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HYRJE

Pushteti lokal në Obiliq, megjithëse thirret tek parimet e 
vetëqeverisjes lokale, në fakt i ka përjashtuar qytetarët nga ven-
dimmarrja. Këshillat e Bashkësive Lokale nuk funksionojnë në 
shumicën e fshatrave. Pushtetarët kanë pasur fokus forcimin e 
tyre ekonomik ndërkohë që kanë përjashtuar qytetarët nga ven-
dimmarrja. Për planet urbanistike, për orientimet që do të marrin 
zhvillimet e lagjeve nuk vendosnin qytetarët e as nuk kishte 
debate të mirëfillta publike, ato i bënin komunarët duke i kamu-
fluar zyrtarët komunal si qytetarë, e kriter ishte fitimi personal me 
çdo kusht dhe pavarësisht çdo kostoje, qoftë ajo mjedisore, 
hapësinore, apo njerëzore. Në syrin e pushtetit që sot udhëheq 
komunën, fshatari është një qytetar i dorës së dytë. Ndarja 
qytet-fshat krijon pengesa strukturore fizike në qasjen e infras-
trukturës sociale dhe shërbimeve publike. Fshati sot nuk duhet të 
jetë i ndarë prej qytetit meqë aty zhvillohet ekonomi bujqësore e 
blegtorale. Subvencionimi dhe ndihmat tjera për bujqit dhe 
fermerët nuk duhet të kenë bazë politikën dhe bindjet politike ato 
duhet të ndahen me kritere dhe merita. Këto ndasi në mes të 
qytetarëve janë ndarje midis një qendre administrative e tregtare, 
përkundër mungesës së prodhimit e zhvillimit që prodhon pap-
unësinë. Kjo mungesë zhvillimi ka prodhuar lagje të pa-urban-
izuara edhe brenda vetë Obiliqit. Zhvillimi i pabarabartë nënkup-
ton mundësi të ndryshme jetese, për pasojë mundësi të 
ndryshme banimi.

Infrastruktura nuk është luks. Infrastruktura fizike, arsimore, shën-
detësore, prodhuese, , mjedisore dhe rekreative, është parakusht i 
mirëqenies dhe zhvillimit. Ajo nuk është një shesh i betonuar, apo 
një rrugë e asfaltuar. Ajo është investim sistematik në ngritjen e 
cilësisë së shërbimeve, dhe lehtësim konkret për zhvillimin e akti-
vitetit ekonomik dhe profesional të qytetarëve. Komuna është 
komunë e mirëqenies. Ajo investon në ngritjen e kapaciteteve 
infrastrukturore të cilat qytetarit ia sjellin ujin, rrymën, transportin, 
shkollën, ambulancën, bibliotekën, parkun, rrugën, trotuarin, 
këndin e lojërave, fushën e sportit etj.



Lëvizja VETËVENDOSJE! në Obiliq angazhohet të qeveris në 
Komunën e Obiliqit, andaj edhe do t’u kushtoj rëndësi të veçantë 
të gjitha sektorëve si:.

Arsimi
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
Bujqësia
Administrata Publike
Shërbimet Publike dhe Infrastruktura
Urbanizmi
Kultura, Rinia dhe Sporti
Ambienti
Ekonomia dhe Financat



ARSIM

Në komunën e Obiliqit janë 15 shkolla fillore, 2 shkolla të mesme 
dhe 1 çerdhe me gjithsejtë 4044 nxënës. Problemet në fushën e 
Arsimit janë të shumta, disa nga masat që do të ndërmerren për 
përmirësimin e këtij sektori në Komunën e Obiliqit janë:

  Ndërtimi i shkollë së re në Obiliq
  Ndërtimi i shkollës së re në Babimoc
  Ndërtimi i çerdhes në Milloshevë
 Funksionalizimi dhe shtimi i kabineteve në shkollën profesio-
nale– trajnimi i nxënësve
  Integrimi i programit të dizajnit
rajnimi i mësimdhënësve për efikasitetin në mësimdhënie
 Caktimi i menaxherëve të inspektimit dhe mbikëqyrjes së më-
simdhënies
 Angazhimi i drejtorëve të shkollave në zhvillimin dhe alokimin 
buxhetor
 Pajisja e shkollave me kabinete, laptop dhe projektorë
 Angazhimi i psikologëve në shkolla
 Krijimi i kushteve për gara të rregullta të diturisë
 Funksionalizimi i bibliotekave të shkollave
Inventarizimi i shkollave
 Siguria në shkolla – vendosja e kamerave
 Ndërtimi i anekseve të Edukatës Fizike
 Renovimi dhe mirëmbajtja e mirëfilltë e shkollave
 Bursa të dinjitetshme për studentë

Ne kemi specifikuar edhe disa nga masat të cilat do të merren në 
kuadër të realizimit të këtyre pikave programore për fushën 
Arsimit



Shkolla “Dr.Ibrahim Rugova në Obiliq aktualisht zhvillon mësimin 
për klasat nga para-fillor deri në klasën e nëntë. Kjo shkollë ka mbi 
1300 nxënës dhe mësimi mbahet në dy ndërrime. Për të kthyer 
mësimin në normalitet, me një ndërrim si dhe për të pasur hapë-
sirë për kabinetet e domosdoshme, gjatë mandatit tonë 
qeverisës, ne do të ndërtojmë një shkollë të re fillore në Obiliq me 
të gjitha standardet. Kjo do ta ndaj shkollën “Dr.Ibrahim Rugova” 
në shkollë fillore dhe shkollë të mesme të ulët.

Në shkollën e re do të vijojnë mësimin nxënësit nga klasa para-fil-
lor deri në klasën e pestë. Ndërsa në shkollën ekzistuese do të 
organizohet mësimi nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. Në 
këtë mënyrë do të përmirësohen kushtet si në mësimdhënie dhe 
mësim-nxënie e po ashtu menaxhimi do të jetë më i mirë. Një 
pjesë e investimit do të ndahet nga Drejtoria e Arsimit e pjesa 
tjetër do të sigurohet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të 
Republikës së Kosovës. Ky projekt do të realizohet brenda afatit 4 
vjeçar dhe do të ndahen 700.000€.

Ndërtimi i shkollës së re në Obiliq

Shkolla në Babimoc është e vjetër dhe nuk i plotëson kushtet për 
zhvillimin e procesit mësimor. Aktualisht në këtë shkollë zhvillojnë 
mësimet vetëm nxënësit e komunitetit serb. Ndërtimi i shkollës së 
re me kapacitet të mjaftueshëm, pas debatit publik dhe caktimit 
të lokacionit të ri do mundësoj zhvillimin e procesit mësimor për 
të gjitha komunitetet, sipas modelit në fshatin Palaj. Shkolla do të 
ndërtohet dhe funksionalizohet brenda afatit 4 vjeçar me kosto 
prej 500.000€.

Ndërtimi i shkollës së re në Babimoc



Millosheva si vendbanimi më i madh pas Obiliqit me fshatrat për 
rreth nuk kanë asnjë çerdhe. Ndërtimi i saj do të ketë bazën në 
komunitet dhe do të bëhet sipas modeleve që tashmë janë real-
izuar në Kosovë. Çerdhja do të ketë kapacitete të mjaftueshme. 
Kjo krijon së paku 10 vende të reja të punës. Komuna do të ndajë 
150.000€ për ndërtimin e kësaj çerdheje.

Ndërtimi i çerdhes në Milloshevë

Disa drejtime të shkollës profesionale në Obiliq u mungojnë kabi-
netet. Edhe ato çka janë, janë jo-funksionale, për shkak të mung-
esës së stafit të trajnuar për përdorimin e tyre. Funksionalizimi i 
kabineteve, duke përfshirë aparaturën CNC, printerët 3D, aparatet 
e saldimit etj. bëhet duke trajnuar dhe angazhuar një laborant që 
merret vetëm me këto fusha dhe i cili arrin në formën profesionale 
të shpjegoj dhe ndërlidh aspektet programore teorike me ato 
praktike në kabinet. Pastaj duke arritur të avancojmë marrëvesh-
jen me KEK për kryerjen e punës praktike në mënyrë që të nxjer-
rën kuadro adekuate në bazë të kërkesës së tyre. Kjo marrëveshje 
do të ndërlidhet edhe me Ligjin për Obiliqin i cili në kushte të 
barabarta u jep përparësi në punësim qytetarëve tonë.

Funksionalizimi dhe shtimi i kabineteve në 
shkollën profesionale– trajnimi i nxënësve

Shkolla profesionale në Obiliq për momentin operon me pro-
grame shkollore që vijohen kryesisht nga djemtë. Për të mundë-
suar që këtë shkollë profesionale të vijojnë edhe vajzat, ne do të 
angazhohemi që në kuadër të saj të fusim edhe programin 3 
vjeçar të dizajnit. Ky program që është shumë i rrallë në Kosovë 
dhe si i tillë shumë profitabil për nxënësit që e ndjekin atë do të 
nxjerr kuadro të përgatitura në fushën e rrobaqepësisë dhe diza-
jnit.

Integrimi i programit të dizajnit në kuadër të 
shkollës profesionale



Gjatë qeverisjes tonë përveç trajnimeve tjera obligative të mësim-
dhënësve do të organizohen edhe trajnimi i tyre në zbatimin e 
metodologjive të reja në mësim-nxënie, të cilët do të jenë në 
gjendje për përdorim efektiv të teknologjisë informative. Gjithash-
tu do të organizohen trajnime online për përdorimin e platfor-
mave kurikulare (programore).

Trajnimi i mësimdhënësve për efikasitetin 
në mësimdhënie

Drejtoria Komunale e Arsimit do të formojë një komision profe-
sional monitorimi nga ekspertet e jashtëm në shkollat e komunës 
tonë . Ky ekip profesional do të përbëhet nga ekspertët e te gjitha 
fushave programore, ku do të monitorohen dhe inspektohen dre-
jtorët/et dhe mësimdhënësit e shkollave. Ky ekip do të ketë qëllim 
këshillues dhe monitorues të orëve mësimore, ndërsa raportet do 
t’i dërgohen drejtorit/es së shkollës, drejtorit të DKA-së dhe 
kryetarit të Komunës. Qëllimi i formimit të këtij grupi profesional 
është që të ngritet cilësia nëpër shkollat e Komunës tonë.

Caktimi i menaxherëve të inspektimit dhe 
mbikëqyrjes së mësimdhënies

Përveç planifikimeve dhe ndarjes së mirëfilltë të buxhetit për 
shkolla, nevoja e ndarjes së buxheteve reprezentative është e 
domosdoshme.

Angazhimi i drejtorëve të shkollave në zhvillimin 
dhe ndarjen buxhetore



Në Komunën e Obiliqit janë 15 shkolla fillore si dhe 2 shkolla të 
mesme, njëra Gjimnaz dhe tjetra shkollë profesionale. Të gjitha 
këto shkolla nuk kanë kabinete për lëndët si: Fizikë, Kimi dhe 
Biologji, ndërsa për lëndën Teknologji Informative janë disa 
kompjuterë gati të pashfrytëzueshëm. Gjatë qeverisjes tonë do të 
jetë prioritet furnizimi i shkollave me kabinete moderne të shken-
cave si: Fizikë, Kimi dhe Biologji. Gjithashtu do të investojmë në 
blerjen e llaptopve dhe projektorëve statik për çdo klasë nëpër të 
gjitha shkollat. Në këtë formë do të ndërrojmë mënyrën e më-
sim-dhënies nëpër shkolla ku deri më tani mësimdhënësit si 
mjete pune kishin vetëm shkumësin dhe tabelën në klasë. Me anë 
të këtyre investimeve ne do të rrisim edhe cilësinë e mësim-
dhënies.

Si qeverisje lokale ne kemi plane konkrete që qysh në mandatin e 
parë të pajisim të gjitha shkollat me kabinete, llaptop dhe projek-
torë. Sipas para-llogarisë do të ndahen 450.000€ – 500.000€ euro 
për këto investime të domosdoshme.

Pajisja e shkollave me kabinete, 
laptop dhe projektorë

Duke pasur parasysh problemet e shumta që janë evidente tek 
moshat e reja si dhe nevojën që ata kanë për trajtimin e temave të 
ndjeshme siç janë: droga, alkoholi dhe duhani, po ashtu edhe për 
temat që ndërlidhen me raportet ndër-personale nxënës-nxënës 
dhe nxënës-mësimdhënës është e nevojshme që shkollat të kenë 
psikolog. Problemet dhe konfliktet që ndodhin në shkolla, krye-
sisht te moshat e adoleshencës janë nevoja që do të duhej të 
trajtoheshin nga psikologët, për të cilët do të angazhohemi që sa 
më shumë të jenë të pranishëm në shkollat e Komunës së Obiliqit.

Angazhimi i psikologëve në shkolla



Për grupmoshat e ndryshme janë të nevojshme organizimet e 
garave të diturisë dhe atyre sportive. Këto do të ndihmonin në 
ngritjen e motivit në mësim-nxënie, gara këto që duhet të 
mbahen qoftë në mes të shkollave qoftë ato ndër komunale. 
Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria Komunale e Arsimit do 
të organizoj gara komunale në fushat shkencore (Fizikë, Kimi dhe 
Biologji) pastaj Matematikë, Gjuhë dhe Komunikim (Gjuhë shqipe 
dhe Gjuhë Angleze). Në të tri periudhat e vitit shkollor do të orga-
nizohen gara në njërën fushë programore.

Në fillim të vitit shkollor Drejtoria Komunale e Arsimit në bash-
këpunim me drejtorët e shkollave do të caktojnë cilat fusha do t’i 
kenë garat në periudhën e parë, dytë dhe tretë. Nxënësit që do të 
marrin rezultate më të mira do të shpërblehen me mirënjohje, 
gjithashtu do të ndahen mjete financiare për shpërblimin e 
nxënësve dhe mësimdhënësve që tregojnë rezultatet të larta. Po 
ashtu do të organizohen gara sportive në futboll, basketboll dhe 
volejboll. Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria e Arsimi dhe 
Mirëqenies Sociale do të ndaj mjete financiare në vlerë 15.000€ 
(me mundësi rritje) për shpërblimin e nxënësve fitues si dhe më-
simdhënësve – mentor të tyre.

Krijimi i kushteve për gara të rregullta 
të diturisë

Bibliotekat në shkollat e Obiliqit janë shumë të varfëra. Pajisja e 
tyre me tituj që ndërlidhen me plan-programe mësimore është 
nevojë e menjëhershme, për çka gjatë mandatit tonë do të 
angazhohemi. Ne planifikojmë që brenda të gjitha objekteve 
shkollore t’i kemi bibliotekat e pasuruara me titujt të ndryshëm 
shkollor. Në këtë mënyrë ne do të kthejmë kulturën e leximin tek 
nxënësit e Komunës tonë.

Funksionalizimi i bibliotekave të shkollave



Pothuajse të gjitha shkollat e Obiliqit kanë inventar të vjetër dhe 
të papërshtatshëm për mbajtjen e mësimit. Po ashtu duke pasur 
parasysh peshën e librave e konsiderojmë të rëndësishme ven-
dosjen e dollapëve në klasë që fëmijët mos të kenë nevojë të 
bartin librat dhe materialet shkollore. Andaj ne kemi konkretizuar 
planin për zëvendësimin e inventarit dhe furnizimit me dollapë 
për të gjitha shkollat që do të bëhet gradualisht brenda mandatit 
tonë. Për realizimin e këtyre projekteve do të ndajmë nga 50.000€ 
për çdo vit akademik.

Inventarizimi i shkollav

Për të gjithë prindërit siguria e nxënësve dhe mësimdhënësve 
është primare, që institucioni shkollor dhe Policia e Kosovës të 
kenë gjendjen nën kontroll nevojitet vendosja e kamerave të 
sigurisë brenda dhe jashtë shkollave është shumë e nevojshme. 
Ky është një projekt që do të realizohet në të gjitha shkollat tona, 
që ato të jenë nën vëzhgimin e kamerave.

Siguria në shkolla – vendosja e kamerave

Disa nga shkollat e Komunës së Obiliqit nuk kanë terrenet e 
duhura sportive që lëndën e Edukatës fizike të zhvillojnë në të 
gjitha stinët e vitit. Për të mundësuar këtë, ne do të angazhohemi 
që të ndërtojmë sallat sportive në:

- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Mazgit i Epërm,
- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Dardhishtë,
- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Hade e Re – Shkabaj,
- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Lajthishtë,
- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Breznicë,
- Në hapësirat e oborrit të shkollës në Palaj.

Objektivi ynë gjithashtu do të jetë pajisja e shkollave me mjete 
sportive për sa më shumë sporte. Të gjitha këto projekte do të për-
fundohen brenda mandatit të parë.

Ndërtimi i anekseve për Edukatë Fizike



Renovimi dhe mirëmbajtja e shkollave është obligim që sigurohet 
dhe garantohet nga Komuna. Aktualisht gjendja në shkolla lë 
shumë për të dëshiruar. Sigurimi i servisimeve të sistemit të ujës-
jellësit, të nxehjes dhe të ndriçimit është nevojë që e kanë shumë 
shkolla në Komunën tonë. Plotësimi i kushteve sanitare do jetë 
prioritet qysh në muajt e parë të qeverisjes tonë. Po ashtu duke 
pasur parasysh nevojën e mbajtjes dhe përmirësimit të higjienës 
ne do të rinovojmë tualetet e shkollave.

Komuna do të angazhohet për kontraktimin e një kompanie për 
trajtimin e problemeve të thella që kërkojnë eksperiencë profesio-
nale në lëmit hidro-termo dhe elektrike.

Renovimi dhe mirëmbajtja e mirëfilltë e shkollave

Për të gjithë studentët do ketë bursa, gjithsesi ato do të katego-
rizohen sipas programeve studimore dhe rezultateve në studime. 
Bursat e dinjitetshme janë objektivi jonë në mënyrë që studentët 
me rezultate të larta por edhe ata me rezultate mesatare dhe të 
ulëta të jenë të kategorizuar ashtu siç e meritojnë. Po ashtu 
studentët e familjeve nën asistencë sociale dhe ata nga familjet e 
dëshmorëve do të marrin bursa dinjitoze për vazhdimin e studi-
meve të tyre.

Në rast të vazhdimit të situatës pandemike dhe pamundësisë të 
mbajtjes së mësimit me pjesëmarrje fizike, Komuna, gjegjësisht 
Drejtoria e Arsimit do të ndaj ekstra mjete për pajisje elektronike 
(llaptop) për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit e Komunës, të 
të dy niveleve në mënyrë që të vazhdohet procesi pa pengesa. 
Parashihet edhe mundësia e sigurimit të internetit për familjet që 
janë me asistencë sociale. Ne do të angazhohemi për thithje të 
fondeve nga organizata ndërkombëtare për këtë projekt por duke 
pasur parasysh rëndësinë që ka arsimi për gjeneratat e reja ne do 
të zotojmë dhe rindajmë mjete të mjaftueshme.

Bursa të dinjitetshme për studentë



Si sektori më i rëndësishëm dhe më i ndjeshëm, shëndetësia dhe 
mirëqenia sociale do të reformohen dhe do të jenë në shërbim të 
qytetarëve. Përveç shërbimeve të rregullta ne do të sigurojmë 
edhe:

Se pikat e cekura më lartë kanë rëndësi të veçantë për qytetarët 
tonë i shihni edhe në shpjegimet e më poshtme të secilës pikë veç 
e veç.

SHËNDETËSIA 
DHE MIRËQENIA 
SOCIALE

· Mbulimin e shpenzimeve të terapisë për të gjithë të 
sëmurit e Obiliqit me kancer.
· Sigurimin e mamografit mobil.
· Funksionalizimin e AMF në Shipitullë dhe Mazgit.
· Funksionalizimin e QMF-së në Milloshevë për të 
gjitha shërbimet dhe analizat laboratorike.
· Sigurimin e barnave nga lista esenciale.
· Ndërtimin e objektit të ri të QKMF në Obiliq.
· Qendra për Punë Sociale – mirëmbajtja 
dhe sigurimi.
· Ndarja e fondit 300.000€ në vit për ndërtimin 
e shtëpive për raste sociale.



Bazuar në kushtet e veçanta që i njihen Obiliqit me Ligjin e tij, 
respektivisht neni 9 i këtij Ligji, si qeverisje lokale do të angazhohe-
mi që pacientët me kancer t’i trajtojmë me kujdes të shtuar. Duke 
pasur parasysh gjendjen e rënd ekonomike si dhe faktorë të tjerë 
për kategorinë e të sëmurëve me kancer, për të cilët terapitë janë 
shumë të shtrenjta angazhohemi që ato t’i sigurojmë nga buxheti 
i Komunës së Obiliqit. Mesatarisht në Obiliq janë nga 17 – 21 
pacient të ri në vit, për këtë fushë do të ndahen 100.000€.

Mbulimin e shpenzimeve të terapisë për të gjithë 
të sëmurit e Obiliqit me kancer

Komuna do të siguroj mamograf mobil që të gjitha vajzat dhe 
gratë të bëjnë kontrollet e rregullta, së paku 2 herë në vit. Kjo ndih-
mon në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. 
Janë dy organizata ndërkombëtare me të cilat jemi në bisedime 
që kanë shprehur vullnet të dhurojnë mamograf mobil për 
Komunën e Obiliqit. Gjithsesi, pa marrë parasysh këtë ne do të 
zotojmë mjete nga buxheti komunal në vlerë 250.000€ për bler-
jen e mamografit.

Sigurimi i mamografit mobil

Në Shipitullë dhe Mazgit të Epërm janë vetëm objektet e AMF-ve 
por ato janë jashtë funksionit. Duke pasur parasysh gjendjen 
ekonomike të qytetarëve si dhe rrethanat e reja të pandemisë e 
cila me valët e saj ka arritur të prek dhe rrezikoj të gjithë qytetarët, 
funksionalizimi i këtyre dy ambulancave është nevojë imediate. 
Në kuadër të programit tonë për shëndetësi ne këto institucione 
do i bëjmë funksionale dhe në shërbim të qytetarëve. Kjo mund të 
bëhet duke rritur stafin për aq sa e lejon ligji dhe gjithashtu duke 
bërë riorganizim të brendshëm të stafit që aktualisht është i 
angazhuar.

Funksionalizimin e AMF në Shipitullë dhe 
Mazgit të Epërm



QMF në Milloshevë e ndërtuar nga një donator arab plotëson 
kushtet për zhvillimin e të gjitha shërbimeve shëndetësore që 
aktualisht bëhen edhe në Obiliq. Po ashtu aty do të vendosen 
edhe laboratorët që mundësojnë sistemin e analizave të shpejta. 
Kjo do të lehtësonte edhe gjendjen e mbingarkuar që është 
krijuar në QKMF në Obiliq. Po ashtu QMF në Milloshevë do të jetë 
e hapur deri në ora 23:00. Nga ora 20:00 do jenë në shërbim vetëm 
ekipet emergjente.

Funksionalizimin e QMF-së në Milloshevë për 
të gjitha shërbimet dhe analizat laboratorike

Komuna duke pasur mundësinë që ia lejon ligji do të investoj në 
sigurimin dhe zgjerimin e barnave të listës esenciale duke u 
bazuar në analizën dhe nevojën që kanë qytetarët për shkak të 
rasteve të shumta të pacientëve me sëmundje të organeve të 
frymëmarrjes.

Sigurimin e barnave nga lista esenciale

QKMF në Obiliq nuk ka kapacitete të mjaftueshme për përballim-
in e pacientëve të të gjitha sëmundjeve. Po ashtu ndërtesa e 
QKMF-ës është e vjetër dhe pas investimeve formale të bëra disa 
herë, në disa nga sektorët e saj është e pashfrytëzueshme. 
Kushtet sanitare janë shumë të këqija, anekset e bashkëngjitura 
kohë pas kohe e bëjnë si objektin më të shëmtuar në komunë. Për 
të gjitha arsyet e më sipërme, posaçërisht për kthimin e saj në 
funksion të plotë të qytetarëve ne do të ndërtojmë një objekt të ri 
të QKMF me të gjitha standardet bashkëkohore. Buxheti për 
ndërtimin e saj do të ndahet nga Komuna, gjegjësisht Drejtoria e 
Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale si dhe nga Ministria e Shën-
detësisë së Republikës së Kosovës. Po ashtu për ndërtimin dhe 
furnizimin e saj do të kërkojmë ndihmë nga organizatat ndër-
kombëtare.

Ndërtimin e objektit të ri të QKMF në Obiliq



Qendra për punë sociale në Obiliq është objekt që frekuentohet 
nga rreth 1000 familje me mbi 3000 anëtarë. Kjo qendër kryen 
shumë punë në funksion të aktiviteteve të tyre. Menaxhimi jo i 
mirëfilltë i kësaj qendre, akomodimi i familjarëve dhe militantëve 
politik e bëjnë si institucionin më të politizuar në Komunë. 
Punëtorët e angazhuar dhe të sinqertë nëpërkëmben dhe de-kat-
egorizohen.

Do të angazhohemi në de-politizimin e këtij institucioni, vlerë-
simin dhe respektimin e zyrtarëve profesional si dhe në krijimin e 
kushteve për punë. Komuna do të siguroj një punëtore të mirëm-
bajtjes si dhe duke pasur parasysh problemet e shumta, aty do 
sjellë edhe punëtor të sigurimit në mënyrë që puna dhe aktivi-
tetet të zhvillohen pa stres, frikë e presion. Në kuadër të Drejtorisë 
së Shëndetësisë do të ndahet buxhet shtesë për sigurimin e bar-
nave për rastet me Covid-19, deri sa kjo pandemi të shpallet e për-
funduar. Buxheti për këtë Drejtori do të dyfishohet duke filluar 
nga viti i parë i mandatit qeverisës.

Qendra për Punë Sociale – mirëmbajtja 
dhe sigurimi

Komuna e Obiliqit, gjegjësisht Drejtoria e Shëndetësisë dhe 
Mirëqenies Sociale do të ndaj fond 300.000€ në vit për ndërtimin 
e shtëpive të familjeve, si familje me gjendje të rëndë financiare, 
jetimëve dhe raste të tjera në nevojë. Qeverisja komunale sipas 
këtij projekti do të ndërtoj nga 20 shtëpi në vit apo 80 shtëpi 
brenda mandatit të parë qeverisës.

Qendra për Punë Sociale – mirëmbajtja 
dhe sigurimi



BUJQËSIA

Bazuar në analiza reale 48% e territorit të komunës së Obiliqit 
është tokë bujqësore dhe 37% është tokë pyjore. Rreth 48% e terri-
torit komunal është në shfrytëzim për nevoja të bujqësisë që do të 
thotë gati gjysma e territorit të komunës së Obiliqit. Prej tyre shu-
mica janë pronë private po ashtu ka prona shoqërore, e që në 
mandatin e fundit një sasi e madhe e saj u është dhënë kom-
panive private në emër të zhvillimit të bizneseve.

Për dallim prej qeverisjeve paraprake që investimeve në bujqësi 
nuk u është dhënë prioritet, ato janë kufizuar në ndihma elemen-
tare me disa serra e pajisje tjera bujqësore, Lëvizja VETËVENDOS-
JE! bujqit dhe fermerët do t’i ketë në fokus dhe do të rrisim fondin 
për mbështetjen e kësaj fushe. Disa nga masat që do të ndërmer-
ren për përmirësimin e këtij sektori në Komunën e Obiliqit janë:

Ndarja e 1 milion eurove për zhvillimin e 
blegtorisë dhe subvencionimi i bujqëve.

Krijimi i elektronike të bujkut/fermerit.

Mbështetja e projektit për krijimin e pikës 
përpunuese të perimeve në Babimoc.

Analizimi i produktivitetit të tokës për 
orientimin e kulturave bujqësore.

Krijimi i tregut mobil.



Për të gjitha këto investime janë paraparë fonde buxhetore si dhe 
hapat që do të ndërmerren në realizimin e tyre. Më poshtë gjeni 
disa nga masat që do të ndërmerren për secilën fushë veç e veç.

Për zhvillimin e blegtorisë dhe ngritjen e fermave të reja, për çdo 
vit të mandatit të parë komuna do të ndaj nga 500.000€. Ky fond 
do të ndahet me një plan të detajuar për mbikëqyrje 3 vjeçare, si 
dhe caktimin e kthimit të investimit në mënyrë që të mbështeten 
fermerët e rijnë/rastet sociale. Në këtë projekt do të kenë përparësi 
gratë fermere. Fermat e reja dhe ato ekzistuese do të subven-
cionohen edhe për sistemin e mbyllur të mjeljes së lopëve 
qumështore, pasi që një sistem i tillë ndihmon në sigurinë dhe 
rritjen e cilësisë së qumështit.

Përveç rritjes së subvencioneve, edhe forma e dhënies së deritan-
ishme e tyre do të ndryshoj, ajo do bëhet varësisht nga specifikat 
vjetore. Aplikimi dhe vlerësimi i kritereve do të jetë transparent 
përmes aplikacionit online.

Ndarja e 1 milion eurove për zhvillimin e blegtorisë 
dhe subvencionimi i bujqëve

Secili nga bujqit apo fermerët e Komunës tonë do të kenë qasje 
unike elektronike në platformën e Komunës. Kjo do të arrihet 
duke krijuar Kartelën e Bujkut që përveç përfitimeve tjera, ata 
përmes këtij aplikacioni do të arrijnë të aplikojnë për subvencione 
apo grante nga shtëpitë e tyre. Pas regjistrimit të parë të të 
dhënave të bujkut aplikacioni do të gjeneroj përditësimin e tyre. 
Kjo do të ndihmoj në zhdukjen e burokracisë, dhe nxjerrjes së 
dokumenteve para çdo afati të aplikimit dhe gjithashtu uljen e 
kostos së shpenzimeve të bujqëve dhe fermerëve që për çdo fazë 
aplikuese.

Krijimi i Kartelës elektronike të bujkut / fermerit



Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria e Bujqësisë do të 
mbështesë me 150.000€ projektin më të mirë që ofrohet për 
hapjen e një fabrike përpunuese dhe konservuese të perimeve, 
kryesisht specave në Babimoc. Kjo nismë do t’i kontribuonte edhe 
punësimit të 10-tra personave. Modeli i fabrikës në Krushë do të 
ishte i aplikueshëm edhe në Babimoc.

Mbështetja e projektit për krijimin e pikës 
përpunuese të perimeve në Babimoc

Së bashku me Ministrinë e Bujqësisë, respektivisht Institutin 
Bujqësor të Kosovës si dhe me organizata tjera do të analizojmë 
produktivitetin e tokës në mënyrë që të informohen bujqit për 
cilësinë e saj dhe cili produkt jep rendiment më të lart në zona të 
caktuara.

Analizimi i produktivitetit të tokës për orientimin 
e kulturave bujqësore

Ky treg do të vendoset për një kohë të caktuar, sipas kërkesave 
dhe nevojave të prodhuesve në sheshin e qytetit sipas modeleve 
të aplikuara në qytete tjera, ku përveç shitjes qëllimi është edhe

promovimi i prodhimeve vendore si dhe ndërlidhja direkte e prod-
huesve me konsumatorët. Me një projekt të detajuar do të apliko-
jmë për financimin e projektit nga Zyra e Bashkimit Evropian, 
ngjashëm siç veprohet me tregun mobil në Prishtinë duke e 
financuar 80% të projektit.

Krijimi i tregut mobil



Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria e Bujqësisë do të 
mbështesë me 150.000€ projektin më të mirë që ofrohet për 
hapjen e një fabrike përpunuese dhe konservuese të perimeve, 
kryesisht specave në Babimoc. Kjo nismë do t’i kontribuonte edhe 
punësimit të 10-tra personave. Modeli i fabrikës në Krushë do të 
ishte i aplikueshëm edhe në Babimoc.

Disa nga nevojat e këtyre pikave të domosdoshme si dhe hapave 
që do të ndërmerren i gjeni më poshtë të specifikuara.

ADMINISTRATA 
PUBLIKE

Digjitalizimin e Administratës Publike.

Vendosja e e-kiosqeve në qendër të qytetit 
dhe në Milloshevë.

Lehtësimi i qasjes së qytetarëve në 
platformën për ankesa dhe kërkesa 
– Alo Komuna.

Sigurimi që palët marrin shërbim gjatë 
gjithë orarit të punës – koordinimi i pauzave.

Transparencë radikale në Prokurim.

Zëvendësimi i veturave të komunës me 
vetura elektrike.



Administrata publike duhet të digjitalizohet në secilin sektor, ky 
hap lehtëson shërbimet dhe punën e shërbyesve. Në mandatin e 
parë digjitalizimi do të ndodh në të gjitha sektorët, drejtoritë, zyrat 
e gjendjes civile si dhe zyrat pritëse. Kjo bënë që qytetarët të 
marrin shërbime të shpejta pa pasur nevojë që në sektorin e njëjtë 
të presin vetëm tek një sportel i caktuar. Duke arritur digjitalizimin 
e plotë arrihet që të mos ketë pritje të gjata të qytetarëve dhe 
gjithashtu ofrohen shërbime cilësore.

Digjitalizimi i Administratës Publike

Komuna e Obiliqit aktualisht ka vetëm një e-kioskë ku qytetarët 
do të duhej të merrnin çertifikatat e gjendjes civile. Kjo e-kioskë 
është vendosur në oborrin e Komunës dhe shumicën e kohës 
është jofunksionale, edhe për arsyen e mosqasjes 24h të qytet-
arëve aty.

Për të rritur efikasitetin e shërbimeve Komuna e Obiliqit, gjegjë-
sisht Drejtoria e Administratës Publike do të vendos një e-kioskë 
në sheshin “Dëshmorët e Kombit” në Obiliq, pasi që ky shesh 
është shumë i frekuentuar dhe i qasur 24 orë nga qytetarët. Po 
ashtu duke pasur parasysh numrin e madh të banorëve në Millo-
shevë dhe fshatrat për rreth Drejtoria e Administratës Publike do 
të vendos një e-kioskë në këtë fshat.

Vendosja e e-kiosqeve në qendër të qytetit 
dhe në Milloshevë



Qytetarëve të Obiliqit do të iu lehtësohet qasja në platformën 
online për kërkesa dhe ankesa. Kjo do të bëhet duke krijuar sistem 
lehtë të qasshëm në të cilin kërkesat dhe ankesat do t’u shfaqen 
drejtorive gjegjëse. Po ashtu për të rritur nivelin e përgjegjësisë 
dhe mbikëqyrjes në këtë

platformë do të ketë qasje zyra e kryetarit, gjegjësisht kryetari i 
Komunës. Në kuadër të kësaj platforme do të funksionoj edhe 
programi “Alo Komuna” ku qytetarët, posaçërisht ata që nuk kanë 
mundësi të shkruajnë në platformë do thërrasin në numrat kujde-
star gjatë gjithë kohës. Kjo platformë do jetë funksionale edhe 
nëpër rrjetet sociale si facebook, viber, ëhatsApp etj.

Lehtësimi i qasjes së qytetarëve në platformën 
për kërkesa dhe ankesa-Alo Komuna

Orari i pauzave në të gjitha institucionet publike në Obiliq është 
nga ora 12:00 – 13:00. Kjo bënë që shumë qytetar edhe përkundër 
nevojave, shpeshherë urgjente të mos kenë mundësi të marrin 
ndonjë shërbim administrativ në këtë periudhë kohore. Po ashtu 
shumë qytetar që janë në punë dhe e kanë orarin e njëjtë të 
pauzës nuk mund të marrin shërbime administrative.

Duke parë këto rrethana dhe ankesat e shumta qytetare si dhe 
nevojën e ngritjes së nivelit të shërbimeve, Komuna e Obiliqit, 
gjegjësisht Drejtoria e Administratës Publike në bashkëpunim me 
udhëheqësit e sektorëve do të organizojnë pauza të koordinuara, 
në mënyrë që qytetarët të marrin shërbime gjatë gjithë orarit të 
punës. Pra, ata do të marrin shërbime nga ora 08:00 – 16:00 duke 
përfshirë edhe në intervalin kohor nga ora 12:00 – 13:00.

Sigurimi që palët marrin shërbim gjatë gjithë 
orarit të punës – koordinimi i pauzave



Zyra e prokurimit e Komunës së Obiliqit do jetë transparente për 
publikun dhe si e tillë do të publikoj në afat rekord të gjitha doku-
mentet dhe të dhënat që e lejon ligji.

Transparencë radikale në Prokurim

Në mënyrë që të ulen shpenzimet e Komunës si dhe të kontribuo-
het në uljen e ndotjes së ambientit, Komuna e Obiliqit gradualisht 
do zëvendësoj veturat me karburante në vetura elektrike.

Zëvendësimi i veturave të komunës me 
vetura elektrike



Sektori i shërbimeve publike dhe infrastrukturës është ndër sek-
torët më të rëndësishëm të qeverisjes lokale. Kjo drejtori ka 
shfaqur neglizhenca të mëdha në raport me kërkesat dhe shërbi-
met qytetare. Qytetarët kanë ankesa të shumta, e që bazuar në to 
Lëvizja VETËVENDOSJE! ka hartuar listën e masave që do të 
ndërmerren në këtë fushë, si:

SHËRBIMET 
PUBLIKE DHE
INFRASTRUKTURA

Riorganizimi dhe përfshirja e të gjitha 
vendbanimeve në Transportin Publik.

Vendosja e 4 Smart Stacioneve në Obiliq.

Ndërtimi i parkingut të automjeteve tek 
varrezat e qytetit.

Vendosja e kontinjerëve për mbeturina 
inerte në fshatra dhe lagje.

Ndërtimi i terreneve sportive – 
këndeve të lodrave.

Ø Finalizimi i marrëveshjes me zjarrfikësit 
e KEK-ut.

Infrastruktura Publike.

Publikimi i Pronave Publike.

Koogjenerimi.

Vendosja e ashensorëve në banesat e qytetit.

Mirëmbajtja e rregullt e parqeve dhe varrezave – 
sigurimi i parcelave shtesë për varreza.



Të gjitha masat e listuara më lartë janë kërkesa të qytetarëve dhe 
si të tilla i kemi trajtuar veç e veç dhe kemi gjetur alternativa dhe 
mundësi të zgjedhjes së tyre.

Transporti publik në Obiliq do të riorganizohet sepse është nevojë 
urgjente. Qeverisjet lokale për 22 vjet nuk kanë arritur të bëjnë 
funksionalizimin e transportit për të gjitha fshatrat e Komunës. 
Lëvizja VETËVENDOSJE! ka hartuar një plan të detajuar dhe konk-
ret për organizimin e transportit për çdo fshat e lagje me linjat 
dhe operatorët aktual.

Riorganizimi dhe përfshirja e të gjitha 
vendbanimeve në Transportin Publik

Një tjetër sfidë në kuadër të Transportit Publik janë oraret e auto-
busëve dhe mos respektimi i tyre. Për të mundësuar shërbime sa 
më cilësore në Transportin Publik autobusët do të pajisen me 
sistem GPS. Komuna do vendos fillimisht 4 Smart Stacione: njërin 
tek rrethi në Obiliq, nga një në të dy anët e rrugës afër QKMF-së si 
dhe një tjetër tek dalja e rrugës në Mazgitit, në Subotiq. Këto staci-
one do ju mundësojnë qytetarëve të dinë orarin e autobusit dhe 
vendndodhjen e tij. Inspektorati komunal do të nxjerr të dhëna të 
rregullsisë së këtyre linjave të qarkullimit, mbi bazën e të cilave do 
mund të vlerësohet respektimi i licencës nga kompania e trans-
portit. Sistemi i Smart Stacioneve do instalohet në faza të më 
vonshme edhe në vendbanime tjera.

Vendosja e 4 Smart Stacioneve në Obiliq



Qyteti i Obiliqit aktualisht ka vetëm një vend të caktuar për varre-
za të qytetit. Rreziku i aksidenteve në këtë aks rrugor është 
evident. Duke parë këto argumente si qeverisje lokale në afat të 
shkurtër do fillojmë ndërtimin e parkingut të automjeteve tek 
këto varreza. Ky parking do të ketë hapësirë të mjaftueshme për 
pjesëmarrësit në ceremoni mortore. Andaj, edhe në koordinim 
me Bashkësinë Islame, duke marrë për bazë mundësit në terren, 
Komuna do të ndaj 50.000€ për realizimin e këtij parkingu.

Ndërtimi i parkingut të automjeteve tek 
varrezat e qytetit

Duke pasur parasysh krijimin e shumë deponive në Obiliq dhe 
fshatrat e tij, Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria e Shërbi-
meve Publike në bashkëpunim me Kompaninë “Pastrimi” do të 
vendos kontinjerë për mbeturina inerte në zonat më të frekuen-
tuara të fshatrave dhe qytetit.

Vendosja e kontinjerëve për mbeturina inerte 
në fshatra dhe lagje

Fushat sportive por edhe këndet e lodrave nevojiten të ndërtohen 
në të gjitha lagjet e fshatrave dhe qytetit. Në funksion të saj ato do 
të ndërtohen në Bakshi, Lajthishtë, Llazarevë, Siboc, Kozaricë, 
Babimoc etj. Komuna do të vlerësoj hapësirat dhe do të ndaj 
mjete të mjaftueshme për krijimin e kushteve të barabarta për të 
gjithë qytetarët.

Ndërtimi i terreneve sportive – këndeve të lodrave

Komuna e Obiliqit nuk ka zjarrfikës në kuadër të sistemit të saj 
institucional. Këto nevoja të qytetarëve të Obiliqit i mbulojnë zjar-
rfikësit e KEK-ut shpeshherë me kushte jo të mira të punës. Për të 
mundësuar që zjarrfikësit e KEK-ut të jenë në funksion jo vetëm 
moral të qytetarëve,

Komuna, respektivisht Drejtoria e Shërbimeve Publike do të ofroj 
marrëveshje me shkrim për kryerjen e këtij shërbimi. Marrëveshja 
dhe specifikat e saj do të bëhen në bashkëpunim me këtë insti-
tucion në të mirë të shërbimeve publike si dhe sigurisë së qytet-
arëve.

Finalizimi i marrëveshjes me zjarrfikësit e KEK-ut



Komuna e Obiliqit do të jetë në shërbim të qytetarëve, pa marr 
parasysh bindjet politike apo fetare. Rrugët, trotuaret, shtigjet e 
biçikletave, ndriçimi publik, kanalizimi dhe ujësjellësi do të siguro-
hen gjithandej lagjeve dhe fshatrave. Rëndësi e veçantë do t’i 
kushtohet infrastrukturës publike që u përshtatet personave me 
nevoja të veçanta, për shembull qasja në sheshin “Dëshmorët e 
Kombit”, do të ndërtohen sinjalizues për trotuare dhe kushte tjera 
për rreth 70 persona të këtyre kategorive që janë të regjistruar në 
Komunën tonë. Pastrimi i rregullt i lumenjve Sitnica, Llapi dhe 
Drenica, të cilat kalojnë nëpër qytetin tonë është parakusht për 
zhvillimin e jetës bimore dhe ujore. Andaj, Komuna e Obiliqit, 
respektivisht Drejtoria për Shërbime Publike do të ndaj mjete të 
nevojshme që krejt këto e të tjera të bëhen sipas standardeve dhe 
nevojave të qytetarëve.

Infrastruktura komunale

Komuna e Obiliqit, gjegjësisht qeveritarët e saj brenda afatit të 
qeverisjes së tyre kanë arritur të japin pronën publike kryesisht për 
militantët dhe bashkëpunëtorët e tyre, në emër të ndërtimit dhe 
zhvillimit të bizneseve që në shumicën prej tyre nuk u bënë asn-
jëherë. Në gjashtë mujorin e parë të qeverisjes do të bëhet një 
epilog rreth numrit të pronave publike dhe do të identifikohen 
pronat e uzurpuara, ndaj të cilave do të fillohen procedurat e 
rikthimit dhe ndjekjes të parapara me ligj.

Publikimi i Pronave Publike

Ngrohja me avull apo koogjenerimi është nevojë e qytetarëve e 
cila është neglizhuar nga qeverisjet paraprake. Kushtet dhe 
mundësitë për përfshirjen e Obiliqit në këtë sistem ishin atëherë 
kur u lidh Prishtina e edhe më vonë kur ndaheshin nga qeveritë 
qindra miliona euro për asfalt duke mos ndjerë për qytetarët e 
Obiliqit dhe ndotjen e këtij qyteti. Këtë të drejtë qytetarëve të Obi-
liqit ua mundëson edhe Ligji për zonën e veçantë, i cili në nenin 8, 
pika 2.2 specifikon sigurimin e ngrohjes me avull nga Qeveria e 
Kosovës dhe Komuna. Ne do i qasemi me një dinamizëm të madh 
këtij projekti dhe brenda mandatit do të përfshijmë sa më shumë 
vendbanime të kësaj zone. Gjatë instalimit të këtij sistemi së 
bashku me KEDS-in do angazhohemi që të fusim edhe kabllot 
elektrike nën tokësore në mënyrë që njëkohësisht t’i eliminojmë 
shtyllat elektrike.

Koogjenerimi



Në qytetin e Obiliqit aktualisht gjenden 15 ndërtesa të larta të cilat 
nuk kanë ashensorë. Për kundër kërkesave dhe peticioneve të 
qytetarëve, Komuna nuk bëri zgjidhje për asnjërin objekt. Për të 
lehtësuar jetën e banorëve që jetojnë në to ne do të vendosim 
ashensor të jashtëm. Për to do ndahen 300.000€ apo nga 
20.000€ për secilën ndërtesë. Këtë projekt do e financojmë nga 
buxheti i Komunës së Obiliqit.

Vendosja e ashensorëve në banesat e qytetit

Rrugët dhe parqet e Obiliqit i kanë kushtuar shumë buxhetit 
komunal dhe taksa-paguesve, por ato asnjëherë nuk janë mirëm-
bajtur. Në këtë drejtim ne do të angazhohemi që me kompaninë 
“Kastrioti ShA” të mirëmbajmë ato dhe të bëjmë gjelbërime 
shtesë. Do të sigurojmë parcela shtesë për varreza në Mazgit, 
Milloshevë, Llazarevë, Breznicë si dhe do të rrethohen varrezat në 
Kozaricë.

Mirëmbajtja e rregullt e parqeve dhe varrezave 
– sigurimi i parcelave shtesë për varreza



Planifikimi urban është një mjet kyç për udhëheqësit lokal në 
mbështetjen e realizimit të vizionit të qytetit. Një udhëzues që 
ofron mësime dhe ide mbi planifikimin urban është i rëndë-
sishëm për kryetarët e komunave dhe drejtuesit e tjerë lokal. Ndër 
sfidat më të mëdha të shekullit XXI është rritja e shpejtë e qytet-
eve, ndërsa Obiliqi si qendër energjetike dhe strategjike e Kosovës 
ka ngecur në këtë drejtim, për çka Lëvizja VETËVENDOSJE! men-
jëherë do të angazhohet që:

Krejt këto hapa do të ndërmerren në vitin e parë qeverisës në 
mënyrë që qyteti ynë të hapet dhe të ndërtohet. Lënia e tij në këtë 
gjendje nënkupton shpërngulje të vazhdueshme të qytetarëve 
për shkak të mungesës së ndërtesave dhe mundësisë së blerjes së 
tyre. Këto hapa përveç dukjes që do ia kthejnë qytetit, do rrisin 
edhe mirëqenien ekonomike sepse do u mundësohet punësimi 
qindra qytetarëve. Për të arritur një qasje të qëndrueshme të zhvil-
limit urban për rindërtim dhe zhvillim efektiv, është thelbësore që 
të ndajmë një vizion të përbashkët të zhvillimit të ardhshëm të 
zonave tona urbane. Në kuadër të kësaj do të zhvendosim 
Stacionin e Policisë në një lokacion periferik. Do të caktojmë edhe 
hapësirat e përshtatshme për ndërtimin e qendrës për persona 
me nevoja të veçanta si dhe ndarjen e një parcele për ndërtimin e 
depos për Kryqin e Kuq. Për funksionalizimin e këtyre projekteve 
të reja do të kujdesimi që infrastruktura të jetë sipas standardeve 
duke përfshirë edhe vendosjen e sistemit të kabllove elektrike 
nën-tokësore.

URBANIZMI

- Kuvendi Komunal të nxjerr vendim për mundësin e 
ndërtimeve të larta deri në 12 kate,

- Hartimin e planit urbanistik sipas standardeve dhe 
caktimi i zonave të ndërtimit,

- Krijimi i kushteve të favorshme për ndërtuesit e 
30 blloqeve të para.



Kultura, rinia dhe sporti si fushat më të rëndësishme janë lënë 
anash në Komunën tonë, ajo jo vetëm që nuk është zhvilluar por 
edhe është shpartalluar dhe ka humbur rolin dhe rëndësinë e saj. 
Në mënyrë që kjo fushë t’i kthehet artistëve dhe profesionistëve 
Lëvizja VETËVENDOSJE! do të ndërmerr këto masa, duke bërë:

Komuna e Obiliqit do të realizoj këto projekte duke u bazuar në 
nevojën dhe arsyen që ka për to. Më poshtë kemi dhënë disa shp-
jegime të pikave të listuara.

KULTURA, RINIA 
DHE SPORTI

Funksionalizimin e Shtëpive të Kulturës.

Organizimin e festivalit “OBILIQI KËNDON”.

Krijimi i Kinemasë së qytetit.

Studimi i potencialit turistik të Obiliqit, publikimi 
i udhërrëfyesit.

Ri-vitalizmi, renovimi dhe konservimi i objekteve 
të trashëgimisë kulturore.

Ndarja e fondit për grafite/art të rrugës.

Klubi i qytetit – kthimi i tij në kategorinë superiore.

Ndërtimi i fushës profesionale të Tenisit.



Komuna e Obiliqit, respektivisht Drejtoria e Kulturës në bash-
këpunim me Shtëpinë e Kulturës “Xhavit Haziri” do të caktoj me-
naxher për shtëpitë e Kulturës në Milloshevë, Plemetin dhe Babi-
moc. Detyra dhe përgjegjësia e këtyre menaxherëve është funk-
sionalizimi i këtyre qendrave në të mirë të komunitetit. Këto 
qendra do të bashkëpunojnë ngushtë me shkollat dhe ansamblet 
kulturo-artistike lokale.

Funksionalizimi i Shtëpive të Kulturës

Në çdo sezon verore, Drejtoria e Kulturës në bashkëpunim me 
Ansamblin e Komunës dhe shoqëritë kulturore-artistike si dhe me 
artistë tjerë të estradës do të organizoj koncerte për artdashësit. 
Në kuadër të kësaj do të organizohet edhe java e mërgimtarëve. 
Për t’i mbështetur shoqëritë kulturor-artistike Komuna e Obiliqit, 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport do të ndaj fond në vlerë 
30.000€ në vit.

Organizimi i festivalit “OBILIQI KËNDON”

Në kuadër të shtëpisë së Kulturës “Xhavit Haziri” në Obiliq, ka 
hapësirë të mjaftueshme për shfrytëzim si kinema për 
film-dashësit e Komunës. Do të ishte e mirëseardhur që së paku 1 
herë në javë aty të shfaqeshin filmat më të rijnë që plasohen në 
kinematë botërore. Shpenzimet do të mbulohen nga reklamimet 
e kompanive si dhe çmimi simbolik i biletave. Për fillimin e këtij 
projekti do të ndahen 50.000€.

Krijimi i kinemasë së qytetit

Obiliqi shtrihet rrëzë maleve të Qyqavicës, mjedis ky me potencial 
të lartë turistik. “Maja e zezë” e Graboci në njërën anë dhe Kozarica 
në anën tjetër ofrojnë potencial turistik, për të cilin Komuna do të 
bëjë një vlerësim paraprak. Nga ky vlerësim, Komuna do të hartoj 
një plan të mirëfilltë dhe të detajuar për të mundësuar tërheqjen 
e investimeve dhe krijimin e kushteve tjera zhvillimore. Komuna 
do të investoj në infrastrukturën e nevojshme që e njëjta të 
shfrytëzohet për rekreacione turistike. Zotohemi që me qeverisjen 
tonë, Komuna e Obiliqit do të publikoj udhërrëfyesin e zonave dhe 
objekteve turistike.

Studimi i potencialit turistik të Obiliqit, 
publikimi i udhërrëfyesit



Ri-vitalizmi, renovimi dhe konservimi i objekteve 
të trashëgimisë kulturore

Komuna, gjegjësisht Drejtoria e Kulturës do të angazhohet duke 
ndarë një fond prej 80.000€ për:

- Ri-vitalizimin e kroit 300 vjeçar tek lagjja e Mexhuanve në Siboc,

- Renovimi dhe ruajtja e arkitekturës së Xhamisë së vjetër në 
Hamidi,

- Restaurimi dhe konservimi i xhamisë së vjetër në fshatin Millo-
shevë si dhe objekte tjera të rëndësishme.

Në bashkëpunim me Institutin arkeologjik të Kosovës do inicio-
jmë kërkime edhe për lokacione të tjera arkeologjike në Komunën 
tonë.

Ndarja e fondit për grafit/art të rrugës
Komuna e Obiliqit, gjegjësisht Drejtoria për Kulturë, Rini dhe 
Sport do të ndaj një fond të veçantë financiar, prej 5.000 euro në 
mbështetje të nismave për grafite artistik në hapësirat publike të 
qytetit. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të mbështes 
gjithashtu artistët e grafiteve/arteve të rrugës duke hartuar politi-
ka të favorshme së bashku me ta, në promovimin e këtij arti në 
qytet. Së bashku me këtë drejtori do të caktohen edhe hapësirat 
ku do të bëhen muralet, gjithnjë duke ruajtur arkitekturën dhe 
pamjen e qytetit.



Klubi i qytetit – kthimi i tij në kategorinë superiore
Klubi i qytetit në afat sa më të shkurtër do të kthehet në kate-
gorinë superiore. Komuna e Obiliqit do të përdor modelin e 
Komunës së Drenasit për vitalizmin e këtij klubi. Komuna do të 
ndaj mjete financiare në vlerë 30.000€ në vit për nevojat e këtij 
klubi. Pastaj nuk do të mungoj edhe investimi në kuadro të me-
naxhmentit në mënyrë që të tejkalohet gjendja momentale e këtij 
klubi.

Angazhimi i Komunës, gjegjësisht Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe 
Sport do fokusohet edhe në:

- Mbështetje financiare për të gjitha klubet sportive për nevojat e 
tyre elementare dhe organizative për të cilat do të ndahen nga 
5.000€ deri në 8.000€ në vit.

- Krijimi i kushteve të ujitjes për terrenet sportive, andaj në këtë 
drejtim do të ndahen 5000€.

- Do të ndërtohet fusha profesionale e Tenisit në hapësirat e 
palestrës sportive “Adem Jashari” për të cilën do të investohen 
120.000€.

- Fusha në Milloshevë, rrethimi i saj si dhe rregullimi i zhveshtorës 
sipas standardeve, parallogaritë t’i kushtojë Komunës rreth 
5000€.

- Fusha e Raskovës, ndërtimi i fushës me tribunë dhe objekte 
përcjellëse, duke ndarë 500.000€.

- Fusha në Plemetin, për rrethimin e saj do të dedikohen 2000€.



Komuna e Obiliqit cilësohet si komuna me ajrin më të dobët në 
vend, ka nevojë për investime në ambient. Këto investime nga 
qeverisja paraprake kanë pasur për qëllim përfitimin personal, 
klanor por jo ambientin dhe përmirësimin e tij. Në kuadër të kësaj 
Lëvizja VETËVENDOSJE! ka hartuar masat që do të ndërmerren 
për të garantuar cilësi të ajrit duke bërë mirëmbajtjen dhe inves-
timin në ambient. Këtë e arrijm duke:

AMBIENTI

Rimbjellë drunjë të dështuar,

Mbjellja e drunjve të rinj, drunj me kualitet të lartë 
që e thithin dyoksidin e karbonit dhe lirojnë Oksigjen,

Ndarja e një prone për kompaninë “Kastrioti SHA” 
për kultivimin e drunjve për nevojat e Komunës,

Evitimi i prerjes së drunjve - Pyllëzimi i Qyqavicës 
dhe Kozaricës,

Mbulimi i përroskës tek Hashanët dhe kthimi i saj 
në zonë të gjelbër dhe shëtitore,

Mbikëqyrja rigoroze e KEK-ut në zbatimin e Ligjit 
të Obiliqit, posaçërisht për zonën e gjelbërt rreth 
termocentralit.



Këto masa do të ndërmerren duke u bazuar në nevojën dhe 
potencialin që ka komuna për t’i realizuar ato. Do të ndahen mjete 
të mjaftueshme për kompanin komunale “Kastrioti Sh.A” për 
mirëmbajtje, ndërsa Komuna përmes organeve të saj do bëjë 
mbikëqyrjen e tyre. Gati gjysma e drunjve të mbjellur janë tharë, si 
pasojë e pakujdesisë dhe trajtimit joprofesional dhe jocilësor. 
Evitimi i këtyre lëshimeve do të bëhet në muajt e parë të mandatit 
qeverisës. Komuna do të angazhohet në krijimin e modelit për 
mbjelljen e drunjve, nga çiftet e reja dhe qytetarët me mundësi 
personifikimi, në mënyrë që të aktivizohen qytetarët në këtë pro-
jekt me rëndësi për Komunën tonë.

EKONOMIA
Për një zhvillim të mirëfilltë të Komunës dhe të sektorëve të 
saj nevojitet një menaxhim i mirëfilltë në kuadër të Drejtorisë 
së Ekonomisë dhe Financave. Bazuar në këtë, përveç obligimeve 
të rregullta kjo drejtori do të angazhohet edhe në:

1. Themelimin e zyrës së veçantë komunale që merret me 
kompanitë investuese në Komunën tonë,

2. Përkrahja e Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme,

3. Përkrahja deri në 10.000€ për Start Up bizneset, 
posaçërisht për nënat vetushqyese,

4. Subvencionimi i pjesëmarrjes së prodhuesve të Obiliqit në 
panaire ndërkombëtare.



Top 16 prioritetet

1. Obiliqi urban – politika të favorshme për 
ndërtime të larta.

2. Ndërtimi i shkollës së re fillore në Obiliq.

3. Vendosja e ashensorëve në banesat e qytetit.

4. Ndarja e 1 milion eurove në vit për bujqësi dhe blegtori 
– Krijimi i kartelës së bujkut.

5. Realizimi i projektit të ngrohjes me avull-koogjenerimi.

6. Transport i rregullt në të gjitha vendbanimet
 – vendosja e Smart Stacioneve në Obiliq.

7. Kthimi i Qyqavicës në zonë turistike - rekreative, 
ndërtimi i rrugës dhe shtegut të biçikletave.

8. Buxhet 500.000€ në vit për aktivitete në Kulturë, 
Rini dhe Sport.

9. Projektor dhe Llaptop për të gjitha klasat 
– kabinete për të gjitha shkollat.

10. Funksionalizimi i AMF-së në Mazgit të Epërm 
dhe Shipitullë.

11. Mbulimi i terapisë për të sëmurët me kancer.

12. Vendosja e e-kiosqeve në Obiliq dhe Milloshevë.

13. Ndërtimi i fushës profesionale të Tenisit në Obiliq.

14. Ndërtimi i parkingut të automjeteve te varrezat 
e qytetit.

15. Shtigje biçikletash për Mazgit dhe Milloshevë.

16. Ndërtimi i qendrës për persona e me aftësi 
të kufizuara.


