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Të dashur qytetarë të komunës së Gjakovës,

Po fillojmë bashkë një rrugëtim gjatë këtij muaji të fushatës, për të vazhduar më pas 
me besimin tuaj edhe katër vite tjera të qeverisjes lokale në komunën tonë të dashur, 
në Gjakovën tonë!

Rrugëtimi im politik ka filluar me Gjakovën dymbëdhjetë vite më parë dhe asnjëherë 
përgjatë këtyre viteve nuk u nda Gjakova nga unë dhe as unë nga Gjakova. Ndër vite 
ideja, dëshira dhe vizioni për Gjakovën u rritën dhe plotësuan me projekte dhe ide të 
reja, të cilat sot vijnë para votuesit të komunës tonë, të plota dhe me mbështetje të 
madhe të Qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga programi
 i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti.

Ne ishim bashkë katër vite në Gjakovë. Arritëm të tejkalojmë sfida dhe pengesa të 
shumta. Trashëguam borxhe dhe obligime të rënda, por në fund arritëm jo vetëm të 
balancojmë buxhetin, por edhe të sjellim projekte shumë milionëshe për komunën 
tonë. Gjatë mandatit tim të parë, Gjakova përfitoi grantin nga BE-ja për Ngrohtoren 
e re të qytetit në vlerën 15 milionë Euro, grantin për ndërtesën e re të komunës në 
vlerë prej 3 milionë Euro, grantin për renovimin e konviktit “Sadik Stavileci” nga TIKA 
në vlerë prej 500,000 Euro, ndërtimin e QKMF-së së re nga Ministria e Shëndetësisë 
dhe bashkëfinancimi i komunës në vlerë prej 800,000 Euro, ndërtesën për persona 
me aftësi të kufizuar nga “Save the Children” në vlerë prej 800,000 Euro, ndërtesën e 
rinovuar për drejtorinë e Kadastrës nga projekti i Bankës Botërore, e shumë e shumë 
projekte tjera.

Fituam titullin e komunës më transparente për tre vite me radhe 2015, 2016 dhe 2017 
si dhe ishim komuna me performancën më të mirë në realizimin e shërbimeve 
komunale në garën në mes të 17 komunave të vlerësuara nga DEMOS-i Zviceran. 

Gjakova dha shembullin se mund të udhëhiqet me sukses dhe me vizion. Por, ende 
shumë punë dhe projekte tjera kanë mbetur pa u realizuar. 

Sot, kur jemi kthyer më të fortë se kurrë më parë, të udhëhequr nga Lëvizja 
VETËVENDOSJE! dhe vizioni ynë i përbashkët për qeverisje të hapur dhe transpar-
ente, me zhvillim të barabartë dhe mundësi të reja për komunën tonë dhe gjithë 
qytetarët e saj pa dallim, jemi të vendosur të realizojmë vizionin për Gjakovën 
komunë me shërbime moderne, e zhvilluar ekonomikisht dhe mundësi punësimi 
për të gjithë që duan të jetojnë dhe veprojnë në Gjakovë. Do të realizojmë Gjakovën 
e pastër, të gjelbëruar me resurse të mirëmbajtura ujore dhe natyrore dhe pasurim 
të aktiviteteve rekreative dhe sportive. Gjakovës duam t’ia kthejmë Malësinë e saj, 
Malësinë e Gjakovës. Të mundësojmë bashkëpunimin dhe funksionimin si një tërësi 
me tregun e hapur, aktivitetet e përbashkëta kulturore dhe sportive dhe infrastruk-
turën e kompletuar rrugore dhe zingjir të prodhimit dhe shitjes së produkteve 
bujqësore.

Të dashur qytetarë të komunës tonë, jam më e përgatitur dhe më e gatshme se 
asnjëherë më parë, që bashkë me të gjithë Ju, të ngrisim Gjakovën në një nivel të
ri të zhvillimit dhe për herë të parë, që nga periudha e pasluftës të kemi një lidhje,
vizion dhe mbështetje të pa rezervë nga Qeveria e Republikë së Kosovës. Ndryshimin 
një e filluar me 14 Shkurt e finalizojmë me 17 Tetor.

Na priftë e mbara!
#BashkëQeverisim



Duke ofruar infrastrukturë të përshtatshme ligjore, ekonomike dhe 
sociale, Komuna e Gjakovës synon të bëhet model për zhvillimin e 
politikave që mundësojnë përkrahjen e sektorëve më me potencial në
zhvillimin ekonomik të Komunës tonë, me theks të veçantë në prodhim 
dhe përpunim, ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme, turizëm, 
trashëgimi kulturore, historike dhe shpirtërore si dhe industrinë e 
zejeve të vjetra.

Aeroporti siç dihet është transferuar nga kontingjenti italian i KFOR-it, 
Ministria Italiane e Mbrojtjes në pronësi të Qeverisë. Aktualisht, Aero-
porti shfrytëzohet nga Ministria e Mbrojtjes për nevojat e FSK-së.

Plani jonë qeverisës planifikon që bashkërisht me Qeverinë e Kosovës 
të transformojnë Aeroportin duke ia shtuar këto kompetenca:

1. Aeroport civil/komercial dhe alternativ

2. Shkollë e shërbimeve aeroportuale, pilotimit dhe sporte e rekreacion

3. Aeroport për transport ajror të mallrave (cargo)

4. Koncesionim PPP (ANP-Limak apo të tjerë)

Duke u bazuar në rezultatet dhe këshillat e : a) vizitave në bizneset 
lokale, b) takimeve me qytetarë, c) Këshillit Konsultativ të bizneseve të 
Gjakovës, si dhe duke i analizuar kushtet financiare dhe infrastrukturën 
për të bërë biznes në Gjakovë, kemi konstatuar që Komunës i nevojitet 
një hapësirë e përbashkët e punës për sektorët e këtyre industrive: (1) 
Drurit, (2) Metalit, (3) Tekstilit dhe (4) Teknologjisë.

Kjo nismë ka për qëllim mbështetjen e bizneseve të shumta prodhuese 
që e kanë dijen dhe vullnetin për të punuar, por që kanë mungesë të 
veglave të punës, hapësirës punuese, probleme që vijnë kryesisht nga 
mungesa e mjeteve financiare.

Hapat e ardhshëm për funksionalizimin e këtyre zonave:

Aeroporti i Gjakovës

Zonat Industriale | Krijimi i hapësirave të përbashkëta 
të punës

ZHVILLIM EKONOMIK 
DHE PUNËSIMI



- Krijimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OJQ-të që merren me 
zhvillimin e start up-ve
- Krijimi i hapësirave të përbashkëta 
- Ofrimi i hapësirave për krijim të degëve të bizneseve ekzistuese në 
Prishtinë për zgjerim të aktiviteteve të tyre inovative
- Ofrimi i hapësirave për themelimin e qendrës rinore të Gjakovës, e cila 
do t’ua mundësojë të gjitha organizatave jo qeveritare të bashkëpunojnë
në një hapësirë të përbashkët.
- Identifikimi dhe zgjedhja e bizneseve/OJQ-ve  adekuate për tu bërë 
pjesë e Qendrës Rinore.
- Bashkëpunimi me agjencitë zhvillimore për krijimin e plan-programit 
dhe përgatitja e planit operues të këtij institucioni
- Krijimi i ekipit monitorues për mbarëvajtjen e këtyre hapësirave.

Komuna do të financoj kompani konsulente të cilat do mbështesin kom-
panitë ekzistuese prodhuese drejt zhvillimit të kapacieteve dhe 
shtrirjes së produkteve në tregun e Kosovës dhe jashtë.

- Zhvillimi i Produkteve
o Masat për kontrollimin e cilësisë së produkteve dhe pajisja me vulën 
e Komunës
o Bashkëpunimi me Universitete të Dizajnit; Kompanitë vendosin një 
temë për zhvillimin e produkteve dhe studentët e projektimit propozo-
jnë idetë e tyre të dizajnit

Rivitalizimi i objektit të Bankosit(pas zhvendosjes së 
Komunës në objekt të ri) dhe funksionalizmi i tij si Qendër 
rinore dhe Inkubator i start-up bizneseve.

Qendra e Zhvillimit të bizneseve

- Funksionalizimi i tri parqeve industriale: 1. Metaliku, 2. Virxhinia dhe 3. 
Jatex, bazuar në studimet e fizibilitetit të përfunduara në vitin 2015.
- Me thirrje publike të bëhet Identifikimi dhe zgjedhja e bizneseve për 
krijimin e hapësirave punuese.
- Bashkëpunimi me agjencitë zhvillimore për krijimin e plan-programit 
për Cluster zonat dhe përgatitja e planit operues të këtyre zonave.
- Krijimi i ekipit monitorues për mbarëvajtjen e këtyre hapësirave.



- Krijimi i një platforme prezantuese për qytetin e Gjakovës dhe 
regjionin e saj
- Prezantimi i mundësive për investim në zonat kryesore të qytetit të 
Gjakovës
- Prezantimi i projekteve ideore për bashkëpunim Publiko Privat (Kurrizi 
bezistani, fabrikat prodhuese, parkingjet, Bankosi etj)
- Grumbullimi i investitorëve të huaj dhe vendor në një vendtakim në 
mënyrë që të shkëmbehen ide dhe kontakte ndërmjet tyre

- Brendimi
o Krijimi i ekipit të Dizajnimit për qëllime konsultimi
o Paketimi i produkteve përmes Qendrës së Dizajnit
o Seminar dhe Hulumtime mbi njohuritë e shfrytëzimit të dizajnimit 
dhe promovimit; krijimi i modeleve të testimit të produkteve të reja 
potenciale

Fondi për mbështetje të NVM-ve

Konferenca e Investitorëve për projektet të mëdha 
kapitale të Gjakovës

Komuna e Gjakovës zotohet që do të mbështete NVM-të në Komunën e 
Gjakovës duke bashkëpunuar ngushtë me donatorët lokal dhe të huaj. 
Burimet financiare të Fondit  do  jenë (1) Subvencionet e DZHE  (2) 
Donatorët dhe nga (3)  Kontributi i bizneseve.

Fondi për NMVM-të do të shërbejë si një ndërmjetësim mes nevojave të 
komunitetit të bizneseve dhe mundësive të komunës dhe donatorëve 
për mbështetje financiare. Ky fond do t’i financojë ndërmarrjet, si prod-
hues potencial që gjenerojnë vende pune dhe eksporte, si dhe zanatet 
tradicionale dhe artizanatit si biznese me vlerë të trashëgimisë 
kulturore. Fondi për NVM do të përfshijë kuota për gratë, rininë dhe 
pakicat.

Konferenca e Investitorëve ka për qëllim promovimin e projekteve 
strategjike të Komunës së Gjakovës duke ju ofruar investitorëve poten-
cial mundësinë e bashkëpunimit nëpërmjet Partneritetit Publiko Privat
(PPP). Kjo konferencë do të përfshijë:

- Shitja e Produkteve
o Krijimi i tregut të produkteve vendore
o Zhvillimi i tregut për produktet; Eksplorimi i kanaleve të reja përmes 
pjesëmarrjes në panaire të ndryshme lokale, kombëtare dhe ndërkom-
bëtare
o Krijimi i Muzeut lokal për zejtarët dhe artizanët
o Krijimi i ekipit të projektimit për qëllime konsultimi



-
- 
- 
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b.
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Zhvillimi i mëtutjeshëm i platformës “Gjakova Portal” 
për të gjitha bizneset e Komunës së Gjakovës.

Ringjallja e pikave të vdekura të qytetit në funksion të indus-
trive të ndryshme

Krijimi i tregjeve të perimeve dhe bylemtit në lagjet e qytetit 
dhe fshatrave

Rifunksionalizimi i Hapësirave brenda objektit “Kurrizi”



Malësia e Gjakovës

Përmirësimi i infrastrukturës Bujqësore

BUJQËSIA

- Fondi për subvencione në Bujqësi



o Fermerët që kanë sipërfaqe më të vogël se 2 ha, do të ndihmojmë në 
subvencionimin e tyre për sipërfaqet 1 deri në 2 ha për blerjen e farës 
dhe plehut artificial ose mbështetje 150 euro/Ha.
o Subvencionimi me pajisje të ndryshme bujqësore (motokultivator, 
roto-kosa për kositjen e barit, plugje, spërkatëse etj.).
o Subvencionimi i bletarëve me tavolina të punës dhe depozitues për 
ruajtjen e mjaltit.
- Krijimi i pikave të reja grumbulluese
o Krijimi i tregut modern për tregtarët dhe prodhuesit vendor
o Fuqizimi i pikave grumbulluese dhe frigoriferike me synim të orga-
nizimit të punës së fermerëve në mënyrë që plasimi i produkteve në 
tregun lokal të jetë më i lehtë.
o Në fshatrat me lartësi mbidetare (Goden, Zylfaj etj.) të bëhet kthimi 
në zonë për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike për shkak të 
pozitës që e ka ajo zonë.

- Ngritja e kapaciteteve të kultivimit të perimeve në ambiente të 
mbyllura (serra)
o Në 2 vitet e para do të ketë rritje për shpërndarjen e serrave nga 10 që 
kanë qenë deri tash, në 15.

- Ngritja e pemishteve moderne
- Ngritja e kapaciteteve të stallave për majmëri dhe qumështore
- Përmirësimi i sistemit të ujitjes përmes investimeve në Penda dhe 
Kanale të ujitjes si dhe mbështetja e fermerëve me sistemet e ujitjes 
pikë-pikë

o Në të gjitha parqet e qytetit do të implementohet sistemi i ujitjes, 
krasitja dimërore dhe plehërimi, sidomos i ujitjes do të jetë themelor pasi 
që këtë vit kemi një tharje të shumë fidanëve të pemëve dekoruese. 

- Ofrimi i ndihmave veterinare për parandalimin e sëmundjeve të 
kafshëve dhe sigurimin e mbrojtjes së shëndetit.
- Ngritja e kapaciteteve të fermerëve përmes trajnimeve si dhe orga-
nizimet e ndryshme ndërmjet ekspertëve bujqësor dhe fermerëve 
lokal
- Komuna do identifikoj hapësirat publike dhe private dhe do ofrojë 
bashkëpunim me kompanitë private të cilat furnizojnë pikat në mbarë 
Kosovën. Kjo do ndihmojë në zhvillimin e bujqësisë dhe riaktualizimin 
e fermerëve drejt zhvillimit të tokave të tyre



Zhvillimi i platformës One Stop Shop

QEVERISJA E MIRË DHE
ADMINISTRATA EFIKASE

- Komuna do ofrojë partneritet publiko-privat nëpërmjet thirrjeve 
publike për të mundësuar sektorin privat që të zhvilloj biznese në 
procesim të pemëve dhe perimeve, e cila do mundësoj ndërtimin e 
pikave prodhuese drejt përpunimit të produktit final.

Ky projekt do të mundësoj që qytetarët e Komunës së Gjakovës të marrin 
shërbime nga një zyrtar komunal, pa pasur nevojë që të kërkojnë doku-
mentacione në disa hapësira brenda komunës. Një sistem i tillë do 
të decentralizoj shërbimet komunale edhe në zyrat e gjendjes civile në 
rajonet e fshatrave të Komunës e cila do të ofrojë qasje të lehtë të gjithë 
banorëve për shërbime komunale.

Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal
Zyra e Personelit do të organizojë trajnime për të gjithë nëpunësit civilë  
për përdorimin e Sistemit Informues për Menaxhimin e Burimeve 
Njerëzore (SIMBNJ), përmes të cilës do të funksionojnë kërkesat për 
pushime vjetore, procedurat disiplinore, përgatitja e planeve për 
trajnime, etj. 

Me ndërtimin e objektit të ri do të kompletohet edhe një kabinet i infor-
matikës përmes të cilit do të bëhet ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve 
komunal lidhur me përdorimin e IT-së në punë. Përmes Zyrës së 
Personelit do të ju ofrohet mbështetje të gjithë atyre zyrtarëve të cilët 
vendosin që të avancohen në sferën akademike dhe profesionale ashtu 
që duke ju mundësuar mbështetje në plotësim të dokumenteve, logjis-
tike dhe ruajtjen e vendit të punës deri në përfundim të programit. 

Decentralizimi i shërbimeve në zyrat komunale 
në rajonin e Gjakovës
Ky projekt do të krijoj mekanizma përmes së cilëve dymbëdhjetë ( 12) 
zyrat e gjendjes civile që aktualisht operojnë në fshatrat e Komunës së 
Gjakovës të mos ofrojnë vetëm shërbimin e tërheqjes së dokumenteve 
nga gjendja civile, mirëpo përmes këtyre zyrave do të ofrohen edhe 
shërbime nga sektori i bujqësisë, tatimit në pronë, dhe arsimit me 
qëllim që banorët e rajoneve përkatëse të kenë më të lehtë marrjen e 
shërbimeve komunale.



Zhvillimi i platformës Komuna e Hapur
Kjo platformë përfshinë projektet për të dhënat e hapura të cilat 
tashmë janë implementuar në mandatin e parë të qeverisjes sime 
komunale dhe planifikohen të zhvillohen edhe me tutje në katër 
vjeçarin e ardhshëm. Platformat që do të zhvillohen për Komunën e 
Hapur janë:

Zgjerimi dhe Zhvillimi i platformave ekzistuese 
në kuadër të Gjakova Portal:
Platformën “Gjakova Portal ” do të ofrojë drejtpërdrejt qasje në të gjitha 
shërbimet komunale dhe atë përmes:

- Menaxhimi i Aseteve: Menaxhimi i pronës komunale në hapësirat 
publike nëpërmjet QR Code ku përmes këtyre kodeve banorët do të kenë 
mundësinë që përmes fotove të drejtpërdrejta të tregojnë defek-
tet/ankesat për hapësirat publike, për shembull: cila shtyllë ndriçuese 
është jashtë funksionit, e të tjera.

Përmes kësaj platforme banorët do të kenë mundësi të sigurojnë të 
gjitha të dhënat me interes nga lëmia e procedurave të prokurimit, nga 
pjesa e zhvillimit hapësinorë ku përfshihen të dhëna nga lejet e ndërti-
mit, inspektimet, bujqësia, kadastra e të tjera.

• Open Data
• e-Prokurimi
• Transaksionet e pagesave online, të ndërlidhura me platformat e 
nivelit qendror dhe lokal
• Mbeturinat ilegale, platformë e cila do mundësoj ngritjen e vetëdijes-
imit dhe qytetarët do kenë mundësi të raportojnë hapësirat e pikave 
ilegale të grumbullimit të mbeturinave për të ndihmuar komunën në 
identifikim dhe mirëmbajtje.
• Shpenzimi i Buxhetit, do mundësoj që për çdo shpenzim të parasë 
publike të prezantohet pranë qytetarëve të Komunës së Gjakovës si 
llogaridhënie rreth shpenzimeve të secilës drejtori në Komunë.

Po ashtu, do të bëhet krijimi i një fondi të veçantë për trajnime nën 
Zyrën e Personelit i rezervuar për llojet e trajnimeve apo vizitave studi-
more jashtë vendit të cilat nuk mbulohen nga IKAP apo organizata 
tjera.



- Platforma për raportimin e problemeve urbane dhe mjedisore: 
Platforma paraqet një sistem miqësor për shfrytëzuesit, e cila ju 
mundëson qytetarëve të raportojnë direkt tek zyrtarët e komunave, 
kompanive të kontraktuara nga komuna dhe akterëve të tjerë të cilët 
janë kompetent për këtë çështje. Varësisht nga drejtimi që do të 
përcaktojë komuna, përdoruesit do të jenë në gjendje të raportojnë 
probleme në lidhje me fushat që ndikojnë në mjedisin e tyre si: mbe-
turinat, rreziqet për këmbësorë, probleme në parqet rekreacionale, 
problemet infrastrukturore, rreziqet gjatë ndërtimit, rreziqet e trafikut, 
dëmtimi i sistemit të ujësjellësit, probleme sanitare, ujërat e zeza, 
prerjet ilegale të drunjëve, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, 
humbja e kafshëve të egra, aktivitete ilegale, etj. Platforma do zgjerohet 
me caktimin e një ekipe komunale e cila në orar të rregullt do jetë në 
koordinim me banorët.

- Gjakova SmartCity: Projekti Gjakova qytet i mençur ka për objektiv 
vendosjen e shtyllave multifunksionale që do të përdoren për: kamerat 
e sigurisë, senzorët e ndryshëm për Smart City (matjen e temperaturës, 
shtypjes së ajrit, lagështisë së ajrit, ndotjes së ambientit, shpejtësisë 
dhe drejtimit të erës, matjes se reshjeve të shiut etj.) pika kyçëse wire-
less - wiFi për qasje në gjakovaportal.com dhe shërbimet tjera komuni-
kuese. Gjithashtu në kuadër të qytetit të mençur do të vendosen edhe 
LED Panelet Informues (për të paraqitur informacione të ndryshme), 
sistemi i zërimit publik (sistemi i alarmimit, i njoftimeve me zë) dhe 
ndriçimi i mençur. Menaxhimin  e këtyre kamerave të sigurisë, do ta 
kenë policia rajonale e Gjakovës.

- E-Administrata: Platforma informohu për të gjitha dokumentet dhe 
informatat që nevojiten për tu pajisur me shërbime komunale nëpërm-
jet internetit me aplikacionin e-administrata. Platforma do të ofrojë infor-
macione dhe detaje për mënyrën e parashtrimit të kërkesës për shërbi-
met komunale, llojet e shërbimeve, organi kompetent për dhënien e 
shërbimit, shuma për pagesë, afati i pranimit të përgjigjes/shërbimit, të 
gjitha këto informacione përmes internetit përpara se parashtruesi i 
kërkesës të paraqitet në sportele/zyrë.



- e-Shëndetësia - Është platformë e cila do të mundësojë digjitalizimin e 
shërbimeve brenda qendrave të mjekësisë familjare në të cilat secili 
pacient i cili do të trajtohet brenda hapësirave të shërbimit primar shën-
detësor, do të hapet historia e tyre mjekësore dhe do të kenë qasje
direkte në:
o Historinë e raporteve mjekësore
o Trajtimit mjekësor dhe medikamenteve të përshkruara
o Kartelën e pacientit digjital në të cilin nëpërmjet aplikacionit do 
kenë qasje secili nga pacientët nëpërmjet smart phone në historinë e 
tyre mjekësore. Me caktimin e një ekipe komunale e cila në orar të 
rregullt do jetë në koordinim me banorët.

- e - Arsimi - Është platformë e cila do të mundësojë databazën digjitale 
rreth rezultateve të nxënësve në shkolla, edukimit të stafit arsimor dhe 
historisë për të gjithë shkollën rreth perfromancës. Gjithashtu, prindërit 
do të kenë qasje në aplikacionin i cili do mundësoj që në kohë reale të 
jenë të informuar rreth procesit të zhvillimit arsimor të fëmijëve të tyre.



KULTURA, SPORTI 
DHE RINIA
Mbështetja dhe Fuqizimi i Rinisë
A) Mbështetja e qendrës rinore për të rinjtë e Komunës së Gjakovës
 - Komuna do të subvencionoj organizatat rinore drejt zhvillimit të  
 projekteve dhe krijimit të rrjetëzimit me organizatat brenda dhe  
 jashtë vendit
 - KVRL do të ketë mundësinë që në bazë të kodit buxhetor brenda  
 Komunës së Gjakovës, të propozoj pranë komunës rreth buxhe 
 timit drejt zhvillimit të projekteve
 - Komuna do të organizoj thirrje publike drejt projekt ideve të  
 Organizatave Rinore të cilat do kenë mundësi të subvencionim 
 it të ideve më të mira

B) Implementimi i Planit të Veprimit Rinor Lokal (PVRL)
 - Implementimi i programeve të parapara në 6 komponentë për  
 fuqizimin e rinisë
 - Aktivitete për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmi 
 jëve
  Mbështetja e start-up OJQ-ve dhe ndërmarrësve të rinj.
 - Vazhdimi i implementimit të planit të veprimit sikur ai i viteve  
 paraprake 2015-2017, në të cilin kanë përfituar me dhjetëra orga 
 nizata rinore duke u mbështetur në shtyllat dhe komponentët  
 të cilat janë përpiluar nga vetë organizatat rinore.

C) Mbështetja e OJQ-ve për ndërtimin e kampit të rinisë
 - Hapësira rekreative për aktivitete kulturore, sportive dhe artis 
 tike.
 - Qendër multifunksionale për aftësim profesional

D) Subvencionimi përmes nën kodit buxhetor Komunal
 - Komuna e parë që cakton kod të posaçëm për Rini
 - Ndarja e subvencioneve për OJQ-të rinore
 - Tash e tutje Rinia do të ketë kodin e vet buxhetor, që nënkup 
 ton fillimin e trajtimit të veçantë dhe të dinjitetshëm për Rininë.

E) Krijimi i hapësirave punuese për muzikantët dhe producentët



Mbështetja dhe subvencionimi i klubeve 
sportive

A) Subvencionimi i klubeve sportive
 - Subvencionimi shtesë i klubeve pjesëmarrëse në garat ndër 
 kombëtare
 - Vazhdimi i mbështetjes së klubeve, sportistëve në forma të  
 ndryshme drejt ndërkombëtarizimit dhe prezantimit të vlerave  
 sportive të vendit tonë.

C) Ndërtimi i tereneve publike sportive
 - Ndërtimi i hapësirave të përbashkëta rekreative në lagjet krye 
 sore të qytetit dhe fshatrave
 - Zgjerimi të bëhet në gjithë hapësirën e Gjakovës.

D) Finalizimi i projektit të tereneve të Tenisit
  a. Shkugëz
  b. Yll Morina

B) Ndërtimi i Qendrës sportive Multifunksionale në Rezinë
 Kjo Qendër do të përfshijë:
  a. Pishina Olimpike
  b. Qendra të fitnesit
  c. Terene të Tenisit, Futbollit dhe Basketbollit
  d. Hapësira për skatebord
  e. Hapësira tjera rekreative

Komuna nëpërmjet partneritetit publiko - privat do të mundësoj që 
bizneset private të subvencionojnë klubet sportive ose investimet në 
hapësira sportive/rekreative bazuar në Ligjin për Sponsorizime në 
fushën e kulturës rinisë dhe sporteve 05/L-090.

Secili fshat do të ketë një shesh të përbashkët, terene sportive, kënde të 
lodrave, staza të ecjes. Do të fillohet në 5 qendrat kryesore: Ponoshec, 
Cermjan, Rugovë, Damjan dhe Skivjan dhe pastaj do të vazhdohet 
nëpër qendrat tjera lokale.



Zhvillimi i kulturës si vlerë e shtuar e Gjakovës
A) Plani për teatrin e Gjakovës “Hadi Shehu”
     Programi për katër vitet e ardhshme planifikohet që:
 - Subvencionimi i teatrit
 - Do të nxitet funksionalizimi edhe i teatrove tjera amatore
 - Çdo vit planifikohen të shfaqen katër premiera
 - Do të ketë Investime kapitale në rehabilitimin dhe mirëmbajt 
 jen e objektit të teatrit

C) Promovimi i Muzeve të Qytetit
Në planin tonë qeverisës parashihet që të ketë investime të vazh-
dueshme kapitale në gjithë muzetë në mënyrë që të rritet pesha për 
trashëgiminë tonë të pasur kulturore, historike e shpirtërore.

Do të ofrohet një guidë prezantuese për vizitorët, turistët e ndryshëm 
duke përmbledhur pikat kyçe të trashëgimisë kulturore të cilat janë të 
rekomandueshme për vizitorët e huaj dhe vendor.

B) Plani për pallatin e kulturës në Rugovë dhe Cermjan



ARSIMI

Qasje për Zhvillim të Integruar të Shkollës

Fuqizimi i shkollave profesionale

Vizioni i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është të përkrahë, të bashkërendisë, 
të rregullojë dhe të promovojë arsimim cilësor për të gjithë qytetarët e 
Gjakovës. Ne synojmë të ngrisim një sistem efektiv për vlerësimin e 
shkollës –përmes Mekanizmit Koordinues të Sigurimit të Cilësisë në 
nivel Komunal dhe në nivel shkolle. Ne do të orientojmë punën në Insti-
tucionet Arsimore drejt zhvillimit të integruar të shkollave si dhe do të 
orientojmë të gjithë nën sektorët e arsimit në aktivitetet e tyre të rreg-
ullta duke u bazuar në planifikimet vjetore dhe afatmesme me fokus të 
shtuar në planifikime të detajuar të buxhetit.

Qeverisja e Lëvizjes VETËVENDOSJE! do të sigurojë një bazë për bash-
kërenditjen dhe negocimin me agjencitë qeveritare, me partnerët 
zhvillimorë dhe me palët e tjera kryesore në sektorin e arsimit, për të 
përcaktuar shtrirjen dhe për të përdorur investimet dhe planifikimin 
afatgjatë në sektorin e arsimit të përfshira në suaza të një kornizë unike 
të planifikimit dhe të një fondi për financim. 

Synimi kryesor është realizimi i plotë i reformave në arsim, zgjerimi, 
modernizimi i hapësirës shkollore si dhe ngritja e cilësisë në arsim, 
zbatimi i Kurrikulës në arsim, Zhvillimi i vazhdueshëm profesional me 
fokus ai me bazë në shkollë i cili do të jetë në përkrahje të përhershme 
nga DKA dhe Kuvendit Komunal në Gjakovë për arsye se vetëm në këtë 
mënyrë mund të krijohen kushtet reale për realizimin e synimeve të 
Strategjisë për Zhvillimin e Arsimit Parauniversitar në Kosovë.

Do të zhvillohet një sistemi i ri i mbikëqyrjes në të gjitha shkollat profe-
sionale që do të zëvendësojë modelin e vetëm të ofruesve të shërbimit. 
Shkollat, komuniteti, partnerët dhe bizneset do të punojnë së bashku 
për të promovuar cilësinë në mësim, zhvillimin e talenteve dhe profe-
sioneve të reja duke bërë kështu që nxënësit të jenë të gatshëm për 
tregun e punës.



Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim të ngushtë me shkollat e arsimit 
dhe aftësimit profesional do të angazhohet dhe të sigurojë të rinjtë dhe 
të rriturit të marrin kualifikime që do të njihen si ekuivalente me ato 
programe të vendeve të përparuara Evropiane. E që kjo të jetësohet do 
të angazhohemi që përmes Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve të 
akreditojmë dhe validojmë programet arsimore bazuar në Standardet 
e Profesioneve. Kështu në këtë formë do të kontribuojë që Standardet 
profesionale të zhvillohen përmes një analize të kërkesave të punësimit 
duke siguruar përshkrim të qartë të rezultateve të punës të cilat duhet 
të arrihen përmes performancës kompetente në vendin e punës.

Drejtoria e Arsimit në Gjakovë do t’iu ofroj mbështetje shkollave profe-
sionale në fushat kyçe të cilat përfshijnë vlerësime të balancuara, 
përmirësim të vazhdueshëm dhe vlerësim të performancës së mësim-
dhënësve. Në këtë mbështetje hyjnë dhe seminaret e kualitetit të lartë 
për zhvillimin profesional të akredituara nga institucionet përkatëse, 
praktika në punë, sigurimi i orëve praktike në njohje të punësimit të 
ardhshëm. Sigurimi i trajnimeve dhe seminareve do të jetë i mbajtur 
nga ekspertë të fushave pa pagesë për mësimdhënësit në bashkëpun-
im me nxënësit në mbështetje të Komunës.

Komuna në bashkëpunim me donatorët dhe qeverinë qendrore do 
zgjeroj kabinetet e ngritjeve profesionale në fokus:

 - Zhvillim të turizmit dhe hotelerisë
 - Inxhinieri Elektrike dhe Mekanike
 - Hapësira krijuese të inovacionit dhe ndërmarrësisë



Nxitja e partneritetit në mes të institucioneve 
shkollore, sektorit privat dhe OJQ-ve.

- Kompetenca ndërkulturore

- Mënyra e qëndrueshme e jetës

- Kompetenca qytetare globale

- Përgjegjësia globale dhe partneriteti i zhvillimit

- Kompetenca ekonomike e qytetarëve



Duke u bazuar në përparësinë e saj krahasuese dhe në përvojën e kon-
siderueshme në planifikimin e sektorit, do të ofrojmë subvencione, 
grante për punën e njohurive dhe iniciativat për të promovuar moni-
torimin e sektorit.

Pikat kyçe në nxitjen e partneritetin në mes akterëve kryesor janë:
 - Krijimi i ekipeve profesionale për lobim dhe përpilim të projek 
 teve në nivel shkollor, dhoma digjitale e informative për (projek 
 te, punë praktike, zhvillim profesional).
 - Lidhja e marrëveshjeve të mirëkuptimit me partnerë privat  
 për mbajtjen e praktikës në punë dhe zhvillimit të shkathtësive  
 sipas kërkesës së tregut.
 - Kyçja e OJQ-ve në zhvillimin e risive, garave dhe projekteve të  
 reja që fokus kanë sjelljen e granteve në shkollë për krijimin e  
 hapësirave praktike në zhvillim të ideve inovative
 - Promovimi i punës së shkollës në bashkëpunim me bizneset  
 në organizimin e panaireve të punës në drejtime profesionale.
 - Sigurimi i hapësirave për ide të reja, projekte me bazë në  
 shkollë dhe integrimi i interesave profesionale në bashkëpun- 
 im me bizneset.
 - Identifikimi i programeve të trajnimit, ngritjes profesionale,  
 praktikes në funksion të zhvillimit profesional në fokus punë 
 simin.
 - Sigurimi i pajisjeve për punë praktike në ambientet e shkol 
 lave profesionale për aftësim profesional në fokus punësimin  
 dhe zhvillimin e profesioneve të reja.



Zgjerimi i programit të bursave për studentët
Sipas kritereve që do të miratohen nga Kuvendi Komunal i Gjakovës, ne 
parashohim ndarjen e bursave për studentët më të dalluar, studentët 
që bëjnë pjesë në asistenca sociale dhe ata me aftësi të kufizuara.

Programi i bursave parasheh mbështetjen e këtyre fushave:
 - Inovacion
 - Inxhinieri
 - Teknologji
 - Ndërmarrësi
 - Bujqësi

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore 
ndërmjet energjisë efiçiente
Të bëhet riparimi i ndërtesave publike për të siguruar përdorim të 
energjisë efiçiente, në objektet e shkollave fillore dhe të mesme.

Programi ynë qeverisës parasheh që të përgatisë projektin detal mbi 
investimin e shkollave me dollapë personal për nxënës dhe përfundimin 
e procedurave administrative, ndërsa nëpërmjet investimeve kapitale 
të Komunës dhe fondeve të donatorëve të implementojë projektin në 
të gjitha shkollat e Komunës së Gjakovës.

Digjitalizimi i shkollave dhe bibliotekës në 
Komunën e Gjakovës

Inventarizimi i shkollave me dollapë personal 
për nxënës

 - Pajisja me SMART Board për të gjitha klasat e Komunës së  
 Gjakovës
 - Ndërtimi i hapësirave krijuese
 - Modernizimi i arkivave shkollore
 - Përmirësimi i infrastrukturës shkollore për fëmijët me aftësi  
 të kufizuara



Se çdo shkollë fillore duhet të ketë infrastrukturën për të drejtuar 
programin e ushqimit për nxënës të arsimit primar është tërheqëse 
dhe inkurajuese. Çdo shkollë nuk mund të jetë në pozitë për të orga-
nizuar programin e ushqimit, janë disa pengesa që pengojnë zbatimin 
e saj në mënyrë të suksesshme.

Problemet kryesore me të cilat ballafaqohen autoritetet e arsimit lokal 
në organizimin e programit të drekës shkollore janë obligimet financia-
re, mbikëqyrja e gatimit dhe shpërndarjes, ruajtja e dispozitave, blerja, 
transportimi i furnizimeve dhe mungesa e përvojës në mbajtjen e 
llogarive dhe rregullimi i përmbajtjes së lëndës ushqimore. Një sfidë e 
pakontestueshme është fondi shumë i vogël i Drejtorisë së Arsimit në 
Gjakovë dhe Komunës së Gjakovës në përgjithësi.

Programi ynë për furnizimin me ushqim:
 - Furnizim me ushqim cilësor për klasat 1-5
 - Ushqimi do të përgatitet nga një staf profesional dhe sipas  
 standardeve dhe rregullave të Agjencisë së Ushqimit të   
 Kosovës

Ndërtimi i kuzhinës qendrore për furnizim të 
shkollave fillore me ushqim

Shkenca dhe arti e pasurojnë jetën e njeriut. Si pjesë e natyrës, njeriu 
përpiqet t’i njohë dhe t’i shpjegoj dukuritë dhe fenomenet natyrore 
dhe shoqërore, duke i përshtatur e ndryshuar sipas nevojave të tij. Dega 
e artit figurativ zë vend të rëndësishëm në sistemin shkollor, duke 
kërkuar përmbajtjen e njohurive përmes konkretizimit vizual. Për një 
ndjenjë ose vlerë estetike të nxënësit, krijohet mundësia të shprehet 
një mendim. Arti figurativ përmban vlerën universale, si kontribut në 
zhvillimin e personalitetit të njeriut, pa dallim race, komuniteti apo 
gjinie.

Funksionalizimi i ish “Mejtepit Ruzhdie” në 
shkollë profesionale të Artit Figurativ



Në mënyrë që të rrisim shkallën e ndërgjegjësimit, diversitetit kulturor 
dhe aftësimi profesional të studentëve në Gjakovë, ne planifikojmë që 
së bashku me Universitetet Publike dhe Private të bëjmë shkëmbimin 
e studentëve me Universitet të ndryshme evropiane dhe botërore, sido-
mos me ato Universitet që Komuna e Gjakovë ka marrëveshje bash-
këpunimi si pjesë e marrëveshjes për binjakëzime që Komuna e 
Gjakovës i ka bërë ndër vite.

Shkëmbimet e studentëve nga Gjakova me 
qytetet binjake të Komunës së Gjakovës.

Arti figurativ zhvillon të vërejturit dhe konceptimin gradual të pavarur, 
duke formuar personalitete me mendime kritike për të gjykuar e vlerë-
suar, duke formuar personalitet mendimin kritik për të gjykuar e vlerë-
suar vlerat e krijimeve figurative, artistike të tashme dhe periudhave 
historike, si të popullit e rrethit ku jeton.

Duke e pasur parasysh mungesën e një qendre kulturore më saktësisht 
një hapësire për organizime dhe ngjarje kulturore-arsimore, si dhe 
mungesën e një udhëzuesi për vizitorët e mundshëm në Komunën e
Gjakovës ndihet nevoja për veprim në këtë drejtim.

Në Objektin e Shkollës më të vjetër në Komunën tonë që ka kohë që 
nuk është e shfrytëzueshme dhe që është në gjendje jo të mirë, të 
marrim një iniciativë për restaurimin dhe përshtatjen e ambientit për
nevoja të organizimeve të ndryshme, dhe për promovimin e turizmit në 
Komunën tonë pasi që kemi mjaft bukuri për të tërhequr vizitorët.

Qëllimi kryesor i shkollës Profesionale të Artit është zhvillimi i person-
alitetit të nxënësve për t’u inkuadruar në një shoqëri demokratike si 
qytetarë aktiv dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës i 
cili vazhdimisht transformohet dhe ndryshon.



Kampusi Universitar



MJEDISI DHE 
TURIZMI
Plani i Veprimit për Gjakovën e gjelbër

- Lëvizshmëria e qëndrueshme
 o Duke rritur pjesën e popullsisë nga vendbanimet e ndryshme  
 që të përdorin transportin publik

- Hapësirat e gjelbra dhe Biodiversiteti
 o Funksionalizimi i Parkut të Qytetit
 o Rivitalizimi i parqeve në kuadër të hapësirave të përbashkëta  
 tek banimet kolektive,
 o Krijimi i hapësirave/ këndeve të lojërave për fëmijët në hapë 
 sirat e përbashkëta kolektive
 o Biodiversiteti duke përfshirë tipat dhe gjendjen e habitateve  
 brenda hapësirave të gjelbra

- Energjia e qëndrueshme
 o Uljen e nevojave për ngrohje me dru,
 o Duke rritë kapacitetet e ngrohjes qendrore
 o Duke investuar në projektet e energjisë efiçiente në ndërtesat  
 publike,
 o Vendosjen e sistemit legal të furnizimit me biomasë me qëllim  
 të furnizimi për nevojat e Ngrohtores së re të qytetit,

- Menaxhimi i mirëfilltë i mbeturinave
 o Rritja e shkallës së mbulueshmërisë së grumbullimit të mbe 
 turinave në tërë territorin e Komunës
 o Eliminimi i hedhjes ilegale të mbeturinave
 o Zvogëlimi i shkallës së deponimit final të mbeturinave
 o Rritja e shkalles së riciklimit dhe ripërdorimit të mbeturinave
 o Zhvillimi i pilot projekteve për një mjedis pa mbeturina
 o Shndërrimi i Stacionit Transfer të mbeturinave në qendër  
 riciklimi

Përmes këtij Plani synojmë të ofrojmë tek banorët e Komunës së 
Gjakovës mundësinë që të gëzojnë një jetë të shëndetshme dhe me 
cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe gjithpërfshirëse në Gjakovën e 
gjelbër, ku burimet përdoren në mënyrë inteligjente.

Strategjitë kryesore të cilat përmbushin vizionin e qyteti të gjelbër 
dhe që qeverisja jonë synon të jetësojë Planin për Gjakovën e 
Gjelbër janë:



- Qëndrueshmëria dhe adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike

- Vendosja e sistemit institucional për menaxhim me mbeturina,
- Zhvendosja e Stacionit Transfer me qëllim të ndarjes së materialeve 
me qëllim riciklimi.
- Bazuar në planin zonal - përcaktimi i pikave grumbulluese të mbe-
turinave për tërë territorin e Komunës dhe rregullimin e tyre.
- Krijimi i infrastrukturës së deponisë së mbetjeve inerte dhe funksion-
alizimi i saj
- Përcaktimi i tarifave të mbeturinave në bazë të llojit, sasisë dhe shër-
bimit të grumbullimit të tyre
- Jetësimi i pilot projekteve që dërgojnë në uljen e sasisë së mbeturi-
nave në burim

Shndërrimi i Stacionit Transfer të mbeturi-
nave në qendër riciklimi



Lëvizja VETËVENDOSJE! do të fokusohet në ndërtimin e shtigjeve për 
këmbësor dhe të biçikletave si dhe të këndeve dhe të anekseve të tjera 
sipas Projektit Kryesor bazuar në Planin Rregullativ të vitit 2014.
Programi i Alternativës +4 synon ne:

 - Shndërrimin e hapësirës së peizazhit të mbrojtur Shkugëza  
 në destinacion turistik,
 - Përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe
 - Nxitjen e zhvillimit të bizneseve në këtë zonë.
 - Tereni i vrapimit përgjatë parkut të Shkugëzës.
 - Shfrytëzimi i hapësirës publike për rishikimin e ndërtimit të  
 amfiteatrit
 - Shfrytëzimi i hapësirës publike për rishikimin e ndërtimit e  
 shtëpisë së pleqve
 - Shfrytëzimi i hapësirës publike për rishikimin e ndërtimit të  
 tereneve sportive
 - Mbrojtjen e: zonave hapësinore / ekologjike të vlefshme (me  
 nevoja të veçanta për konservim) 
 - Zhvillim: zonat në të cilat ndërtesat / objektet rekreative  
 duhet të lejohen dhe kushtet nën të cilat do të lejohen 
 - Rehabilitim të: erozioneve, dëmeve, hedhjes së mbeturinave

Pejzazh i Mbrojtur “Shkugëza”

Qeverisja jonë synon që këtë pjesë të qytetit ta kthej në zonë ekono-
mike dhe zhvillimore duke bërë të mundur që qytetit t’i ofrohet 
shfrytëzimi i Kodrës së Çabratit për hapësirë sportive, kreative, ekono-
mike dhe mundësive të ndryshme, por ne para se gjithash paraqesim 
Planin tonë se si mendohet të bëhet destinimi i zonave të asaj hapësire;

Kodra e Çabratit



- Hartimi i planit për zonim
 o Zonimi për zonën lokale rekreacionale
 o Zonë e dedikuar për infrastrukturë rekreative dhe restorant
 o Zonë e dedikuar për parkim dhe infrastrukturë furnizuese
 o Zonë e dedikuar për kampim dhe piknik
 o Zonë e dedikuar për shëtitje dhe ecje në natyrë
 o Zonë e qasjes së kufizuar

- Zhvillimi i objektit të Eko Qendrës – hapësirë që ndërlidh

Eko qendra mendohet të jetë hapësirë e fokusuar që ndërlidhë multi-
funksionalisht në vete turizmin, ndërmarrësinë, agrobiznesin, edukim-
in mjedisor dhe traditën kulturore të trevës. Në përmbajtje të saj, është 
ideuar të listohet Green House, 10 ngrehina të serave për perimet 
eko-karakteristike vendore, kultivimi i luleve tradicionale në trevën e 
Gjakovës dhe vreshta po ashtu tradicionale Gjakovare e kodrës së 
Çabratit. Kompleksi në përmbajtjen e vet do të ketë eko restorantin ku 
kryesisht do të shërbehen produktet e eko qendrës.

Me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe 
Infrastrukturës dhe zotimin e Qeverisë së Kosovës, fokusi në zhvillimin 
e Lumit Erenik do jetë kryesisht në rregullimin e shtratit dhe brigjet e tij. 
Komuna synon që të rikthej atraksionin në Lumin Erenik duke bërë 
zgjidhje në rregullimin e infrastrukturës dhe ruajtjen e ndotjes së ujit. 
Kjo do të krijoj mundësinë që banorët e Komunës së Gjakovës të rikthe-
hen në pjesën e shfrytëzimit të Lumit në fokus gjatë sezonit të verës.

 - Do rregullohet shtrati i lumit dhe brigjet e tij
 - Do investohet në rregullimin e infrastrukturës se kanalizimit  
 në zonat rurale të cilat nuk do ndotin ujin
 - Ndërtimi i pikë qëndrimeve të vizitorëve ku ofrohen ushqime,  
 pije freskuese, kënde argëtimi dhe rekreacioni, etj.
 - Këndi për fëmijë, pika qendrore për paketat e sporteve   
 rekreative
 - Partneriteti publiko privat për shfrytëzim të hapësirave në  
 investim drejt zhvillimit të atraksionit turistik

Zhvillimi i turizmit dhe rregullimi i shtratit të 
Lumit “Erenik”, Trave dhe Drini.



Programi ynë do të investoj në ngritjen dhe funksionalizimin e bujti-
nave në pjesë të ndryshme të Gjakovës, përfshirë zonat e Podrimës, 
Rekës se Keqe, Hasit, qytetit të Gjakovës, dhe fshatra të ndryshme kon-
form Planit Zhvillimor të Komunës, qe parasheh promovimin e turizmit 
me theks te “Malësia e Gjakovës”.

Duke i ngritë dhe kthyer shtëpitë në bujtina, Synimi kryesor është të
 o Promovoj gjenerimin e punësimit,
 o Valorizimin e zonave përkatëse,
 o Promovimin e mikpritjes , kulturës dhe ushqimit të familjeve  
 të komunës sonë

Ngritja e bujtinave në lokacione të ndryshme 
në Komunën e Gjakovës

“Uji është burim i jetës” - bazuar nga kjo stigmë, qeverisja jonë do të 
fokusohet në zvogëlimin e shkallës së ndotjes dhe përmirësimit të 
gjendjes së rrjedhave të përroskave dhe lumenjve.

Për shumë kohë, rrjedhjet e lumenjve janë të konsideruara si kolektor 
të ujërave të zeza dhe njëkohësisht si deponi të mbeturinave. Kjo qasje 
shkakton ndotje të hapësirave pjellore në bujqësi, humbje të potencial-
it turistik dhe zhvillimor.

Prandaj këto hapësira duhen të trajtohen dhe të mbrohen nga ndotësit 
potencial. Për këtë, në periudhë 4 vjeçare, në përputhje me planet dhe 
strategjitë zhvillimore komunale dhe kombëtare Lëvizja
VETËVENDOSJE! planifikon :

Mbrojtja e ujërave nga ndotja - trajtimi i 
ujërave të zeza

 - Shtëpia e Malësoreve
 - Shtigjet e ecjes në zonat turistike të Koshares, Rekës së Keqe  
 dhe Pashtrikut

Zhvillimi i turizmit Malor



Mbrojtja e pyjeve, bio - diversitetit dhe zgjeri-
mi i hapësirave të gjelbëruara në qytet dhe në 
qendrat rajonale

- 

-

-



 - Përforcimin e sektorit të pylltarisë dhe hapësirave gjelbëruese
 - Bashkëpunim me Agjencinë pyjore dhe institucionet tjera  
 relevante,
 - Vendosjen e sistemit legal të furnizimit me biomasë me  
 qëllim të furnizimit për nevojat e Ngrohtores së re të qytetit,
 - Uljen e nevojave për ngrohje me dru,
  

 - Shtimin e hapësirave gjelbëruese në zonat urbane.
 - Vlerësimi dhe vendosja e informacioneve mbi llojet e gjelbra  
 të bimësisë së qytetit

 bazuar në kohën e rritjes së

 - Krijimi i fondit të pyjeve



SHËNDETËSIA

 - Hapja e Ambulancave të mbyllura sidomos në Çabrat, Dujakë  
 dhe në vendet tjera
 - Ofrimi i shërbimeve për dhënien e terapisë në Mjekësinë  
 Familjare (infuzionet dhe injeksionet për rastet emergjente  
 dhe ato me Covid 19)
 - Kujdestaria e farmacive, aktualisht në Gjakovë nuk ka kujde 
 stari të barnatoreve në qytet
 - Ngritja e buxhetit të shëndetësisë për sigurimin e reagencave  
 të analizave të nevojshme për Covid dhe sigurimin e Fraxipari 
 nave për të infektuarit.
 - Përfshirja e të gjitha objekteve shëndetësore në projektet e  

Menaxhimi i pandemisë

Zbatimi i plotë i planit zhvillimore institucion-
al të kujdesit parësor shëndetësor – Master 
Plani



- Renovimi i vazhdueshëm i objekteve dhe furnizimet e objekteve dhe 
personelit të Kujdesit Parësorë Shëndetësorë në Komunë të Gjakovës
 o Rregullimi i QMF-ve dhe AMF-ve me infrastrukture moderne
 o Rivitalizimit i sistemit të ngrohjes dhe ftohjes në të gjitha qen 
 drat e QMF-ve dhe AMF-ve në terriorin e Gjakovës.
 o Prioritet do të jetë: 1. QMF Orize, 2. QMF Çabrati dhe 3. AMF  
 Dujakë
- Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në kushte dhe me mjete sa më të 
mira për Pacientët dhe Personelin
- Identifikimi i nevojave për furnizime me materiale mjekësore dhe jo 
mjekësore

- Subvencionimi i kategorive të margjinalizuara me barna që mungojnë 
nga lista esenciale.
- Furnizimi i QKMF, QMF-ve dhe AMF-ve me ilaçe për kategoritë e mar-
gjinalizuara dhe shpërndarja e tyre për kategoritë e përmendura.

Rregullimi i infrastrukturës së QMF-ve dhe 
AMF-ve të Komunës së Gjakovës

Subvencionimi i kategorive të margjinalizuara 
me mjete shtesë për barnat primare

- Subvencionimi i pacientëve (lehtësimi i shpenzimeve të mjekimit) që 
shkaktohen si pasojë e shpenzimeve të larta të mjekimit.
- Përpilimi i listës së përfituesve dhe shpërndarja e mjeteve për lehtë-
simin e shpenzimeve të mjekimit.
- Subvencionet apo rritja e mjeteve shtesë në shëndetësi deri në 
100,000 Euro për periudhë 4 vjeçare.

Subvencionimi i pacientëve të Gjakovës për 
sëmundjet kronike

- Trajnime të vazhdueshme profesionale
- Shkëmbimi i përvojave mjekësore me QMF-të dhe AMF-të rajonale 
dhe botërore

Ngritja profesionale e personelit mjekësor



URBANIZIMI DHE 
INFRASTRUKTURA

Programi i qeverisjes tonë është ruajtja dhe zhvillimi në mënyrë efek-
tive i infrastrukturës dhe objekteve publike. Qeverisja jonë ofron shër-
bime për të arritur dëshirat e përbashkëta sociale, ekonomike dhe mje-
disore. Lëvizja VETËVENDOSJE!/Alternativa ka për qëllim të mirëmbajë
 ,mbrojë dhe ruaj në kuadër të autoritetit të parashikuar në Ligjet e 
Kosovës si dhe Rregulloreve të Komunës. Të gjitha investimet në këtë 
sektor do të jenë komfor standardit për personat me aftësi të kufizuara.

Qëllimi i kësaj konference është mbledhja e aktorëve dhe donatorëve 
me qëllim të mbështetjes së projekteve më të mira për zhvillimin e 
Komunës së Gjakovës, dhe gjetja e zgjidhjeve për problemet kyçe të 
kësaj Komune.

Organizimi i Konferencës së Donatorëve do të ndihmojë në adresimin e 
këtyre problemeve dhe zgjidhjes së tyre nëpërmjet prezantimeve të 
projekt propozimeve adekuate. Përmes mbështetjes së donatorëve 
Gjakova do të mund t’i shfrytëzojë investimet në infrastrukturë të cilat 
ndërlidhen direkt me zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytet-
arëve të Komunës së Gjakovës.

Konferenca e Donatorëve

(qendra e vjetër e qytetit në veri të lumit Krena dhe qendra e re e qytetit 
në lindje të tij).

Kjo objektivë e parë parasheh që në ato pjesë të qytetit:

Qendrat tërheqëse të qytetit, lehtë të 
arritshme dhe të qeta



- Rrjeti rrugor: hyrje daljet dhe unaza, përfshire rruga e aeroportit
- Rekonstruimi në formatin origjinal i Çarshisë së madhe dhe lirimi i 
hapësirës për këmbësorë i Çarshisë dhe pjesës te Loma e Drithit
- Zhvillimi i Çabratit si park rekreativ dhe turistik
- Sheshi kryesor i qytetit të Gjakovës i cili ndërlidh rrugët kryesore të 
zonës qendër dhe parkut të qytetit.
- Parkingu dhe tregu i Bylmetit tek ndërmarrja Çabrati (pazari)
- Zhvillimi i planit të mobilitetit rreth rregullimit të komunikacionit, 
stazave të biçikletave, hapësirave gjelbëruese, parkingjeve dhe lëvizjes 
së lirë të qytetarëve, sipas projektit të realizuar nga projekti i Demosit
- Përmirësim i infrastrukturës duke trajtuar hollësisht dhe teknikisht 
hapësirat publike me elemente për persona me aftësi te kufizuara

- siguria dhe atraktiviteti i shtuar për mënyrat aktive të lëvizjes;
- vendkalime më të sigurta të rrjetit rrugor për këmbësorët;
- rrjeti atraktiv, i vazhdueshëm dhe i sigurt i mënyrave aktive të lëvizjes;

Projektet infrastrukturore me rëndësi të 
veçantë për zhvillim, si premtim i përkrahjes 
së Qeverisë së Republikës së Kosovës:

Rrjeti funksional i rrugëve kryesore
(qasje e mirë në Gjakovë dhe lidhje të mira me rrjetin kombëtar dhe 
ndërkombëtar të rrugëve);

Përmirësimi i Transportit Urban
Ne e kemi për obligim që banoreve të komunës të ju ofrojmë transport 
ideal të udhëtarëve, këtë mund ta arrijmë përmes një planifikimi të 
detajuara nga ekspertet, bashkëpunimi me nivelin qendror dhe opera-
torët privat.

- përparësi duhet t’u jepet mënyrave aktive dhe miqësore për mjedisin 
e transportit dhe cilësisë së hapësirës publike;
- trafiku transit përmes qendrave duhet të parandalohet dhe të drejto-
het në rrugë të tjera;
- ndërtimi i sheshit kryesor në qendër të qytetit



Sistemi i transportit të udhëtarëve në qytetin e Gjakovës do të jetë:
- I saktë në orare dhe i organizuar që të mbulojë nevojat e një numri sa 
më të madh  të banorëve në mënyrën më optimale.
- Çmimi të jetë i volitshëm dhe i pranueshëm në bazë të kërkesave të 
udhëtarëve në mënyrë që të shfrytëzohet nga të gjitha shtresat e pop-
ullsisë.
- Zvogëlimi i ndotjes së ambientit përmes zvogëlimit e qarkullimit të 
numrit të veturave personale.
- Lehtësimi i pagesës dhe përdorimi i sistemit të avancuar për informa-
cion
- Të krijoj një besueshmëri të lartë tek publiku i cili mund të llogaris në 
shërbimet e tij.

Për të arritur objektivat e cekura, qeverisja jonë do të:

- Zgjerojë numrin e linjave ekzistuese për qarkullim
- Blerjen e Autobusëve të rijnë me standarde të BE.
- Krijim e ekipeve punuese ndërmjet eksperteve lokal dhe atyre ndër-
kombëtar.

Ndërmarrje banesore (për mirëmbajtjen dhe 
renovimin e banesave kolektive të vjetra në 
qytet).

Varrezat e Dëshmorëve

Plani ynë qeverisës parasheh krijimin e ndërmarrjes publike banesore 
të Gjakovës e cila do kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së 
qytetarëve.

Qëllimi e NPBGJ do të jetë:

 - Administrimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave në  
 bashkëpronësi
 - Unifikimi i fasadave brenda zonave te qytetit

- Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmoreve në qytetin e 
Gjakovës



Pikat e ujit të pijes (krojet)
Komuna do të ndërtoj rreth 8 pika të ujit të pijes (krojeve) në zona të 
ndryshme të Komunës se Gjakovës të cilat do t’ua mundësojnë qytet-
arëve të Komunës se Gjakovës të kenë ujë të pijes.

Tualetet Publike
Komuna do të ndërtoj 4 tualete publike, të cilat do të menaxhohen nga 
ndërmarrja Cabrati për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave 
publike. Në mënyrë që vizitorët, sidomos ata që vijnë për një ditë, të 
mos ballafaqohen me këtë problem. Do të hapen tualetet publike në 
hapësira të cilat vizitohen me së shumti nga qytetaret e vendeve tjera. 
Këto tualete do të kenë një hapësirë të qasshme , me drita, ujë dhe do 
të mirëmbahen në mënyrë të vazhdueshme.

10 Shtëpi për të moshuar në Shkugëz
Shkugëza është parku më i madh që ka regjioni i Gjakovës. Kjo hapësirë 
është e qetë, me ajër të pastër dhe pa pengesa trafiku. Shkugëza ka 
akses në rrugët e asfaltuara dhe mundësi të lëvizjes së autobusit të 
qytetit në atë pjesë. Kjo hapësirë është një vend i përsosur për të imple-
mentuar një objekt prej 1500m2 për personat në moshë 60 e sipër.

Duke ditur numrin prej 5000 të moshuarve në qytetin e Gjakovës, dhe 
mungesës së një objekti të tillë, është parë e rëndësishme përmirësimi 
i jetës për këta persona.

 - Ndërtimi i objektit në të cilin do të mbahen aktivitete të   
 ndryshme për personat e moshuar
 - Dhoma gjumi
 - Takime të ndryshme
 - Takime komemorative
Objektivat:
 - Përmirësimi i jetës për të moshuarit duke krijuar kështu një  
 ambient të përshtatshëm për të kaluar ditën
 - Aktivitete fizike- duke ditur ambientin e Shkugëzës që na  
 ofron staza ecje, natyrë të bukur dhe ajër të pastër.
 - Aktivitete kulturore për të moshuarit- ekspozita të ndryshme



11 Ndërtimi i 2 banesave sociale
Me ndërtimin e këtyre 2 objekteve të banimit tentojmë që të e zbusim 
kërkesat imediate të familjeve që nuk kanë strehë dhe anëtarë të punë-
suar si dhe janë në skemën e ofrimit të ndihmës sociale.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është:

 - Krijimi i kushteve për një jetesë më të mirë
 - Barazia me qytetarët tjerë
 - Përmirësimi i kualitetit të jetës








