
Bashkia: VORË 

Kryetar: FIQIRI ISMAILI 

 

usha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të asfaltohen 350000 m2 asfalt në të gjithë bashkinë 

2. Do të vendoset uji i pijshëm 24 orë për gjithë zonën e bashkisë 

3. Do të hapen 3 puse të reja për zgjidhjen e problemit të ujit 

4. Do të ndërtohen disa depo uji për zgjidhjen e problemit të ujit  

5. Do të bëhen ndërhyrje në të gjithë kanalet e ujërave të zeza 

6. Do të kryhet rikonstruktimi dhe asfaltimi i të gjithë rrugëve dytësore dhe tretësore në 

qytetin e Vorës: lagje e re Vorë; Kodër –Vorë; Marikaj; Lagje Dunga; Marqinet 1 dhe 

Marqinet 2; Shargë; Mucaj; Gjokaj; Picar –Dedej; Kuc 

7. Do të përfundojë asfaltimi i çdo aksi rrugor në njësinë administrative Prezë 

8. Do të rikonstruktohet unaza që lidh Prezë Kala me fshatin Palaq 

9. Do të kryhet asfaltim i plotë i çdo rruge në Domje, Preze-Kala, Palaq, Gjec-Koder, Gjec-

Fushë e Ahmetaq. 

10. Do të kryhet rruga Ura Limuthi-Qendër Bërxullë, me gjerësi 6-7 m dhe e pajisur me 

ndriçim 

11. Do të kryhet asfaltimi i rrrugës Ura e Limuthit-Kodër Bërxullë, unaza lidhëse Bërxull – 

Gjec Fushë 

12. Do të kryhet asfaltimi i rrugëve të brendshme në Bërxullë Fushë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do këtë lehtësime të konsiderueshme procedurash për dhënien e lejeve të serave, stallave 

apo ndërtesave te tjera që janë në funksion të zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë 

2. Do të ketë ndërhyrje të vazhdueshme në infrastrukturën bujqësore në territorin e bashkisë 

3. Do të nxiten dhe orientohen fermerët të kultivojnë dhe rritin llojet vendase 

Fusha: TRANSPARENCA 



Premtime:  

1. Vendimmarrja e bashkisë do të shoqërohet gjithmonë me pjesëmarrjen sa më të gjerë të 

publikut 

2. Në momentin e planifikimit të buxhetit, planit urbanistik, apo ndërhyrjet në 

infrastrukturë, përpara se të merret  një vendim do të zhvillohet një konsulte e gjërë 

publike me banorët dhe palët e interesuara 

3. Do të zhvillohen konsulta të hapura për publikun dhe do të jenë të njoftuara në vende 

publike, nëpërmjet email-it dhe televizoneve apo mediave lokale 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime: 

                                                                    

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Do të 3-fishohet administrata e bashkisë për të hapur vende të reja pune 

2. 50% e buxhetiti të bashkisë do të jenë investime publike dhe 50% e buxhetit të bashkisë 

do të përdoren për investime të tjera, duke balancuar këtë buxhet në investime publike, në 

mënyrë që t’i kushtojmë rëndësi  punësimit 

3. Në buxhetin e bashkisë do t’i jepet rëndësi aspektit social ku do ti kushtohet rëndësi 

punësimit, kryesisht të të rinjve 

4. Do ti jepet rëndësi punësimit në sektorin privat, me politikat lehtësuese, taksat e ulëta dhe 

lehtësimin e lejeve të ndërtimit  

5. Do të ngrihet në bashki departamenti i punësimit të rinisë i cili do të merret me punësimin 

e të rinjve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat 

6. Do të hartohet Masterplani dhe Plani Rregullues i bashkisë duke krijuar mundësinë e 

përthithjes së investimeve vendase dhe të huaja duke ulur në maksimum papunësinë dhe 

duke sjellë një epokë të re për të gjeneruar vende të lira pune  


