asistencës së 

specialistëve të bashkisë dhe të studiove të specializuara në lidhjen e kontratave me 

fermerët                                                              



 

4. Do të realizohet ndërtimi i tregut bujqësor në Belsh                                                                           

5. Do të kryhet ndërtimi i një frigoriferi të madh për ruajtjen e prodhimeve deri në shitje                                                                                 

6. Do të kryhet rehabilitimi i veprave ujitëse në territorin e bashkisë                                                                         

7. Do të ngrihen shoqata, si: vreshtarëve, ullirit, blegtorëve, etj dhe do të kryhet nxitja e tyre 

që brenda kuadrit ligjor të veprojnë edhe si subjekte tregtare në sigurimin e inputeve 

bujqësore, farërave, fidanëve, pesticideve, plehrave, të mekanikes bujqësore, etj.                                                          

8. Do të zgjidhet problemi i ujit të vaditjes nëpërmjet rehabilitimit të veprës vaditëse të 

liqenit të Cestijës                                                                        

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të ngrihen borde qytetare                                             

2. Do të kryhet konsultimi me publikun për  buxhetimin dhe planifikimin e territorit në 

mënyrë që të kryhet përcaktimi i radhës së investimeve                                                       

3. Do të realizohet një fushatë për informimin e publikut për të inkurajuar pjesëmarrjen; 

shpallja e shqyrtimit publik në së paku tre gazeta të përditshme e mjete të tjera të 

informimit, së paku 10 ditë para shqyrtimit publik                                                          

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  


