
Bashkia: TROPOJË 

Kryetar: BESNIK DUSHAJ 

 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të ndërhyet në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat më emergjente 

2. Do të përmirësohet infrastruktura e qendrave shëndetësore në territorin e bashkisë 

3. Do të vendoset furnizimi 24 orë me ujë të pijshëm nëpërmjet ndërtimit të ujësjellësave në 

pika kyçe 

4. Do të hartohet dhe miratohet plani rregullues për Bashkinë Tropojë,  i cili do ketë 

prioritet zhvillimin ekonomik të zonës, zhvillimin e turizmit, gjithashtu do të zgjidhë në 

mënyrë përfundimtare problemin e ndërtimeve  

5. Do të përmirsohet rrjeti i kanalizimeve në qytet dhe gradualisht në fshatrat e Tropojës 

6. Që në muajin e parë të mandatit, do të hapet një zyrë për konsulencë ligjore për qytetarët, 

si dhe do të bëhen përpjekje për kthimin, kompensimin dhe njohjen e pronave 

7. Do të kryhet sistemimi i përroit dhe ndërtimi i kanaleve të ujërave të zeza në lagjen 

Murataj 

8. Do të asfaltohet rruga Kam-Qafë-Prushi (Doganë) pasi lidh edhe fshatrat e zonës, por 

edhe zonat minerare, sepse kjo zonë është shumë e pasur me krom dhe ka një lëvizje 

shumë të madhe 

9. Do të kryhet ndërtimi i rrugës Dragobi-Çerem që do të lidhë këtë zonë me Plavën e 

Gucinë në Malin e Zi 

10. Do të përmirësohet infrastruktura në rrugët e Bjeshkëve të Doberdolit dhe Sulbicës 

11. Do të bëhet e mundur, në sajë edhe të kreditimeve, rehabilitimi i kullave karakteristike të 

zonës së Tropojëss  për t’i përshtatur ato për zhvillimin e turizmit familjar dhe për ti 

thënë  “jo” betonit e pllakave në Valbonë 

12. Do të kryhet rruga e makinës që lidh Brecanin me qytetin Bajram Curri  

13. Do të përfundojë rruga e Berishës  

14. Do të ndërtohet rruga që bashkon Pacin me pikën e kalimit Qafë Gjonaj, rrugë e cila do u 

krijojë më shumë lehtësira banorëve dhe do të sjellë zhvillim për gjithë Bytyçin 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do përmirësohet infrastruktura në shkolla dhe kopshte në territorin e bashkisë 

2. Do ndërtohen dhe rikonstruktohen terrenet sportive në territorin e bashkisë 

3. Do të synohet të ruhet dhe pasurohet tradita kulturore për të tërhequr turistët vendas dhe 

të huaj, e gjithashtu do organizohen aktivitete te ndryshme me komunat e Kosovës për të 

forcuar më shumë marrëdhëniet vëllazërore 



4. Do të bëhet e mundur ripërtëritja e vlerave më të mira sportive dhe krijimin e kushteve e 

mundësive për ushtrimin e të gjithave sporteve në këtë zonë 

5. Do të realizohet, që brenda vitit të parë të mandatit, të ndërhyet në fushën e futbollit, me 

qëllim që të përfaqësohemi në kategorinë e dytë të kampionatit kombëtar 

6. Do të ndërtohet stadiumi i ri i qytetit 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të shtohen pemët, lulishtet, parqet kudo ku është e mundur 

2. Do të kryhet menaxhim efektiv i mbetjeve në territorin e bashkisë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të përmirësohen sistemet vaditese në territorin e bashkisë 

2. Do të pajisen fermerët me çertifikata pronësie  

3. Do të kryhet subvencionimi i prodhimeve bujqësore 

4. Do të miratohet një projekt për ndërtimin e një tregu model të tipit artizanal, që përveç 

ndihmesës për tregtaret dhe qytetarët, do i japë një pamje më të bukur turistike qytetit 

5. Do të mbështeten fermerët për grumbullimin, përpunimin e marketimin e prodhimeve 

bujqësore dhe blegtorale duke u dhënë mundësi për të dalë në treg: Kjo do të ndikonte 

drejtpërsëdrejti në rritjen e të ardhurave, nga shitja e produkteve, të familjeve të 

fermerëve 

6. Do të hartohen projekte për pastrimin dhe menaxhimin e plantacioneve me gështeja dhe 

do mbështetet perfundimi i fabrikës së grubullimit dhe përpunimit të gështenjave 

7. Do të stimulohet shtimi i sasisë dhe nivelit të përpunimit të pyjeve dhe bjeshkëve të 

Tropojës të pasura me bimë medicinale, si një burim i rëndësishëm të ardhurash për 

buxhetin familjar të shumë familjeve në Tropojë 

8. Do të nxitet zbatimi dhe përshtatja nga bletarët të metodave bashkëkohore që do të 

sigurojnë rritjen e rendimentit dhe gjithashtu do nxiten bletërritësit për shumimin e 

koshereve nëpërmjet skemave mbështetëse duke u krijuar mundesinë e daljes në tregjet e 

huaja me prodhimin e mjaltit 

9. Do të kryhet stimulimi i fermerëve për shtimin e krerëve të bagëtive, pasi kullotat 

natyrore janë të përshtatshme dhe kanë kapacitet mbajtës shumëfish më shumë se sa 

aktuali dhe këto produkte blegtorale janë shumë të kërkuara nga sektori i turizmit, por 

dhe nga tregu në përgjithësi 

10. Do të përmirësohet sistemi i vaditjes të dy rezervuareve të Zherkës dhe Vladit 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  



1. Do të merret në konsideratë mendimi i qytetarëve në çdo vendim që do marrë Këshilli i 

Bashkisë, apo kryetari i bashkisë, kjo do të realizohet përmes konsultave dhe marrjes së 

mendimeve në forma të ndryshme 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të  krijohen  fonde dhe programe të veçanta për të ndihmuar familjet në nevojë 

                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1.  Do të mbështetet biznesi, duke ulur taksat dhe tarifat vendore me 30%, për të ndihmuar 

në hapjen e bizneseve të reja dhe për të lehtësuar barrën fiskale për bizneset aktuale, që 

ato te rriten dhe të shtojnë numrin e të punësuarve 

2. Do të nxitet një zhvillim i nderthurur midis sektorëve të bujqësisë, blegtorisë dhe 

turizmit, gjë që do të ndikojë drejtpërsëdrejti në rritjen e punësimit dhe të ardhurave për 

familjet e përfshira në këto sektore 

3. Do të krijohen rrethana lehtësuese dhe do mbështeten të gjitha kompanitë që do të 

punojnë në zbatimin e projekteve për shfrytëzimin e rezervave ujore, të cilat do të 

ndikojnë në zbutjen e papunësisë dhe varferisë në këto zona, përmes hapjes së vendeve të 

reja të punës 

4. Do të këmbëngulet në ndërtimin e industrisë përpunuese për rritjen e vlerave pasuruese 

ç’ka do mundësonte rritjen e numrit të të punësuarve si dhe do mbështeshin subjektet me 

infrastrukturë rrugore për tek objektet minerare 

5. Do bashkëpunohet me biznese të ndryshëm vendas dhe të huaj për të investuar në 

industrinë e fasoneve në Tropojë, ku do të gjehen vende të lira pune  

6. Do të stimulohen kompanitë që shfrytëzojnë në mënyrë efikase minerare duke zbatuar 

rregullat dhe ligjet dhe të punësojnë sa më shumë njerëz 

7. Do i kushtohet rëndësi peshkimit, në mënyrë që të përdoret jo vetëm për të sjellë të 

ardhura për dikë, por edhe për peshkatarinë sportive 

8. Në zonat turistike nuk do të ketë ndërhyrje për nxjerrjen e mineraleve 


