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ADRESIM PËR QYTETARËT
SHPEJTIM BULLIQI 

Të dashur bashkëqytetarë,

Para jush paraqes plan programin me të cilin do të bashkëqeverisim katër vitet 
e ardhshme. Them bashkë sepse këto pika të programit, të cilat burojnë nga ju, 
janë shqetësimet dhe nevojat tuaja, se si doni ta shihni komunën tonë, të cilat i 
kam dëgjuar në takimet e panumërta që kemi pasur këta muaj. 

Me 29 nëntor kërkuat që komunës t‘i kthehet dinjiteti e me këtë qëllim në 
mendje e në zemer kemi qeverisur këta nëntë muaj, e që besojmë se kjo periu-
dhë e shkurtë ka dëshmuar që komuna jonë ka potencial të madh për zhvillim, 
që ndërthuret  diku mes qytetit bashkëkohor dhe qytetit që mbanë një pjesë të 
madhe të historisë së Kosovës. Andaj besojmë, që zgjedhjet e 17 tetorit do të 
jenë një rikonfirmim i besimit që qytetari ia dha VETËVENDOSJËS me 29 
nëntor dhe 14 shkurt. 

Për këta muaj të mandatit  jo të plotë, qeverisja jonë kishte shumë sfida. Kemi 
filluar të qeverisim me një buxhet të miratuar e të harxhuar, i cili ishte i pam-
jaftueshëm për planet e shumta që ne i kemi pasur synim t’i arrijmë, gjendja 
pandemike na ka detyruar që fokusi ynë parësor të jetë shëndeti, jeta e qytetar-
it dhe rishikimi i shumë punëve dhe projekteve të keq menaxhuara për këto 20 
vite nga qeverisja e kaluar. Megjithatë, të gjitha këto sfida i kemi tejkaluar e 
zotimet tona i kemi mbajtur dhe realizuar, prandaj me përulësinë më të madhe 
ju kërkojmë besimin për mandatin e plotë.  
Ky program qeverisës është dokument themelor me të cilin Lëvizja Vetëven-
dosje, komunikon vizonin e saj para qytetarëve për qeverisjen e saj në manda-
tin e ri katër vjeçar. Programi pasqyron qasjen dhe parimet që do të ndiqën 
përgjatë qeverisjes dhe objektivat themelore e inciativat që do të merren në të 
gjitha fushat për përmirësimin e mëtutjeshëm në Komunën tonë. 

Programi ynë qeverisës për mandatin e ri katër vjeçar është i ndarë në shtatë 
fusha, ku secila fushë ka pikat e saj anësore.  Arsimi,  planifikohet të ketë një 
rëndësi të veçantë sidomos për nga shumëfishimi i buxhetit, ku planifikohet të 
bëhet digjitalizimi i të gjitha institucioneve shkollore dhe ndërtimi i objekteve 
të reja. Urbanizmi dhe infrastruktura, qyteti do të ndërtohet në bazë të planit 
urbanistik, duke përfshirë, një ambient të pastër, ndriçim publik, ndërtimi i 
rrugëve dhe unazave të reja, rregullimi i qarkullimit përmes planit të mobilitetit.  
Administrata, digjitalizimi i plotë i shërbimeve. Shëndetësi dhe mirëqenie 
sociale, ndërtimi i objekteve të reja shëndetësore dhe digjitalizimi i qendrave  
shëndetësore. Bujqësi, subvencionimi i bujqëve dhe bashkëpunimini me orga-
nizata ndërkombëtare. Ekonomi, ndërtimi i zonës industriale  në periferi të 
qytetit, krijimi i inkubatorit të biznesit dhe fondi mbështetës për prodhuesit 
vendor. Kulturë dhe sport, ndërtimi i shtëpisë së kulturës, funksionalizimi i 
galerisë, subvencionimi dhe mbështejtja e aktiviteteve kulturore e sportive. 

Në mandatin e ardhshëm, do të kemi shumë më të lehtë të plotësojmë secilën 
nga premtimet tona dhe me nderë e përgjegjësi do i qëndrojmë besnik votës 
suaj. 



ARSIMI

Brenda mandatit, planifikohet të bëhet digjitalizimi i të gjitha 
institucioneve arsimore në Komunën e Besianës, duke përfshirë: 

Zhvillimi i kabineteve dhe laboratoreve në shkolla për nevoja të 
mësimdhënies dhe mësimnxënies. Ndërtimi i hapësirave dhe 
objekteve shkollore në Komunën e Besianës, si:  

Ndërtimi i dy sallave të edukatës fizike.  

Renovimi dhe mirëmbajtja e të gjitha objekteve arsimore.  Planifikohet 
të rritet buxheti për renovimin e shkollave, në mënyrë që të krijohet një 
ambient i përshtatshëm dhe miqësor në procesin mësimor.

Rritje të cilësisë përmes trajnimeve dhe monitorimit të vazhdueshëm 
të procesit mësimor në institucionet arsimore.

Planifikimi i gjithëpërfshirjes së fëmijeve në arsimin fillor dhe të mesëm.

Punë praktike për nxënësit e shkollave profesionale. 

Shujta për nxënësit nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të.

Rritja e buxhetit për bursa në 100 mijë euro.

Psikolog për çdo shkollë.

Rritje të përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm. Për këtë do të 
ketë rritje të klasave për parafillor, dhe do të hapen katër çerdhe të reja.

- Pajisjen e klasave me projektor.
- Internet në çdo shkollë.
- Ditarin elektronik.
- Kabinete të informatikës në çdo shkollë.

- Ndërtimi i një objekti të ri për shkollë fillore në qytet
- Ndërtimi i një objekti të ri, për shkollë të mesme profesionale
- Ndërtimi i shkollës në fshatin Obrançë
- Ndërtimi i shkollës në fshatin Dumosh
- Ndërtimi i shkollës në fshatin Lluga
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DIREKT



Qyteti do të ndërtohet në bazë të planit urbanistik të aprovuar, ky plan 
do e bëj Besianën qytet të zhvilluar, me ndërtime moderne, infrastrukturë 
të zhvilluar dhe hapësira të gjelbërta.

Ambient i pastër dhe i gjelbërt. Gjatë mandatit do të mbillen 20 mijë drunj.

Ndërtimi i rrugës “Skënderbeu” dhe “ Xhemail Mustafa”.

Furnizimi me ujë të pijshëm për çdo fshat dhe lagje të qytetit.

Ndërtimi i rrugës përgjatë Lumit Llap, deri tek magjistralja Besianë-Prishtinë.

Rregullim të qarkullimit brenda qytetit përmes planit të mobilitetit.

Ndërtimi i unazës së qytetit.

Asfalltimi i të gjitha rrugëve në fshatra.

Rregullimi i hapësirave publike në brezin e lumit Llap.

Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave.

Ndërtimi i stacionit të autobusëve.

Ndërtimi i një parkingu nëntokësor.

Rregullimi i parkut të paqes.

Ndriçim publik në lagje të qytetit dhe në fshatra.

URBANIZMI DHE 
INFRASTRUKTURA
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Digjitalizimi i qendrave të mjekësisë familjare.

Ndërtimi i mjekësisë urgjente në periferi të qytetit 
(afër ish- Hotel Besianës). Ky pozicion do të jetë 
shumë i përshtatshëm për ofrimin e këtij shërbimi 
mjekësor për qytetarët e gjithë Komunës.

Qendrat e Mjekësisë Familjare do të furnizohen me të gjitha barnat e 
nevojshme dhe materialet e tjera për funksionim normal të tyre.

Kontrollim sistematik për nxënësit, me qëllim të parandalimit të 
sëmundjeve.

Zhvillimi i shërbimit paliativ shëndetësor (të gjithë pacientët që nuk kanë 
mundësi të lëvizin për shkak të problemeve shëndetësore, shërbimi 
mjekësor primar do ju ofrohet në shtëpi).

Funksionalizimi i hemodializës në qytetin e Besianës.

Dyfishim i fondeve për mbështetje financiare, për pacientë me sëmundje 
kronike.

Ndërtimi i qendrës për qëndrim ditor për persona të moshuar.

SHËNDETËSI DHE
MIRËQENIE SOCIALE
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Digjitalizimi i plotë i shërbimeve administrative.

Dërgimi i dokumenteve përmes postës, aplikimi do të bëhet në mënyrë 
digjitale, ndërsa dërgimi me postë për vendbanimet të cilat ndodhen 
larg qytetit.

Funksionalizimi i këshilleve të fshatrave.

ADMINISTRATA
KOMUNALE
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- Blegtori
- Pemtari
- Bletari
- Perimtari

Dy milion euro subvencione nga buxheti komunal për bujqit. Subvencionet 
do të shkojnë për bujqit meritor, që prodhojnë të mira ushqimore dhe 
furnizojnë tregjet me produkte cilësore, kryesisht në:

Ndërtimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore në luginën e lumit Llap.

Bashkëpunim me donator dhe organizata ndërkombëtare në mbështetje 
të sektorit të bujqësisë.

Krijimi i një platforme të tregut online për shitje të produkteve bujqësore, 
ku bujqit do të lidhen me individ dhe biznese për tregtimin e produkteve 
të tyre.

Pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore.

BUJQËSIA
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Ndërtimi i zonës industriale në periferi të qytetit, me një sipërfaqe prej 
37.2 hektar. Në këtë hapësirë, do të ndertohet infrastruktura e nevojsheme 
dhe do u jepet në shfrytëzim bizneseve prodhuese.

Fond për mbështejte të prodhuesve vendor.  Do të krijohet një fond që 
do të subvencionon shpenzimet e interesit për kreditë investive në 
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese.

Inkubatori i bizneseve.

Themelimi dhe funksionalizimi i ndërmarrjes publike që do kryej funksionin 
e shërbimeve publike si ( Mirëmbajtja e objekteve banesore, pastrimi i qytetit, 
mirëmbajtja e varrezave , mirembajtja e parqeve, parkingjeve publike etj).

Grande për themelimin e bizneseve nga të rinjët dhe gratë.

Investime në mbeshtetje të turizmit malor. 

EKONOMIA
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Ndërtimi i shtëpisë së kulturës.

Funksionalizimi i galerisë dhe atelies për artistët.

Pasurimi me libra i biblotekës së qytetit.

Arti në hapësira publike.

Funksionalizimi i kinemas së qytetit.

Krijimi i muzeut të qytetit.

Subvencionimi i aktiviteteve kulturore.

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore.

Ndërtimi i palestrës së qytetit.

Ndërtimi i terreneve sportive në lagje të qytetit dhe në fshatra.

Subvencionimi i klubeve sportive.

Funksionalizimi i sportit në shkolla dhe lidhja me klubet sportive në
identifikimin e talentëve të ri. 

KULTURA 
DHE SPORTI
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