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Të dashur qytetarë të Malishevës,
komuna jonë është vend dhe hapësirë që u takon të gjithëve, pa dallim. 
Komuna jonë përbëhet nga bukuri të shumta natyrore dhe karakterizohet me 
vlera të mëdha të trashëgimisë kulturore, karakterizohet me njerëz punëtorë e 
atdhetarë, me familje bujare, mërgimtarë që janë shtyllë e mirëqenies lokale, 
qytetarë humanistë e të ndershëm, të rinj entuziastë e profesionistë të shquar... 
janë vetëm disa prej karakteristikave që ndërthurin vlerat e komunitetit dhe 
vendbanimeve në Malishevë.
Këto resurse natyrore dhe këto vlera shoqërore nuk janë përfillur e respektuar,
përkundrazi janë lënë pas dore e shpërdoruar. Andaj, Malishevës tani më 
shumë së kurrë i duhet një mendje e mprehtë që ia kupton nevojat e 
mundësitë që ka, i duhet një dorë e fuqishme që i vë në jetë projektet në shër-
bim të qytetarëve, i duhet një njeri i ndershëm, solidar dhe i afërt që jeton e 
bashkëndjen me secilin qytetar të saj.
Si kryetar i komunës së Malishevës, zotohem që bashkë me ekipin tim të profe-
sionistëve e në bashkëpunim të gjerë me të gjithë ata që janë të përkushtuar 
dhe që duan të punojnë ndershëm e me profesionalizëm të lartë do të japim 
maksimumin tonë për ta bërë Malishevën vend të jetueshëm për të gjithë, 
vend i cili ua plotëson nevojat dhe pritshmeritë secilit qytetar, u jep shpresë për 
të ardhmen dhe e bënë krenar secilin qytetar të saj kudo që ndodhet, në fshat 
e në lagje, apo edhe jashtë në diasporë e që me padurim pret të rikthehet për 
të jetuar e punuar në vendlindjen e tij apo saj. 
Nevojat bazike si: furnizimi me ujë të pijshëm, rregullimi i rrjetit të kanalizimeve, 
arsim gjithëpërfshirës, shëndetësi cilësore me mirëqenie sociale, trajtim të 
barabartë, administratë moderne me shërbime efikase, infrastrukturë e bazuar 
në planifikim dhe projektim, zhvillim ekonomik lokal të qëndrueshëm me 
mjedis të pastër dhe turizëm, bujqësi të subvencionuar, përkujdesje ndaj 
kulturës dhe trashëgimisë, mbështetje të aktiviteteve sportive dhe promovim i 
shëndetit përmes rekreacionit do të jenë prioritetet dhe zotimet tona që do të 
përmbushen gjatë mandatin tonë 4-vjeçar.
Të dashur qytetarë, si kryetar i juaji do t’ia sjell Malishevës vëmendjen e meritu-
ar përmes promovimit të produkteve cilësore të komunës sonë. Për ta arritur 
këtë, do t’i mbështesim të gjitha bizneset prodhuese dhe përpunuese të cilat 
natyrshëm gjenerojnë vende të lira të punës dhe zhvillim ekonomik të 
qëndrueshëm. Mërgata do të ketë trajtim të dinjitetshëm dhe do të jetë 
partnere e jonë në investime dhe në projekte zhvillimore.
Programi ynë qeverisës i jep përparësi barazisë dhe gjithëpërfshirjes së qytet-
arëve. Kështu mundësojmë kthimin e besimit në institucione dhe trajtimin me 
dinjitet dhe respekt të qytetarëve. 
Për fund, por jo për nga rëndësia, ekipi ynë do të punojë fort për zhvillimin dhe 
jetësimin e projekteve për qytetarë të cilat i kemi paraparë në programin tonë 
qeverisës. 
Të dashur qytetarë, vota juaj e nxjerrë Malishevën nga ngërçi dhe kolapsi 
shumëvjeçar i keqqeverisjes, ia kthen jetën dhe dinjitetin Malishevës, i jep kahje 
progresit duke përcaktuar të tashmen dhe të ardhmen tonë të përbashkët. 
Bashkë qeverisim për zhvillim, bashkë jetojmë me mirëqenie!
Tani është koha të lëvizim!



ARSIM DHE 
GJITHPËRFSHIRJE

Kontrolle mjekësore periodike për nxënës dhe psikologë në shkolla që 
mundëson shëndet dhe sjellje sociale tek nxënësit.

Infrastruktura digjitale në shkolla.

Ndërtimi i 2+2 çerdheve me bazë në komunitet: Bellanicë, Turjakë 
(faza e parë 2023-2025) dhe Banjë e Dragobil faza e dytë (2025-2026), 
duke shfrytëzuar gjithashtu infrastrukturën aktuale shkollore të 
pashfrytëzuar dhe në dispozicion.

Rregullimi i ambienteve të brendshme shkollore: dollapët për nxënësit, 
këndet e leximit dhe biblioteka shkollore të pajisura me literaturë të 
qasshme për nxënës.

Rregullimi i hapësirave të jashtme shkollore: gjelbërimi, këndet e lojërave.

Renovimi i fushave aktuale sportive dhe ndërtimi i fushave të reja
multifunksionale (futboll, volejboll, basketboll, hendboll) me shtresë 
tartani që mundëson gjithëpërfshirje në aktivitete sportive dhe rekreative.

Punësimi dhe trajtimi i kuadrove arsimore bazuar në meritokraci, 
transparencëdhe performancë. - Drejtorë shkollash që zbatojnë planin e 
tyre vjetor të punës dhe vlerësohen sipas zbatimit të standardeve të 
praktikës profesionale si dhe detyrave dhe përgjegjësive në drejtimin e 
shkollave. Përfshirje e përfaqësuesve të SBAShK-ut, Komunitetit të Prindërve 
dhe Këshillit Drejtues në proceset monitoruese në përzgjedhjen e drejtorëve 
të shkollave ashtu edhe në përzgjedhjen e kuadrit të ri arsimor.

Zbatimi i Kontratës Kolektive sipas përgjegjësisë që ka qeverisja lokale në
koordinim me MASh-SBAShK-MF.

Sigurimi i zyrave në ambientet publike komunale për shoqatat e ndryshme të
sferës së arsimit, kulturës dhe sportit për zhvillimin e aktiviteteve të tyre.

Ndarja e mjeteve financiare për organizimin e trajnimeve për zhvillim 
profesional të mësimdhënësve dhe për ngritje të cilësisë.

Shujta (kifle dhe qumësht) për nxënësit e klasave 1-5
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Pajisja e të gjitha shkollave me kabinete dhe laboratorë të lëndëve ekzakte.12

Organizimi i garave në shkolla dhe ndërmjet shkollash, me qëllim socializimin
si dhe identifikimin dhe inkurajimin e nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme,
dhunti dhe talent.

13

Organizimi i ekskursioneve të rregullta vjetore për nxënësit e dalluar dhe
mësimdhënësit e dalluar dhe pensionistë.

14



INFRASTRUKTURË 
BAZIKE CILËSORE

Studimi i fizibilitetit, projektimi dhe ndërtimi i ujësjellësit të ri Radoniç - 
Llapqevë që siguron zgjidhje afatgjate dhe furnizim të rregullt me ujë.

Ndërtimi dhe kyçja e të gjitha fshatrave në rrjetin e ujësjellësit dhe hartëzimi 
i të gjithë infrastrukturës së ujësjellësit.

Ndërtimi i kolektorit të ri kryesor të kanalizimit Temeqinë - Bubël sipas 
studimit të fizibilitetit dhe projektit ekzekutues.

Lidhja e të gjitha fshatrave dhe lagjeve në rrjetin e kanalizimit dhe kyçja 
e tyre me kolektorin kryesor apo kolektorët dytësorë.

Ndërtimi i impiantit kryesor në dalje të fshatit Bubël në fund të kolektorit
për trajtimin e ujërave të zeza përmes buxhetit komunal, buxhetit qendror 
dhe kredive të buta nga BE apo institucionet ndërkombëtare bankare të 
cilit do t’i paraprijë studimi i fizibilitetit dhe projekt i detajuar i cili mundëson 
edhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Ndërtimi i dy impiantëve të vogla për trajtim të ujërave të zeza për rrjetet 
e tjera të kanalizimeve të fshatrave që nuk derdhen në kolektorin kryesor.

Shqyrtimi, zgjidhja e problemeve projektuese dhe zbatuese të Unazës 
së madhe të qytetit dhe fillimi i realizimit të projektit.

Investime infrastrukturore moderne në qytetin e Malishevës dhe lagjet 
përreth bazuar në analizën e nevojave, planin e mobilitetit dhe hartën 
zonale me theks rrugët alternative, parkingjet, sheshet, trotuaret, shtigjet
e bicikletave dhe trafiku urban.

Projektimi, ndërtimi dhe zgjerimi i 2+2 hyrje-daljeve të qytetit 
(Malishevë - Prishtinë, M -Rahovec, M - Kijevë dhe M - Duhël dhe ndërlidhja 
e tyre me unazën e jashtme të qytetit.

Projektimi dhe fillimi i ndërtimit të rrjetit të infrastrukturës bazike 
(ujësjellës, kanalizim, rrugë, trotuare dhe ndriçim) për Lagjen e Goleshit.
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Përfundimi dhe funksionalizimi i plotë i Qendrës së kategorive të dala nga 
lufta e UÇK-së.

11

Mbështetja e shoqatës së OVL UÇK-së në Malishevë përmes projekteve 
me resurse njerëzore dhe material, pajisje për zhvillimin e aktiviteteve të 
tyre si dhe shqyrtimi ligjor e procedural i mundësisë që kryerja e shërbimeve 
administrative të bartet nga shoqatat tek komuna.

12

Kritere favorizuese për kategoritë e dala nga lufta në aplikimin për pranim në
çerdhe të fëmijëve të tyre, në dhënien e subvencioneve të bujqësisë dhe në
fusha të tjera.

13

Mbulimi i shpenzimeve të organizimit të ceremonive ushtarake të varrimit 
për veteranët e UÇK-së.

14

Organizimi i ekskursioneve në çdo “28 Nëntor” në Shqipëri për kategoritë 
e dala nga lufta e UÇK-së, organizimi i pushimeve verore dhe pushimet 
shëndetësore - rekreacionale për kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së.

15

Pajisja e HANDIKOS-it me makinën për transportin e personave me nevoja të
veçanta dhe për shërbime tjera sociale.

16

Ndërtimi i infrastrukturës publike që ofron qasje për personat me nevoja të
veçanta në hapësirat dhe objektet publike.

17

Mbështetja vjetore e projekteve që mundësojnë ofrimin e shërbimeve psiko-
sociale dhe profesionale për nevojat e personave me nevoja të veçanta.

18

SHËNDETËSI DHE 
MIRËQENIE

Funksionalizimi i shërbimeve shëndetësore të gjinekologjisë si dhe vënia 
në shërbim të aparatit dhe shërbimeve të mamografisë.
Ndërtimi i ashensorit, rregullimi i parkingut, garazheve, oborrit dhe 
hapësirave rekreative në QKMF.
Vendosja e objektit të përkohshëm për kryerjen e testimeve për pacientët 
me Covid-19.
Funksionalizimi QMF-ve dhe AMF-ve në fshatra dhe pajisja me staf, me 
mjetet dhe pajisje mjekësore.

Shërbim 24-orësh në QMF-në në Kijevë.

Organizimi i shërbimit shëndetësor mobil.

Nxitja dhe stimulimi i kuadrove deficitare profesionale shëndetësore - 
mjekë të mjekësisë familjare.
Ndërtimi i objektit të ri të Qendrës për Punë Sociale si dhe plotësimi i saj 
me resurse humane dhe materiale (drejtori dhe dy punëtorë social si dhe 
pajisja me dy automjete për kryerjen e shërbimeve sociale në terren).

Themelimi i fondit të mirëqenies dhe solidaritetit në bashkëpunim me
komunitetin, bizneset dhe donatorët për të pastrehët, familjet e varfëra 
dhe rastet emergjente.
Subvencionimi i grave në marrjen e patentëshoferit për kategorinë B.
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ADMINISTRATË 
TRANSPARENTE DHE 
MODERNE ‘’E-MALISHEVA’’

Hapja e zyrës për Shërbime Publike ‘’ONE STOP SHOP’’ përmes së cilës 
do të kryhen shërbimet administrative dhe informimi i qytetarëve dhe 
bizneseve në mënyrë të shpejtë, korrekte dhe transparente. Qytetarët 
mund të kryejnë shërbimet administrative dhe të informohen në një 
vend të vetëm pa pasur nevojë të lëvizim zyrave të komunës.

Rikonceptimi i zyrave dhe shërbimeve administrative që siguron 
performancë, efikasitet dhe transparencë.

Vendosja e ‘’E KIOSKUT’’ në Malishevë dhe Kijevë: Pajisja me 5 lloje të
dokumenteve 24-orë (certifikata e lindjes, ekstraktit, certifikata e 
vendbanimit, certifikata e shtetësisë, certifikata e martesës).

Digjitalizimi i arkivës së komunës.

Transparencë dhe llogaridhënie në prokurim dhe shpenzim të buxhetit 
komunal.

Krijimi i platformës E-Komuna e cila mundëson kryerjen online të 
shërbimeve të caktuara administrative, si p. sh. Aplikimin dhe përcjelljen 
online të procedurave të shqyrtimit të lëndëve në Drejtorinë e Urbanizmit.

Rritja e numrit të inspektorëve të ndërtimit dhe atyre sanitarë.

Ndërtimi i ashensorit në ndërtesën komunale për të mundësuar qasje të 
të gjithë qytetarëve në shërbimet administrative komunale.
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BUJQËSI PËR 
KONSUM DHE TREG

Hartimi i programit zhvillimor të bujqësisë në baza vjetore. 
Për t’i mbuluar nevojat vjetore sektoriale bujqësore dhe për të orientuar 
burimet e disponueshme për zhvillimin e sektorit bujqësor.

Krijimi i bazës së të dhënave të ekspertëve dhe profesionistëve të fushës
(Veterinarisë, mbrojtës së bimëve, pemëtarisë, lavërtarisë, agro-ekonomisë etj.)
Duke analizuar nevojat dhe mundësitë, angazhimi i tyre për dhënien e 
këshillave profesionale, trajnimeve, praktikave si dhe përfshirjes në hartimin 
e politikave bujqësore lokale.

Krijimi i bazës së të dhënave për të gjithë bujqit dhe fermerët sipas 
sektorëve të tyre dhe kapacitetit të tyre.

Krijimi i databazës në bujqësi (fondi i tokës së punës, bagëtive të mëdha 
dhe të imëta, bletari, pemëtari dhe perimtari etj.)

Hapja e zyrës këshilluese komunale për bujqit. Zyra do të shërbejë si pikë
koordinuese në mes të bujqve dhe komunës, dhe e njëjta do të ofrojë 
informata, shërbime këshilluese dhe orientuese, trajnime dhe do të 
identifikojë nevojat e bujqve dhe fermerëve që më pas do të mbështeten 
përmes subvencioneve. Përmes zyrës do të koordinohet promovimi i 
produkteve bujqësore si dhe mbështetja e plasimit të tyre në treg me 
fokus qendrat tregtare në komunën e Malishevës.

Studimi i fizibilitetit për mundësitë e furnizimit me ujë për ujitje nga 
burimet dhe rezervuarët akumuluese brenda komunës dhe jashtë saj.

Hartimi i rregullores së re për ndarje të subvencioneve që mundëson 
zbatim të kritereve, orienton resurset komunale kah nevojat sektoriale 
bujqësore dhe parandalon diskriminim e bujqve.

Plani vjetor i veprimit dhe buxheti për spërkatjen e rriqrave dhe repilimin e
kafshëve.

Organizimi i takimeve të rregullta tre mujore në mes të drejtorisë së 
bujqësisë dhe bujqve/fermerëve sipas sektorëve.

Organizimi i konferencës vjetore bujqësore “AGRO-MALISHEVA”. Qëllimi i
konferencës do të jetë paraqitja e të arriturave dhe sfidave nga ekzekutivi
komunal dhe bujqit, prezantimet e ndryshme nga MBPZH, nga ekspertë të
ndryshëm të fushës, bashkëpunimi komunal dhe ndërkomunal, gjetja e
mundësive dhe tregjeve të reja, trendet zhvillimore në vend dhe rajon dhe 
gjetja e donatorëve potencialë për të investuar si dhe e organizatave 
ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë për të mbështetur sektorin e 
bujqësisë në Malishevë.
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Organizimi i panairit vjetor të produkteve bujqësore “Agro-LLapusha”.11

Ndërtimi i tregut të vogël ditor të prodhimeve bujqësore dhe artizanale.12

Hapja dhe rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr.13

Në koordinim me MBPZh hartimi i politikave subvencionuese sipas kritereve 
që mundëson subvencionimin e nevojave duke shmangur subvencionimin e
dyfishtë.

14

Mbështetje e fermerëve në ndërtimin e fermave të vogla dhe të mesme për
bagëti (lopë, gjedhë, dhentë dhe dhi).

15

Subvencionimi i bujqve dhe fermerëve, qumësht sipas sasisë së dorëzuar, 
në derivate, fara dhe pleh, si dhe kontrollet veterinere dhe vaksinimet e 
bagëtive

16

Pajisja e bujqve dhe fermerëve me mekanizëm bujqësor modern sipas 
nevojave të identifikuara në bashkëpunim me ta.

17

Mbështetja e iniciativave prodhuese dhe përpunuese të produkteve 
bujqësore.

18

Mbështetja e veprimtarisë së vreshtarisë dhe inkurajimi i mbjelljes së 
sipërfaqeve të reja me vreshta.

19

Mbështetja e fermerëve që synojnë krijimin e depove për ruajtjen e 
produkteve bujqësore (pemë dhe perime) si dhe ngritjen e frigoriferëve 
për ruajtjen e prodhimeve blegtorale të qumështit dhe mishit.

20

Mbështetja e sektorit të bimëve aromatike dhe mjekuese si dhe përkrahje e
iniciativave për zgjerimin e kësaj veprimtarie.
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SHËRBIME PUBLIKE 
EFIKASE

Themelimi I Ndërmarrjes Publike ‘’Mirëmbajtja’’ e cila do të merret me
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike: menaxhimi dhe 
mirëmbajtja e Pishinës së Banjës, pastrimi i rrugëve publike, mirëmbajtja 
e oborreve të objekteve publike, oborreve të shkollave, mirëmbajtja e 
varrezave dhe lapidarëve, pastrimi dhe mirëmbajtja e lumit Mirusha dhe 
rrjedhave, mirëmbajtja e oborreve të objekteve fetare, mirëmbajtja e parqeve 
dhe hapësirave rekreative, mirëmbajtja e monumenteve kulturore dhe 
natyrore, mirëmbajtja teknike dhe sanimet e vogla në objektet dhe 
infrastrukturën publike.

Ndërtimi i stacioneve pritëse për autobusë në vendbanime dhe fshatra me
infrastrukturën e nevojshme përfshirë ndriçimin.

Studim fizibiliteti për mundësin e ri-organizimit të transportit urban.

Hartimi i Planit Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave dhe miratimi i
tij në Kuvendin Komunal.

Avancimi i bashkëpunimit ndër-institucional, ndër-komunal dhe 
ndër-sektorial në ngritjen e cilësisë së shërbimeve publike.

Adresimi i trajtimit të mbetjeve inerte (të ngurta/ndërtimore) në 
bashkëpunim me komunat përreth dhe gjetja e zgjidhjes së qëndrueshme 
për deponimin dhe trajtimin e tyre.

Rregullimi i pikave grumbulluese të mbeturinave në qytet dhe heqja e 
rregullt e mbeturinave.
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Zhvillimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën e veçantë: Monumenti i
natyrës me rëndësi të veçantë “Ujëvarat e Mirushes”.

Transformimi i hapësirave të degraduara në fshatra, në parqe dhe zona
rekreative.

Moratorium 4-vjeçar në dhënien e pëlqimeve komunale për operim të g
urthyesve të rinj.

Ndalja e operimit të gurthyesve që operojnë në kundërshtim me ligjet dhe
standardet mjedisore dhe që shkaktojnë pasoja socio-ekonomike dhe 
mjedisore.

Krijimi i grupit menaxhues për shpellën e Flladit në Panorc (Monument
natyror). 

Vendosja e shenjave sinjalizuese dhe informuese për pikat turistike.

Pastrimi, trajtimi dhe mirëmbajtja e monumenteve të tjera të mbrojtura 
natyrore (Pishat e Llazicës, Vakëfi i Vërmicës etj.).

Organizimi i linjës transportuese turistike sezonale: Malishevë - Shpella e
Panorcit- Ujëvarat e Mirushës.
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PLANIFIKIM URBAN 
DHE PROJEKTIM

MJEDIS I PASTËR
DHE EKO-TURIZËM

Revidimi dhe korrigjimi i Planit Zhvillimor të Komunës.

Hartimi i Planit për Mobilitet të Qëndrueshëm për qytetin e Malishevës 
që i jep hapësirë lëvizjes së qytetarëve, trafikut dhe infrastrukturës publike 
dhe asaj të banimit si dhe ndërlidhja e tyre me unazën e madhe të qytetit 
(rrugët, trafiku urban, sheshet , trotuaret, parkingjet, shtigjet e biçikletave, 
banimi etj.).

Hartimi i Hartës Zonale.

Funksionalizimi i zyrës projektuese në Drejtorinë e Urbanizimit - Investime
infrastrukturore të bazuara në projektim, mbikëqyrje, kontrolle dhe standarde.

Studimi i fizibilitetit dhe projektimi si dhe ndërtimi i infrastrukturës që 
parandalon vërshimet përgjatë lumit Mirusha në qytet dhe jashtë tij.
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Studimi i fizibilitetit dhe hartimi i një plani rregullues të hollësishëm për 
digën e Mirushës dhe liqenin artificial.

Rivitalizimi i Parkut të Gjelbër të Mirushës.

9
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Gjetja e lokacionit për ndërtimin e objektit të ri të “EKO REGJIONIT” dhe 
stacionit të transferit të mbeturinave për deponimin e përkohshëm të tyre 
që pastaj të transportohen për deponim apo trajtim përfundimtar në 
deponinë rajonale në Landovicë.

11

Identifikimi i deponive të mbeturinave inerte, heqja dhe trajtimi i tyre.12

Ekoturizmi dhe rekreacioni: Ngritja e mini-fermava pyjore (100 deri 200ha, 
e kafshëve të egra dhe shpezëve të egra) për qëllime rekreative për turistët 
e huaj dhe vendorë.

13

Krijimi i zonës rekreative për pushime malore në malet e Berishës.14

Mbështetja e agropylltarisë përmes dhënies në shfrytëzim të tokës 
bujqësore dhe tokës pyjore për qëllime bujqësore dhe mirëmbajtjes së 
pyjeve dhe pyllëzimit në bashkëpunim me MBZhR.

15

Mbështetja e industrisë së biomasës përmes inkurajimit të projekteve që 
synojnë përpunimin e mbeturinave të drurit për ngrohje (peletit).

16

Vendosja e matësit të cilësisë së ajrit në qendër të qytetit të Malishevës.17



Planifikimi dhe ndërtimi i Objektit të Ri të Zjarrfikjes në bashkëpunim dhe
bashkëfinancim me nivelin qendror.8

SIGURIA NË 
BASHKËSI

Vendosja e matësve të shpejtësisë në qytetin e Malishevës dhe në shkollat 
që ndodhen pranë rrugëve regjionale, si dhe vijëzimet dhe policët e shtrirë 
në afërsi të shkollave.

Krijimi i ambientit të sigurt në shkolla dhe rreth tyre përmes vendosjes së
kamerave, pajisje për mbrojtje kundër zjarrit, ndarjes së ambienteve 
shkollore nga zonat tjera private dhe publike.

Vlerësimi dhe ndërtimi i nënstacionit të Policisë në Kijevë në bashkëpunim 
me nivelin qendror.

Vendosja e emërtimeve të fshatrave dhe lagjeve si dhe shenjave sinjalistike
horizontale dhe vertikale në të gjitha vendbanimet.

Hartimi i dokumentit për Vlerësimin e Rrezikshmërisë dhe Planit për 
Mbrojtje, Shpëtim dhe Ndihmë (parandalimit, reagimit dhe rimëkëmbjes), 
konsultimi me AME, miratimi i tyre në Kuvendin Komunal dhe përditësimi i 
tyre sipas nevojës.

Ndërtimi i pendave mbrojtëse në rrjedha ujore me qëllim akumulimin e 
ujit dhe parandalimin e vërshimeve.

Trajtimi qenve endacak përmes programit të Menaxhimit dhe Kontrollit dhe
ndërtimit të strehimores.
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Ndarja e kodit të veçantë buxhetor komunal për furnizimin e rregullt me
mjete dhe materiale për nevojat e zjarrfikësve.

Aktivizimin dhe stimulimin e Shërbimit Vullnetar të Zjarrfikës në komunën e
Malishevës.
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Studimi dhe fillimi i procedurave për krijimin e zonave të lira ekonomike për
vendosjen dhe operimin e bizneseve të interesuara.8

ZHVILLIM 
EKONOMIK LOKAL 

Hapja e zyrës informuese dhe të konsulencës për bizneset e vogla dhe të
mesme.

Mbështetja e bizneseve që punësojnë gra.

Organizimi i panaireve vjetore për bizneset.

Mbështetja e bizneseve për pjesëmarrje në panaire kombëtare, rajonale e
ndërkombëtare.

Rregullimi i infrastrukturës së nevojshme si: rrjeti elektrik dhe ujësjellësit si
parakushte kryesore për mbarëvajtjen e punës dhe veprimtarisë së tyre.

Mbështetja e bizneseve të reja - start up-ëve

Mbështetja e bizneseve prodhuese dhe përpunuese lokale.
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KULTURA DHE 
TRASHËGIMIA

SPORTI DHE
REKREACIONI

Zhvillimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për Zonën me Interes të 
Veçantë “Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë dhe Divjakë”.

Themelimi i Muzeut të Qytetit (etnologjik / etnografik, të luftës së UÇK-së 
dhe përkujtimor).

Themelimi i Ansamblit Komunal të këngëve dhe valleve.

Projektimi dhe ndërtimi i Bibliotekës së qytetit.

Subvencionimi i organizatave kulturore – artistike si dhe mbështetja e
vazhdueshme për organizime dhe pjesëmarrje në ngjarje me karakter lokal,
kombëtar dhe ndërkombëtar.

Ndarja e fondit për restaurimin e objekteve të trashëgimisë kulturore.
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Shenjëzimi i të gjitha objekteve dhe vendeve të trashëgimisë kulturore dhe
historike.

7

Ndërtimi i stadiumit të ri të futbollit.

Ndërtimi i Pishinës së Banjës me hapësira rekreative moderne, e menaxhuar 
nga komuna me shërbime cilësore dhe çmime të përballueshme për 
qytetarët.

Ndihma materiale dhe financiare për organizatat dhe klubet sportive.

Ofrimi i kushteve të barabarta për klubet sportive duke mundësuar vënien 
në dispozicion pa pagesë të sallave/fushave sportive publike shkollore për 
ushtrimin e aktiviteteve të tyre

Gjetja e sponsoreve në bashkëpunim me bizneset që ndihmojnë financiarisht 
klubet tona sportive.
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Ndërtimi i terreneve të reja sportive multi-funksionale.6

Mbështetja e klubeve sportive për pjesëmarrje në gara kombëtare dhe
ndërkombëtare.

7

Ndarja e çmimeve vjetore për sportistët e dalluar.8



RINIA DHE 
AKTIVIZMI

FSHATI MODEL

Ri-funksionalizimi i Qendrës së Rinisë me programe dhe projekte 
socio-kulturore dhe rekreative.

100 Bursa për nxënës të shkollave të mesme publike bazuar në arritshmëri, 
gjendje sociale dhe zonat e margjinalizuara.

100 Bursa për studentë bazuar në drejtimet deficitare, gjendjen sociale dhe
arritshmërinë.

Hapja e institucioneve komunale për punë praktike të të diplomuarve dhe
subvencionimi i praktikantëve.

Promovimi dhe stimulimi i punës vullnetare tek të rinjtë përmes shpalljes së
vullnetarëve të vitit dhe organizimit të ekskursioneve dhe aktiviteteve 
rekreative për vullnetarët e dalluar.

Krijimi i zonave FREE WIFI në qytet (Komunë- Stacion të autobusëve-Sheshi
Dëshmorëve).
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Infrastrukturë të kompletuar dhe funksionale, hapësira publike, sportive dhe
rekreative, me ndërtime të bazuara në plane rregullative të hollësishme me 
pjesëmarrje aktive të banorëve.

Vënia në prioritet e përfundimit të infrastrukturës bazike dhe funksionale 
(rregullim të rrjetit të ujësjellësit, kanalizimi, rrjet elektrik, ndriçimit publik, 
kompletim të infrastrukturës rrugore dhe trotuareve) si dhe ndërlidhja e tyre 
me qendrën e fshatit dhe shkollën.

Komunitet me pjesëmarrje aktive dhe vendimmarrje përmes përfshirjes së 
kryesive dhe kryetarëve të fshatrave në procesin e planifikimit, zbatimit dhe 
mbikëqyrjes.

Inkurajimi i iniciativave dhe projekteve të përbashkëta komunitet-biznese-
komunë. Hapësira publike sportive, ndërtimin e fushave sportive 
multifunksionale.

Largimin e mbeturinave nga hapësirat publike, shndërrimin e tyre në parqe
dhe hapësira rekreative. Bashkëpunimi me komunitetin për mirëmbajtjen e 
projekteve, rrugëve, parqeve, varrezave, objekteve dhe hapësirave publike.
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