BASHKË QEVERISIM
PËR FUSHË KOSOVËN
Zotimet për
mandatin 4 vjeçar.

PROFILI I KOMUNËS
SË FUSHË KOSOVËS
Qyteti i Fushë Kosovës ka pozitë qëndrore në Rrafshin e Kosovës,
ndërkaq ndodhen tetë (8) kilometra në Jug-Perëndim të kryeqytetit të
Kosovës, Prishtinë. Sipërfaqja e përgjithshme e Komunës së Fushë
Kosovës është 9517.04 ha apo 84 km2. Dendësia e popullsisë është 420
banorë për 1km2.
Në periudhën e pasluftës së fundit (1999), Fushë Kosova ka shërbyer si
një pikë e grumbullimit për banorët që kishin synim afrimin drejt
Kryeqendrës së Kosovës. Relievi i Komunës së Fushë Kosovës karakterizohet nga hapësira të rrafshëta dhe kodrinore-malore.
Fushë Kosova ka kushte tëmira natyrore, pozitë tëmirë gjeograﬁke dhe
kushte tëpërshtatshme klimatike për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë,
gjuetisë dhe më vonë edhe të degëve të tjera. Të dhënat demograﬁke
Regjistrimi i fundit (2011), nga Enti i Statistikave të Kosovës (ESK), tregon
se në Komunën e Fushë Kosovës numri i banorëve të regjistruar është
34827. Ndërkaq sipas vlerësimit të Komunës së Fushë Kosovës numri i
banorëve në këtë komunë është 55000.
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Vendbanimi
Fushë Kosovë
Bardh i Madh
Bardh i Vogël
Grabovc
Harilaç
Henc
Kuzmin
Lismir
Miradi e Epërme
Miradi e Poshtme
Pomozotin
Sllatinë e Madhe
Sllatinë e Vogël
Vragoli

Meshkuj
10114
1415
260
523
476
358
168
381
751
839
371
928
295
742

Femra
9907
1335
234
494
460
389
166
377
673
808
377
911
303
772

Gjithsejtë
20021
2750
494
1017
936
747
334
758
1424
1647
748
1839
598
1514
34827

Tabela 1. Numri i banorëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës
sipas vendbanimeve

• Ekonomia:
Sipas UNDP, të punësuar janë 38% e popullatës(18-64 vjeç);
Papunësia: 21%;
Jashtë tregut të punës: 40%;
Struktura gjinore e të punësuarve: Femra: 15%, meshkuj: 55%.
• Bujqësia:
3700 ha tokë bujqësore; 2200 ha kultura vjeshtore (grurë, elb); 1000 ha,
kultura pranverore (misër, tërshërë, jonxhe); 3600 ha pyje (850 ha kullosa, 1110 ha djerrina, 250 ha pisha, etj. ); rreth 450 krerë lopë; rreth 360
krerë dele, etj.
• Kujdesi shëndetësor:
Komuna e Fushë Kosovës kanjë qendër kryesore tëmjekësisë familjare
në qytetdhe 10 punkte ambulantive në fshatra, prej tyre 6 janëfunksionale, ndërkaq tëtjerat jo;
Punëtorë shëndetësorë:18 mjekë, të tjerët janëstaf teknik dhe staf
administrativ. Staﬁ i përgjithshëm në shëndetësi, që kanë kontrata të
rregulla, janë104.
• Sociale:
Mesatarja e nivelit arsimor të të rriturve (18 vjeç, ose më të vjetër) në
Fushë Kosovë është më e lartë se mesatarja në nivel vendi.
Vetëm 6% e tyre nuk kanë arsimim formal, 4% nuk e kanë përfunduar
arsimin ﬁllor, 20%e kanë përfunduar arsimin ﬁllor, ndërsa 54% kanë
përfunduar shkollën e mesme, dhe 13% kanë një diplomë universitare.
Femrat e moshës së rritur që banojnë në Fushë Kosovë kanë nivel më
të ulët arsimor se sa meshkujt. Vetëm 9% e tyre, në krahasim me meshkujt (4%), nuk kanë arsimim formal.
Përqindja e të punësuarve (të moshës 18-64vjeç) në Fushë Kosovë
është 38%, përqindja e të papunëve është 21%, ndërsa rreth 45% janë
jashtë tregut të punës, pasi që një pjesë e tyre nuk kërkojnë punë (3%),
një pjesë janë në studime, një pjesëme aftësi të kuﬁzuara, si dhe pjesa
tjetër janëamvise. Një përqindje jashtëzakonisht e lartë e femrave (70%)
në krahasim me meshkuj (23%) janë jashtë tregut të punës. Veç kësaj,
përqindja e femrave të punësuara në Fushë Kosovë (15%), marrë në
tërësi, është dukshëm më e ulët se përqindja e meshkujve të punësuar
(55%). megjitahtë, në arsim dhe shëndetësi, femrat e dominojnë
përqindjen e të punësuarve.

• Kultura, Rinia, Sporti:
Fushë Kosova ka dy shtëpi të kulturës. Njëra është në qytet, që mund të
konsiderohet funksionale, dhe tjetranë fshatin Sllatinë, që është jofunksionale.Fushë Kosova ka një teatër jofunksional, katër pika arkeologjike,
një bibliotekë komunale dhe një bibliotekë publike në fshatin Bardh i
Madh. Gjithashtu Fushë Kosova ka një stadion futbolli dhe një sallë
sporti, dy klube futbolli, një të boksit, një të basketbollit, një të vollejbollit, një të karatesë, dhe një të atletikës. Sporti më i popullarizuar është
futbolli.
• Edukimi:
Fushë Kosova ka një çerdhe funksionaledhe dy objekte çerdhesh
jofunksionale në fshatrat Bardh i Madh dhe Miradi. Ka gjithashtu 11
çerdhe private.
NëFushë Kosovëjanë gjithsejtë 15 shkolla ﬁllore dhe 1 shkollë e mesme.
Numri i përgjithshëm i personelit arsimor, mësimdhënës dhe nëadministratë, është 451.
Numri i nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit që vijuan vitin shkollor
2020/21, është 9821.
• Mjedisi:
Për faktin se kuﬁzohet me dy ndotës të mëdhenjësi Ferronikeli dhe
KEK-u, Fushë Kosova ka një nivel të ndotjes menorma tëmesatares së
pranuar. Feronikeli, që nga sipër derdhë mbeturinat në lumin Drenica,
kryesisht ndikon në ujin dhe tokën e Fushë Kosovës, ndërsa KEK-u
ndikondrejtëpërdrejt në kontaminimin eajritnë komunën tonë.
Problematik për Fushë Kosovën, përveç trajtimittë ujrave të zeza,
mbetet menaxhimi i mbeturinave që grumbullohen në shtretërit dhe
buzë lumenjveSitnica dhe Prishtevka.
Ajri ndotet edhe nga automjetet të cilat brenda javës arrijnëshifrën e
400 mijëve.
Ndërkaq, pyjet qëmbulojnë një sipërfaqe prej 3670 ha, janë një resurs
frymëdhënës dhe rekreativ i paçmuar i komunës sonë.

PROBLEMET NË KOMUNËN
E FUSHË KOSOVËS
QYTETI
1. Ndotja e ajrit dhe dëmtimi i mjedisit nga termoelektranat
dhe ndërtimet pa kriter
Fushë Kosova, menjëherë pas Obiliqit,është qyteti më i ndotur
në nivel vendi. Termoelektranat, pluhuri dhe gazrat e ndotur janë
shkaktarët kryesor që sjellin shumë probleme shëndetësore tek
banorët lokal. Përveç kësaj ndërtimet e larta dhe pa kriter e
vështirësojnë jetën e qytetarëve. Makinat transportuese, që
bartin materiale ndërtimore, me peshën e tyre të rëndë, dëmtojnë rrugëturbane, trotuaret, pusetat, kanalizimet si dhe hedhin
materialet në rrugë, gjë e cila rrezikon kalimtarët dhe ngasësit e
veturave. Pluhuri qëngriettët nga trasportimi i këtyre materialeve, dhe nga qarkullimi i shpeshtë i automjeteve tjera, mbërrin
deri nëkatet e larta tëbanesave.
Qyteti i Fushë Kosovës ndotës të madh ka edhe lirimin e gazrave
tëdëmshme nga automjetet. Rruga kryesore nacionale (M9) që
lidh Prishtinën dhe Pejën e që kalon në mes qytetit është rruga
me e ngarkuar në nivel vendi, brenda njëjave këtë rrugëe kalojnërreth 400.000 automjete.
2. Mungesa e ujit tëpijshëm dhe problemet mekanalizim
Komuna e FushëKosovëska ende problememe furnizimin me
ujë të pijshëm, sidomos fshatrat, ku furnizimi është i pamjaftueshëm.
Fushë Kosova probleme të mëdha ka me kanalizimet. Ndërtimet
e larta e pa kriter, pa një infrastrukturë paraprake të kanalizimeve,ka bërë që të dështojë bartja e ujërave të zeza. Shumë bodrume tëbanesave kolektive janë të pashfrytëzuara për shkak se
në to dalin ujërat e zezadhekundërmojnë erë të rëndë.

3. Mostransparenca, keqpërdorimet, nepotizmi, korrupsioni,
qeverisja e keqe
Kryetari i Komunës nuk merr pjesë në mbledhjet e Kuvendit të
Fushë Kosovës; nuk publikohen kurrëaudio dhe videoinçizimet
nga seancatnë asamble.Qytetarët kanë vështirësi që të kenëqasje në dokumente zyrtare, peticionet dhe kërkesat e tyrenuk trajtohen fare në Kuvend..
Kjo qeveri komunale karakteristik kryesore të saj e ka zhytjen në
korrupsion dhe nepotizëm.Ka shumë familjarë të zyrtarëve
komunal të punësuar nëpër të gjitha institucionet komunale.Ka
shpenzime marramendëse për dreka e darka, si dhe anomali
tëtjera.
Menaxhimi i dobët i kontratave dhe mungesa e mbikëqyrjes së
projekteve i kanë sjellë dëme të mëdha buxhetit të komunës,
duke e sjell në situata të shpeshta detyruese që për të njëjtin projekt të paguhet më shumë se një herë. Një shembull i tillë
ështëasfaltimi i rrugës “Hajrullah Zymi”, por kemiedhe raste të
tjera.
4. Ndërtimet pa kriter
Fushë Kosova ështëdegraduar nga ndërtimet pa kriterëdhe nga
mosrespektimi i ligjeve që rregullojnë këtë fushë. Ndërtimet janë
bërë painfrastrukturë paraprake tërrjetit të kanalizimit, ujësjellësit, rrymës, linjave telekomunikuese, parkingjeve, pjesëve
gjelbëruese etj. Nga problemet e cekura qyteti është jofunksional, sidomos gjatë stinës së verës kur bizneset shfrytëzojnë hapësirën para lokaleve të tyre duke i bllokuartrotuaret për këmbësorë.
5. Problemetnë shëndetësi, kushtet e vështiranë QKMF-në
kryesore dhe mosfunksionimi i ambulantave nëpër fshatëra
Fushë Kosova me nje popullsi enorme në rritje ka probleme të
theksuara sa i përketë sistemit shëndetësor. QKMF-ja kryesore
nuk mund të absorbojë gjithë atë ﬂuks të pacientëve që vizitiojnë këtë qendër(rreth 150 mijë brenda vitit). QMF dhe AMF në
fshatëra janë jo funksionale, për si pasojë emungesës së staﬁt,
mosmirëmbajtjes dhe mosfurnizimit të rregullt me barna dhe
material shpenzues.

6. Problemet në Arsim
Fushë Kosova njihet si Komuna me numrin më të madh të
nxënësve për klasë. Mesatarja e numrit të nxënësve në disa
shkolla është 45 përklasë. Kjo situatë përcillet me vite të tëra dhe
pushteti aktual nuk qan kokën për këtë problem.
Mos integrimi dhe ngecja mbrapa e komunitetit Rom, Ashkali
dhe Egjiptian të cilët gravitojnë në SHFMU “Selman Riza” e rëndojnë edhe mëtej problemin në këtë shkollë. Cilësia e dobët e
mësimit, pa njëperformancëcilësore të staﬁt arsimor, me përzgjedhjetëdrejtorëve, zëvendësdrejtorëvedhe mësimdhënësve
vetëm me kriter partiak, e rëndojnë edhe më shumë arsimin në
këtë komunë.

Problemet në fshatra
Janë disa problemetë përbashkëta që duhet t’i trajtojmë në fshatra dhe ndër to janë:
• Mungesa e ujit të pijëspothuajse në secilinfshat. Të ndërrojmë
prioritetet dhe në vend të asfaltit në kohë fushatash, të punojmë
për katër vjet rresht që fshatrat të mos ngelin pa ujë.
Furnizimi dhe kyqja në sistemin e ri tëujësjellësit në Shkabaj do
të zgjidhte përgjithmonë problemin e furnizimit me ujë të
pijshëm.
• Fshatrat e Fushë Kosovës në masë të konsiderueshme sot janë
pa toka të punueshme, sidomos ato që gjenden përreth KEK-ut
(Grabovc, Bardh i Madh, Sllatinë, Lismir) dhe, si rezultat i kësaj,
kanë mungesë të mundësive ekonomike. Ne, në bashkëpunim
me komunitetin, do tështrojmë një kërkesë tek KEK-u që të
kompensojë dëmet eshkaktuara përmes këtyre formave: me
punësim, me lirim të energjisë elektrike, me investim në
përmirësimin e ambientit si dhe sponsorizim tëaktiviteteve
sportive (ri-aktivizimi i klubeve).

Bardh i Madh:
1. Mungesa e ujit të pijës;
2. QMF punon me orar të shkurtër;
3. Funksionalizimin e çerdhes sëfëmijëve;
4. Funksionalizimin e shkollës se mesmeme drejtimet profesionale (elektroteknike dhemakineri);
5. Sigurinë me laura për kryqëzimet rrugë-hekurudhë.
Bardh i Vogël:
1. Mungesa e ujit të pijës;
2. AMF nuk punon fare;
3. Problemet me kanalizim;
4. Deponitë e bërllogut të egër dhe ndotja e lumit;
5. Mungesa e ndriçimit.
Grabovc:
1. Ujësjellësinga puset ekziston, por furnizimi mungon;
2. QMF është por nuk funksionon;
3. Nuk ka klasë parashkollore;shkolla afërhekurudhësnuk ka
siguri të nevojshme;
4. Lumi Drenica i ndotur;nuk ka urëpër kalim;
5. Mungon kanalizimi i mirëﬁlltë, për pasojë ka derdhje direkte në lumë.
Harilaç
1. Mungesa e ujit tëpijes;
2. Deponi ilegale;
3. Mungesa e trotuarit në rrugën kryesore të fshatit;
Henc

4. Problemi me rrjetin e kanalizimit.

1. Mungesa e ujit tëpijes;
2. Mungesa e shërbimevemjekësore;
3. Problemi me ndotjen e përroskës së fshatit;
4. Mungesa e trotuareve në rrugën kryesore të fshatit;
5. Mungesa e rrjetit të kanalizimit fekal në disa pjesë të fshatit.

Kuzmin
1. Mungesa e ujit tëpijes;
2. Problemi me ujërat e zeza;
3. Deponitë e egra;
4. Ndotja e lumit “Sitnica”;
5. Mungesa e transportit.
Lismir
1. Mungesa e ujit të pijes;
2. Mungesa e një Ambulante të Mjekësisë Familjare;
3. Deponitë ilegale të mbeturinave, qentë endacak;
4. Mungesa e transportit urban;
5. Rruga e ngushtë dhe jofunksionale;
6. Problemet me kanalizim.

Miradi e Epërme
1. Bllokimi i kanalizimit në dalje të fshatit, dhe orientimi i
ujërave të zeza kah hekurudha;
2. Rruga “Dëshmori” e demoluar keq, tash e dy vite si rezultat
i bllokimit të punimeve për zgjerimin e saj;
3. Deponia e mbeturinave të egra përgjatë lumit;
4. Mungesa e sistemit parashkollor dhe cilësia e dobët në
shkollë;
5. Mungesa e ndriçimit publik në një segment të rrugës kryesore;
6. Zgjatja e orarit të AMF-sëme prezencën e mjekut;
7. Mungesa e hapësirëspër varreza dhe mosmirëmbajtja e
tyre.

Miradi e Poshtme
1. Mungesa e ujit tëpijësgjatëstinës sëverës;
2. Mungesa e sistemit parashkollor dhe cilësia e dobët në
shkollë;
3. Deponitë e egra;
4. Mungesa e ndriçimit;
5. Rruga e dëmtuar;
6. Problemi me vërshimet dhe përmbytjet e shpeshta.
Mesbardh
1. Mungesa e ujit tëpijës;
1. Problemi me kanalizim;
2. Mungesae trotuareve;
3. Mungesae ndriçimit publik.
Sllatinë e Madhe
1. Mungesa e ujit tëpijës;
2. Probleme me kanalizim;
3. Deponitë e egra;
4. Zgjatja e orarit të QMF me prezencë tëmjekut.
Sllatinë e Vogël
1. Mungesa e ujit tëpijës;
2. Mungesa e ndriçimit publik;
3. Deponitë e egra;
4. Rregullimidhe zgjerimi i rrugës
për në parkun rekreativ “Te pishat”.
Vragoli
1. Mungesa e ujit tëpijës;
2. Rruga e dëmtuar;
3. Mungesa e kapakëve të pusetave;
4. Probleme me kanalizim;
5. Deponitëe egra.

EDUKIMI DHE
ARSMIMI
Edukimi dhe arsimimi është e drejtë themelore dhe e patjetërsueshme
njerëzore dhe shteti ka për obligim t’ua siguroj të gjithë qytetarëve
mundësinë për t’u edukuar dhe arsimuar. Edukimi dhe arsimimi publik
paraﬁllorë, ﬁllorë dhe i mesëm duhet të jetë falas në të gjitha nivelet,
duke plotësuar nevojat dhe kërkesat e të gjithë nxënësve në nivelinparaﬁllorë, ﬁllorë dhe të mesëm, i cili duhet të mbështetët në parimin e
solidaritetit, tolerancës dhe bashkëpunimit në mes të gjithë akterëve të
përfshirë në proces. Të gjithë qytetarët e komunës, pa dallim gjinie,
etnie, religjioni apo statusi shoqëror, duhet të kenë qasje të barabartë
në edukim dhe arsimim cilësor, në mënyrë që të arrihet potenciali i
plotë shoqëror.
Lëvizja VETËVENDOSJE!e sheh edukimin dhe arsimimin si mënyrën
më të mirë për zhvillimin e burimeve njerëzore, të cilat pastaj kontribuojnë nëzhvillimin ekonomik dhe shoqëror.
Lëvizja VETËVENDOSJE!beson se njeriu duhet të mësoj gjatë gjithë
jetës. Për këtë arsye institucionet shkollore duhet t’u shërbejnë jo
vetëm grupmoshave të caktuara të fëmijëve dhe adoleshentëve, por
edhe atyre qytetarëve të cilët për arsye të ndryshme nuk e kanë mbaruar një pjesë të shkollimit në kohën kur është pritur prej tyre.
Lëvizja VETËVENDOSJE!do t’i iniciojë ndryshimet e nevojshme në
menaxhimin e sistemit edukativ-arsimor duke bërëqë shkolla dhe
komuniteti i saj tëbartin përgjegjësinë për funksionimine institucionit.
Në planin e saj në periudhën katër vjeçare Lëvizja VETËVENDOSJE!do
të insistojë që sistemi i edukimit dhe arsimimit në Komunën e Fushë
Kosovës të jetë unik për të gjithë, pa dallim, etnie, gjinie, religjioni apo
edhe statuti shoqëror.

Lëvizja

VETËVENDOSJE!konsideron

se

shkollat

duhet

të

kenë

autonominëe tyre ﬁnanciare, duke zbatuar metodën e decentralizmit
të buxhetit, por njëkohësisht menaxhmenti ityre të mbahen përgjegjëspër menaxhimin dhegjendjen ﬁzike të shkollave,
Lëvizja VETËVENDOSJE!do t’i kushtoj rëndësi të veçantë ngritjes së
cilësisë edukative-arsimore në nivelinparaﬁllor, publik apo privat, si dhe
në nivelinﬁllor e të mesëm, duke ofruar edhe blerjen e shërbimeve të
nevojshme psikologjike, për të trajtuar në mënyrën sa më të mirë
aspektin psiko-social të nxënësve, në shkollat e komunës.
Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe ri-funksionalizimit dhe forcimit
të Këshillit të shkollës dhe Këshillit të prindërve duke i bërë palë në
vendim-marrje dhe jo palë në proces.
Është e domosdoshme që politikat e edukimit dhe arsimimit të zhvillohen në bazë të tëdhënave konkrete duke u bazuar mbi performancëne
mësimdhënësve, testet e arritshmërisë, tekstet shkollore, nivelin e
shkollimit tëprindërve, gjendjen socio-ekonomike të secilit nxënës në
secilën shkollë. Kjomund të arrihet përmes zhvillimit të një sistemitë
informimit interaktiv dhe të vazhdueshëm gjatë procesit të mësimit.
Infrastruktura shkollore është në gjendje jo të mirë dhe një numër i
konsiderueshëm i objekteve nuk janë në gjendje të mirë, me ç’rast
rrezikohetshëndeti i mësimdhënësve, nxënësve dhe staﬁt teknik. Proﬁlet brenda arsimit profesional në shumë raste nuk janë aspak
tërheqëse për nxënësit për faktin se nuk mundësojnë praktikë, punësim apo nuk janë kreative në vazhdimin e shkollimit të mëtutjeshëm.
Në përgjithësi në shkolla mungojnë mjetet didaktike dhe inovative, për
ç’gjë mësimi është i mangët në aspektin e ideve inovative dhe të
teknologjisë.
Siguria paraqetë problem në shkollat e qytetit, veçanërisht në shkollat
e mesme të qytetit të Fushë Kosovës.
Lëvizja VETËVENDOSJE!zotohet të sigurojë infrastrukturën e nevojshmepër të gjitha kategoritë e fëmijëve që janë pjesë e sistemit të
edukimit dhe arsimimit. Numri i fëmijëve për secilën klasë duhet të jetë
jo më i lartë se 25 nxënës.

Do të hartohet një plan për sigurimin e pajisjeve të nevojshme didaktike për të gjitha shkollat dhegradualisht, të bëhet pajisja e tyre me
teknologji informative.
Shkollat ﬁllore dhe të mesme të ulëta duhet të jenë sa më afër fëmijëve,
ndërsa shkollat shumë të vogla me paralele të kombinuara duhet të
mbyllen sa herë dhe që ekziston mundësia e transportit të nxënësve në
ndonjë shkollë të afërt me kushte optimale për punë.
Alternativa qeverisëse e Lëvizjes VETËVENDOSJE!do të përmbajkëtë
platformë, por nuk do të fokusohet vetëm në këto intervenime, ngase
ne mendojmë që situata mund të ndryshojë në secilin segment, duke
hapur mundësinë që secili veprim të mund të rishikohet në periudha të
caktuarakohore.Për të parë nëse mund të vazhdohet me qasjen e
njëjtë apo duhet ndryshuar qasja për të rriturintezitetine punës.
Lëvizja Vetëvendosje në progamin e saj alternativë për Komunën e
Fushë Kosovës, për periudhën katër vjeçare,zotohet:

Pjesa infrastruktore:
1. Sanimi dhe intervenimi në objektet ekzistuese shkollore dhe sallave
sportive;
2. Ndërtimi i dy çerdheve në qytet dhe funksionalizimi i çerdhevenë
disa fshatra (me bazë në komunitet dhe partneritetin publiko-privat);
3. Ri-organizmi i çerdheve publiko-private ekzistuese (Miradi e Ulët dhe
Bardh i Madh);
4. Ndërtimi i një shkolle ﬁllore në lagjen e Hekurudhës;
5. Ndërtimi i shkollës në Nakaradë;
6. Renovimidhe funksionalizimi i shkollës profesionale në Bardh të
Madh;
7. Krijimi i kabineteve të nevojshme për shkollat ﬁllore dhe të mesme si
dhe furnizimi i tyre me pajisjeteknologjike;
8. Shujta e ngrohtë për nxënësit e ciklit të ulët.

Pjesa menaxheriale:
1. Rifunksionalizimi dhe forcimi i këshillit të shkollës dhe këshillit të
prindërve;
2. Pjesëmarrja e të dy këshillave në procesin e vendimarrjes;
3. Rritja e buxhetit për arsim dhe sport;
4. Decentralizmin e buxhetit për shkollat;
5. Modiﬁkim i shkollave profesionale, hapja e drejtimeve të reja, elektroteknike dhe makinerisë;
6. Organizimi dhe kombinimi i arsimimit profesional me punë praktike;
7. Organizimin e orëve shtesë për nxënësit me nevoja të veçanta dhe
nxënësit që kanë prirje dhe aftësi të veçanta;
8. Pajisjen e tëgjitha shkollave me kabllo optik;
9. Funksionalizimi i kodit tëetikës dhemirësjelljes në shkolla.

Pjesaoperative:
1. Organizimi i mësimit paraﬁllor në të gjitha shkollat ﬁllore;
2. Ri-organzimi i shkollave ﬁllorenë bashkëpunim me komunitetin;
3. Sigurimi ishërbimeve psikologjike, punëtorëve social dhe asistentëve
ndihmës për fëmijët me kërkesatë veçanta;
4. Shpërndarjae bursave për student të dalluar;
5. Trajnimi i mësimdhënësve nga vet mësimdhënësit në fushën e
teknologjisëdhe gjuhës angleze;
6. Organizimi i eskursionit për maturantë,me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga Këshilli i Shkollës dhe Këshilli i Prindërve;
7. Vendosja e kamerave të sigurisë në të gjitha shkollat dhe sigurimit
ﬁzik në shkollat e mesme.

KULTURA
Në Fushë Kosovë niveli i promovimit të trashëgimisë kulturore, tek
gjeneratat e reja nuk është në nivelin e duhur.LëvizjaVETËVENDOSJE!do të përqendrohet dhe fokusohet në promovimin, restaurimin dhe
konservimin e trashëgimisë kulturore, të luajtshmedhe të paluajtshme,duke përfshirë edhe trashëgiminshpirtërore,si dhe do të vendosë
theksin tek të rinjtë eksplourues dhe admirues të trashëgimisëkulturore. Prandaj, ne si Lëvizje VETËVENDOSJE!do të punojmë dhe do t’i
japim rëndësi të veçantë kulturës në përgjithësi.
Përveç trashëgimisë kulturore, Lëvizja VETËVENDOSJE!do të fokusohet
në zhvillimin e teatrit të qytetit, letërsisë, artit dhe shoqatave të
vallëtarëve.

Për të zhvilluar dhe avancuar kulturën, Lëvizja
VETËVENDOSJE do të ndërmarr këto aktivitete:
1. Në koordinim me komunitetin, të nxirret vendimi për statusin e
shtëpisë së kulturës;
2. Ri-funksionalizimi i muzeut të qytetit;
3. Ndërtimi i amﬁteatrittë hapur në parkun rekreativ “Te Pishat” në
Sllatinë;
3. Mbrojtja dhe renovimi i çdo objekti kulturor;
5. Përkrahje në gërmimet arkeologjike dhe restaurimi i tyre;
6. Teatri “Qëndresa” të shndërrohet në teatër të qytetit;
7. Ansambli i këngëve dhe valleve“Zëri i Kosovës” të shndërrohet në
Ansambël të qytetit;
8. Funksionalizimi i menaxhmentit në shtëpinë e kulturës;
9. Përfundimidhe funksionalizmi i amﬁteatrit në rrugën “Nënë Tereza”;
10. Shënimi i ditëve përkujtimore në Fushë Kosovë;
11. Promovimin e turizmit kulturor;
12. Hapja e bibliotekës së qytetit.

RINIA
Të rinjtë kanë energjinë, kreativitetin dhe idealizmin për të sﬁduar
modelet e rrënjosura të përjashtimit,padrejtësisë dhe duhet të jenë
pararojë të ndryshimeve dhe inovacioneve globale. Edhe pse të rinjtë
nuk janë një grup homogjen, ata janë të vendosur në mënyrë unike për
të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri. Mediat sociale dhe teknologjitë
e reja janë ngulitur në jetën e të rinjve dhe kjo njohuri mund të përdoret
për të kanalizuar veprimet kolektive. Prandaj, rinia është në një pozicion
qendror për të nxitur transformimin pozitiv, duke vepruar si agjentë
kryesorë për zhvillimin dhe paqen.
Në sektorin e rinisë, Lëvizja VETËVENDOSJE!do të mbështesë këto
parime:
Parimi i ligjshmërisë: mbështetëtnë Ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrje
të rinisë, aktet nënligjore, dokumentet strategjike relevante të Qeverisë
së Kosovës dhe në parimet universale për të drejtat e të rinjve.
Parimi i pjesëmarrjes: Do të realizohetpërmes një sistemi të gjerë
pjesëmarrjeje, që përfshinë institucionet qëndrore, shoqërinë civile,
organizatat jo-qeveritare vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në
Kosovë, dhe partnerët ndërkombëtar. Pjesëmarrja e gjerë e grupeve të
interesuara, përbën edhe një tipar dallues të kësaj strategjie. Ajo
përbën një nga garancitë e suksesit të saj.
Parimi i trajtimit të barabartë: Përfshinë mbështetjen e të rinjve pa
marrë parasysh etninë, gjininë, përkatësinë sociale dhe duke respektuar në veçanti përkrahjen e të rinjve me nevoja të veçanta dhe të rinjve
të margjinalizuar.
Parimi i qasjes së përbashkët dhe i ndarjes së përvojave dhe përgjegjësive:janë çështje ndër-sektoriale që janë para së gjithash përgjegjësi
dhe obligim i qeverisjes lokale, prandaj është i domosdoshëm shkëmbimi i informatave, përvojave dhe resurseve me qëllim të përmbushjes
së objektivave të parapara në këtë dokument strategjik.

Parimi për të drejtën e informimit: Nënkupton të drejtën për informim
të të rinjve si dhe qasjen në informacione në të gjitha sferat e interesit
të tyre institucional.
Parimi i hartimit të planit të veprimit bazuar në dëshmi: Çështjet rinore
ndryshojnë vazhdimisht, varësisht nga trendi aktual dhe nevojat e të
rinjve. Planisynon të mbështesë zbatimin e objektivave të parapara dhe
të përkrahë hulumtimet e vazhdueshme që identiﬁkojnë nevojat e të
rinjve dhe mundësojnë zhvillimin e politikave rinore të mbështetura në
të dhëna konkrete.
Parimi i qëndrueshmërisë: një platformë synimesh që nxit një
pjesëmarrje aktive të grupeve të interesuara në zbatimin e saj. DKRS si
përgjegjës kryesor në bashkëpunim me partnerët do të monitorojnë
në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e planit të veprimit rinor lokal.
AKTIVITETET KRYESORE NË TË CILAT DO TË ORIENTOHET PROGRAMI PËR RINI:
1. Ndërtimi i objektit të qendrës së rinisë;
2. Funksionalizimi i Këshillit të Veprimit Rinor Lokal;
3. Ridizjanimi i rregulloreve për funksionimin e këshillit të veprimit rinor
lokal dhe punës vullnetare;
4. Licencimi i Qendrës Rinore;
5. Proﬁlizimi dhe mbështetja e organizatave rinore;
6. Ofrimi i shkathtësive dhe përgatitja e të rinjve për tregun e punës;
7. Promovimi ishëndetit tek të rinjtë;
8. Zhvillimi i edukimit jo-formal;
9. Mobilizimi i rinisë për pjesëmarrje, përfaqësim dhe qytetari aktive;
10. Hartimi iplanit të veprimit për rini;
11. Organzimi i festivalit rinor;
12. Mbështetjen e të rinjëve pjesëmarrës në konferenca dhe simpoziume shkencore, vendore apo ndërkombëtare.

SPORTI
Në Komunën e Fushë Kosovës, zhvillohen sporte të ndryshme duke
ﬁlluar nga sportet kolektive e deri tek ato individuale.
Gjatë viteve të fundit fokusi kryesor i sporti është orientuar tek klubi i
futbollit Fushë Kosova në kategorinë e meshkujve.
Në qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE!në Fushë Kosovë, klubi i
futbollit Fushë Kosova (djemtë) dhe klubi i volejbollit FushëKosova
(vajzat) do të transformohen në shoqëri me përgjegjësi të kuﬁzuara.
Klubet kolektive të ranglistave më të ulëta dhe më një impakt më të
ulët do të vazhdojnë të ruajnë statutin e tyre të tanishëm, ashtu sikurse
dhe klubet indivduale.
Stadiumi i futbollit në Fushë Kosovë, do të kthehet si pronë e klubit;sallat sportive në qytet dhe fshatra do të jenë në shërbim të klubeve sportive, qofshin kolektive apo individuale.
Ne do të bëjmëndërtimin e palestrës sportive e cila do të jetë në shërbim të klubeve që bëjnë gara në sportet garuese.

SHËNDETËSIA
Shëndetësia në Komunën e FushëKosovësështë në gjendje të rëndë
sepse për shumë vite është degraduarsistemi. Objektet janë vjetruar
ngase ka munguar mirëmbajtja. Paraqitja e pandemisëCovid-19 e ka
rënduar edhe me shumë gjendjen nëshëndetësi. Shërbimet për të
prekurit nga ky virus janë kryer në korridorin në hyrje të QKMF-së, nga
sporteli. Mëi madh ka qenë rreziku për infeksion se vetë shërimi; dhënia
e infuzioneve është bërë në dhomat e përziera me pacientë pozitiv nga
ky virus duke i rrezikuar potencialisht nga infektimi edhe ataqë nuk
kanë pasur virus. Shërbimi paliativshumicën e kohës ka qenëjo funksional si dhekujdestaritë e mjekëve nuk kanë funksionuar.
Në kuadër të Komunës së FushëKosovësfunksionojnë QKMF-ja kryesore “Fatmir Krasniqi”, QMF nëlagjen Dardania, AMF Kuzmin, QMF
Bardh i Madh, AMF Bardh i Vogël, AMF Grabovc, QMF Sllatinëe Madhe,
AMF Henc, QMF Miradi e Poshtme, AMF Vragoli, QMF Miradi e Epërme.
Punëtorë shëndetësorë gjithsejtëjanë 144, prej tyre 40 paguhen në
bashkëpunim me Caritasin.
Lëvizja VETËVENDOSJE!në qeverisjen katërvjeçare zotohet se do të
ndryshojë për të mirë gjendjen nëshëndetësi:
• Duke hapur një AMF në lagjen e Hekurudhës (Kolonisë);
• Rritja e numrit të staﬁt shëndetësor;
• Hapja e shërbimeve tëreja (këshillimore për gra shtatzëna dhe nëna
gjidhënëse, mamograﬁnë mobile)dhe mbajtja e shërbimeve specialistikeekzistuese (pediatri, gjinekologji, radiologji etj.);
• Funksionalizimi i ambulantave të mjekësisë familjare në disa fshatra të
Fushë Kosovës;
• Blerja e dy autoambulancave moderne;
• Trajnimi i personelit mjekësordhe atij në shërbimin urgjent (përdorimi
i hartave dhe GPS);
• Funksionalizimi i shërbimit emergjent;

• Implementimi i sistemit informativ shëndetësor;
• Sigurimi i aparateve mjekësore të domosdoshme për funksionalizim
normal të sistemit shëndetësor (EKG, Ultrazëri, Monitore moderne,
sistem të oksigjenimit);
• Hapja e një laboratori në QMF Dardanidhe furnizimi me reagensa
nëmënyrë që të kryhen të gjitha analizat mjekësore (CRP, Papa Test,
Tumor Markere etj)
• Furnizimi i pandërprerë me barna esenciale dhe shërbimi 24 orë të
barnatores së QKMF-së;

Qendra për PunëSociale
Procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale ka nisur në vitin 2009,
me bartjen e kompetencave nga niveli qendror (Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale), drejtë komunave të Kosovës. Bartja e kompetencave është bërë në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Administrimit
të Pushtetit Lokal, Ministrisë së Financave dhe komunave, të nënshkruar në vitin 2009.
Qëllimi i decentralizimit të shërbimeve sociale ishte që këto shërbime
të jenë sa më afër qytetarit.
Shërbimet sociale në Kosovë rregullohen me Ligjin Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare, Ligjin Nr. 04/L-081 për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare dhe
Ligjin Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale.
Sipas Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare, Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale është institucioni përgjegjës për të gjitha politikat,
licencimin, monitorimin, inspektimin dhe çështjet rregullative në lidhje
me punën dhe mirëqenien sociale. Ndërkaq sipas Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale, komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit të
tyre. Sa i përketë ﬁnancimit të shërbimeve sociale, sipas Ligjit për
Financat e Pushtetit Lokal, ato ﬁnancohen nga Granti i Përgjithshëm
dhe të hyravevetanake komunale.

Shërbimet sociale janë kompetencë vetanake komunale dhe bazuar në
Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal ﬁnancohen nga komunat përmes
dy burimeve të ﬁnancimit që janë granti i përgjithshëm dhe të hyrat
vetanake komunale. Granti i përgjithshëm është grant i tipit të mbyllur
me 10% të të hyrave të projektuara që do të duhen të mblidhen në nivel
qendror gjatë një viti kalendarik. Mirëpo problemipër shërbime sociale
ﬁllon pikërisht këtu, sepse kjo formë nuk ofron garanci që do të ketë
ndarje të mjaftueshme në mënyrë që të sigurohet minimumi i
ﬁnancimit për shërbimet sociale. Kjo sepse nga këtu nuk ka ndonjë
mekanizëm apo formulë ﬁnancimi të ndarjes për shërbimet sociale,
duke ditur se nga këto shuma buxhetojnë të gjitha departamentet për
shpenzimet operative dhe kapitale.
Komuna e Fushë-Kosovësdhe QPSnuk bëjnë planiﬁkim buxhetor të
mirëﬁlltë në baza vjetore, për shërbime sociale. Aktualisht planiﬁkimi
dhe menaxhimi i buxhetit për shërbime sociale në komunë bëhet nga
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.
Planiﬁkimi buxhetor i Komunësështë i prirur të përsëris planiﬁkimet
buxhetore paraprake, pa ndonjë vlerësim real mbi nevojat e qytetarëve
për shërbime sociale. Për më tepër, ky planiﬁkim nuk merr për bazë as
nevojat e QPS-së dhe as akterëve të tjerë p. sh. OJQ-ve ofruese të shërbimeve sociale në komunë.
Në shumicën e komunave të Kosovës, Qendrat për Punë Sociale kanë
ﬁnancier, ndërsa kjo në QPS-në eFushë Kosovës as që vjen në konsideratë. Kërkesat për buxhet të QPS-ve, hartohen zakonisht nga ﬁnancierëte Komunësnë bashkëpunim me Drejtorin e QPS, duke mos përfshirë akterë të tjerë, por edhe si të tilla atokërkesa asnjëherë nuk mirren
parasysh dhenuk miratohen ashtu siç kërkohen nga QPS.
Përveç kësaj, QPS në Fushë Kosovë ka mungesë të profesionistëve dhe
staﬁt profesional në ofrimin e shërbimeve sociale. Aktualisht QPS që
nga 2019, ka mungesën e sheﬁt të shërbimeve sociale, ndërsa të gjitha
shërbimet sociale kryhen vetëm nga 4 punëtorë social të kualiﬁkuar; dy
në juridik, një nëpedagogji dhe një në sociologji.

Për të minimizuar parregullsitë dhe për të vendosur mirëqenien e secilit qytetar në prioritetin më të lartë, në mandatin 2021-2025, Lëvizja
VETËVENDOSJE!brenda kompetencave administrative do të shoh
mundësinë e krijimit të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale dhe Mbrojtje të
Fëmijëve
Duke u bazuar në këtë narracion të problemit, Lëvizja VETËVENDOSJE!
në Fushë Kosovë, në fushën sociale do të fokusohet në këto prioritete:
1. Rritja e numrit të profesionistëve dhe punëtorëve social në Qendrat
për Punë Sociale;
2. Rritjen e buxhetit të komunës për Shërbime Sociale;
3. Rritjen e bashkëpunimit më OJQ të licencuara si ofruese të shërbimeve psiko-sociale;
4. Ndërtimin e një objekti për qëndrim ditor për kategoritë në nevojë,
sidomos për fëmijët në situatë rruge;
5. Aftësimin në zanate të grave kryefamiljare;
6. Rritjen e shërbimeve për personat me nevoja të veçanta, fëmijë dhe
të rritur;
7. Zhvillimin e kujdesit alternativë për fëmijët e braktisur, strehimin
familjar tek të afërmit dhe strehimin familjar jashtëfamiljes biologjike;
8. Rritjen e kujdesit social për personat e moshuar;
9. Hartimi i planit të veçantë për mbrojtje të fëmijëve në zhvillimin e
tyre;
10. Sigurimine shërbimeve psikologjike dhe sociale duke hapur
konkurencen;
11. Pagesën e kujdestarisë për punëtorët e QPS;
12. Përmirësimin e kushteve logjistike dhe të sigurisë të Qendrës për
Punë Sociale;
13. Plotësim ndryshimin e statutit të Qendrës për Punë Sociale.

URBANIZMI DHE
INFRASTRUKTURA
Komuna e FushëKosovës është qyteti me ndërtimet banesoreqëzë
vendin e parë në nivel vendi. Ekziston një katrahurë e ndërtimit ku nuk
janë respektuar kriteret dhe për pasojë qytetarët përballen me probleme tëshumëta si: mungesa e parqeve për fëmijëdhe për të moshuar,
parkingje për automjete, hapësira publike dhegjelbëruese, gjithashtu
mungesë e trotuareve për ecje dhe shtegut për çiklizëm, pastaj
bllokimi i kanalizimeve dhe mungesa e ujit tëpijës. Ky degradim urbanistik ka ndodhëqënga viti 2010 dhe vazhdon me trendin e njëjtë.
Lëvizja VETËVENDOSJE!përkatër vitet e ardhshme zotohet për:
• Zgjerimin dhe riparimin errjetit të kanalizimit në lagjet “Dardania”, “Apollonia”,
“Nakarada” në Fushë Kosovë si dhe kyçjen në rrjetin e kanalizimit tëfshatraveqë
ende nuk janëkyçur;
• Ndërtimi i shëtitores në lagjen “Dardania”;
• Riparimi i rrjetit të ujësjellësit në qytet dhe disa fshatra, kyçjen në sistemin e ri
të ujësjellësit (Shkabaj);
• Investime në infrastrukturë për ndërtimin epjerrinave adekuate për persona
me nevoja të veçanta në objektet publike dhe në rrugët e qytetit;
• Ndërtimi i 5 parqeve në qytet (Stacioni i trenit, Lagja e Xhigolëve, Dardania,
Apollonia, Nakaradë) si dhe mbjelljen e drunjëve dekorativ;
• Do tëkrijoj hapësira për parking të automjeteve duke rregulluar traﬁkun me
rrugënjëdrejtimëshe në lagjen Dardania(projekti i gatshëm) si dhe përmes
parkingjeve me ashensor(mundësi partneritet publiko-privat);
• Nëbashkëpunim me Ministrinëe Infrastrukturës, hapjen e një nënkalimi në
mes fshatrave Miradi e Poshtme dhe Vragoli;
• Ndërtimin e rrugës unazore përgjatë hekurudhës në drejtim të Prishtinës;
• Nëbashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës rregullimi dy rreth-rrotullimeve në dalje të Fushë Kosovës për të lehtësuar qasjen nërrugën magjistralepër banorët e lagjes Dardania dhe bizneseve afariste;
• Do t’i respektojmë në përpikëriligjet në fuqi sa i përket ndërtimeve të
larta(Harta Zonale);
• Ndriçimin publik në qytet dhe fshatëra, ngaseinvestimet e deritanishme
kanëdështuar;
• Në bashkëpunim me kompanitë telekomunikuese, do të bëjmë ndërrimin e
kabllove të bakrit dhe atij koaksial me kabllot optike.

BUJQËSIA DHE
ZHVILLIMI RURAL
Bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave shtetërore për shumicën e
vendeve në zhvillim. Ajo luan një rol qenësor, mjaft të rëndësishëm
duke qenë shtylla kryesore e ekonomisë së një vendi. Përveç sigurimit
të ushqimit dhe lëndës së parë, gjithashtu ofron mundësi punësimi për
një përqindje të konsiderueshme të popullsisë.
Komuna e Fushë Kosovës është e pasur me begatitë natyrore të cilat
paraqesin bazën objektive për zhvillimin e përshpejtuar të kësaj
komune. Kjo komunë posedon sipërfaqe tokësore: tokë punuese 7670
ha, kopshte 591 ha, pemëtari 97 ha, livadhe-kullosa 522 ha, pyje 3670 ha.
Shikuar nga mënyra e shfrytëzimit të hapësirës, konstatohet se pjesa
më e madhe e territorit është tokë bujqësore me mbi 60%, ku zhvillimi
i bujqësisë si sektor i posaçshëm ka parakushte reale për një zhvillim
më të suksesshëm, meqenëse boniteti i tokës është mjaft pjellor. Roli i
bujqësisë në zhvillimin e komunës është i madh, e sidomos kur dihet
lidhshmëria e saj me kapacitetet prodhuese dhe përpunuese të industrisë. Sipërfaqja poseduese e livadheve, terreni i përshtatshëm për
kullosa si dhe interesimi i vazhdueshëm i fermerëve për blegtorinë dhe
shpezëtarinë janë potenciale të rëndësishme për zhvillimin ekonomik.
Lëvizja VETËVENDOSJE!në programin e saj alternativ për Komunën e
FushëKosovës, për periudhën 4 vjeçare, zotohet që do të fokusohet në
realizimin e këtyre premtimeve:
• Përcjellë legjislacionin në fuqi dhe zbaton të njëjtin në lëmin e bujqësisë duke përfshirë prodhimtarinë bimore, blegtorale, resurset natyrore
(faunën e egër) dhe zhvillimin rural në territorin e Komunës së FushëKosovës;
• Bënë nxitjen dhe inkurajimin e fermerëve për të investuar në rritjen e
kapaciteteve të tyre bujqësore (bimëve, blegtorisë, bletarisë etj);
• Mundëson treg të sigurtë për prodhimtarinë bujqësore të fermerëve
lokal;

• Mbanë evidencë për tokat bujqësore, sipërfaqet e saj, kulturat dhe
bonitetin e saj, numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e
bletëve;
• Në koordinim me institucionet tjera ndikon në rritjen e vetëdijesimit
dhe peshës që ka bujqësia për zhvillimin ekonomik të Komunës
(zvogëlimin e papunësisë, sigurimin e ushqimit, sigurimin e lëndëve të
para për zhvillimin e industrisë ushqimore etj);
• Krijon fonde për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë
elementare natyrore (vërshimet, breshëri, zjarri, pandemitë, etj), dhe në
rast të fatkeqësisë krijon komisionin për kompenzim tëbujqëve lokal.
• Inicion dhe koordinon veprimet me OJQ dhe organizatat e ndryshme
qeveritare dhejoqeveritare dhe harton projekte dhe hulumton donator
në fushën e mbështetjes së aktiviteteve dhe degëve të bujqësisë;
• Në koordinim me drejtorinë e inspeksionit, bënë mbrojtjen e tokave
bujqësore, pyjeve, shëndetin e kafshëve si dhe resurset tjera natyrore;
• Përkrah bizneset e udhëhequra nga gratë dhe ndihmon në rritjen e
kapaciteteve të tyre prodhuese;
• Bënë inventarizimin dhe regjistrimin e sipërfaqeve dhe të popullatave
të faunës së egër e të gjuetisë në periudha periodike jo më të gjata se 2
vjeçare, në bashkëpunim me shoqatat e gjuetarëve dhe OJQ;
• Harton plane dhe inicion ide për zhvillimin e turizmit rural;
• Formon komisionin për përcjelljen e fushatës së korrje-shirjeve, i cili
komision me raporte të shkruara informon drejtorin e drejtorisë kurse
ky i fundit informon kryetarin,. Nërast të gjendjes jo të rregullt teknike
ose të humbjes së drithërave mbi masën3-5% komisioni mund të
ndaloj punën e autokombanjave për kryerjen e korrje-shirjeve;
• Në bashkëpunim dhe koordinim me MBPZHR dhe institucionet tjera
ushtron përgjegjësitë që i ka Komuna e Fushë Kosovës në lëmin e
bujqësisë në kuptim të gjerë të saj, pylltarisë, resurseve natyrore dhe
zhvillimit rural.

AMBIENTI
Fushë Kosova është e atakuar drejtpërdrejtë nga ndotësi më i madh në
vend - Termoelektranat e Obiliqit, nga gazrat e dëmshme qëlirojnë
automjetet,ndërtuesit e banesave kolektive si dhe gurëthyesite betonjerët. LumenjtëSitnica dhe Prishtevka janë të ndotur nga hedhja e
mbeturinave dhe ujërave të zeza. Për shkak të rritjes së numrit enorm
të popullsisë urbane qytetarët përballen me mbeturinat të cilat janë të
pranishme në të gjitha rrugët e qytetit.
Për të gjitha këto Lëvizja VETËVENDOSJE!ka bërë një plan prej disa
pikave për ndryshime pozitive si në vijim:
• Largimin e gurëthyesve dhe betonjerëve nga zona urbane dhe rurale;
• Mbjellja e një rripi mbrojtës me drunjpërgjatë hekurudhës dhe zonës
se deponisësë hirit;
• Pastrimin dhe mirëmbajtjen periodike tëlumenjve;
• Ndarjen, reciklimin e mbeturinave në qytet dhe fshatra, projekt ky i
përkrahur edhe nga organizata ndërkombëtare (projekt i detajizuar
nga qendra jonë);
• Krijon njëdeponi për lëndët inerte (me partneritet publiko – privat)
• Nëbashkëpunim me ministritë kompetente do tëbëjmë hartimin e
njëprojektligji për FushëKosovën (siç është ligji për Obiliqin).

ZHVILLIM EKONOMIK
Fushë Kosova si qendër ekonomike ka mundësitë dhe kapacitet për të
zhvilluar edhe mëshumëekonominë. Në Komunë operojnë qindra
biznese tëvogla, të mesme dhe të mëdha të cilat kryesisht merren me
tregti, ndërtim, prodhim etj.
Lëvizja VETËVENDOSJE!në programin e saj për ekonominë do të fokusohet në:
• Ndërtimin eparkut të biznesit, ku përfshihet edhe Qendra e Arsimit
Profesional;
• Krijimin e një ndërmarrje publike komunale, e tipit tëkombinuar(mirëmbajtje, ruajte e ambientit);
• Rregullimin e tregut me sistem tëmbyllur, duke eliminuar shitjen e
produkteve bujqësore në rrugë dhe pa kushte elementare në lagjen
Bresje;
• Në lagjen “Dardania” krijimin e një tregu mobil;
• Subvencionimin e bizneseve që udhëhiqen nga gratë;
• Subvencionimi i bizneseve prodhuese që marrin pjesë në panaire
ndërkombëtare (veprimtari prodhuese);
• Krijimin e njëzyre për thithjen e investimeve të huaja (duke ju krijuar
kushte optimale)
• Shkurtimi i shpenzimeve të buxhetit komunal në masën prej 10-15 %,
sidomos në linjën e mallrave dhe shërbimeve (me theks të veçantë
shkurtimi i shpenzimeve në udhëtimejashtë vendit, dreka zyrtare,
karburante).

OFERTA JONË
6 PROJEKTE KRYESORE INVESTIVE TË ALTERNATIVËS
LOKALE TË VETËVENDOSJE!-S PËR FUSHË KOSOVËN
1. UJË TË PIJËS
Lëvizja VETËVENDOSJE! ka bërë projektin konkret për ujë tëpijëspër
Komunën e Fushë Kosovës.
Vlera e projektit: 1, 600,000 €.
Kohëzgjatja:24 muaj.
2. NDËRTIMI I 2 SHKOLLAVE FILLORE, NJËRA NËFUSHË KOSOVË
DHETJETRANËNAKARADË
PROJEKT KRYESOR:
Ndërtimi i një shkolle të re në Fushë Kosovë, nëlagjen e Hekurudhës
me kapacitet 800 deri 1000 nxënës, përmes së cilës do të shkarkohetshkolla “Selman Riza”;
Ndërtimin e shkollës në Nakaradë ku është i ndarëtrualli për ndërtim;
shkolla “Mihal Grameno”do tëzvogëlojë numrin e nxënësvetë cilët do të
kalojnë në shkollë të re.
Vlera e projektit 1,000,000€
Kohëzgjatja:24 muaj.
3.NDËRTIMI I NJË QMF-JEDHE RENOVIMI I QKMF
PROJEKTI KRYESOR:
Ndërtimi i një QMF-je në lagjen e Hekurudhës (Koloni);
Ridizajnimi dhe renovimi i tërësishëm i QKMF-së së Fushë Kosovës,
plotësimi me të gjitha paisjet, materialet dhe departamentet e mjekësisë familjare, në mënyrë që të ofrojë shërbime shëndetësore me standardet më të larta.
6. ZHVILLIM EKONOMIK
4. AMBIENT TË PASTËR
PROJEKTI KRYESOR:
PROJEKTI KRYESOR:
Ndërtimi i parkut të biznesit
Ky projekt përfshinë gjelbërimin
Vlera e projektit: 1,500,000 €
e qytetit, ndërtimin e parqeve si dhe
Kohëzgjatja: 36 muaj.
mirëmbajtjen e lumenjve;
Vlera e projektit: 2,260,000€.
Kohëzgjatja:48 muaj.
5. KULTURË RINI DHE SPORT
PROJEKTI KRYESOR:
Renovimii Shtëpisë së Kulturës në Fushë
Kosovë.
Vlera e projektit: 600,000 €
Kohëzgjatja:12 muaj.
Ndërtimi i qendrës sportive-rekreative
Vlera e projektit: 2,000,000 €
Kohëzgjatja: 36 muaj.

