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ADRESIM PËR QYTETARËT
AGIM BAHTIRI

Të dashur qytetarë të Mitrovicës,

Në tetë vitet e fundit të qeverisjes tonë, ka pasur një ndryshim lehtë të vërejt-
shëm nga të gjithë.Siguria është shtuar, shëndetësia është përmirësuar, janë 
shtuar hapësirat e gjelbra, është pasuruar jeta kulturore e sportive dhe infras-
truktura në përgjithësi është drejt përfundimit. Në anën tjetër, investimet 
janërritur më shumë se asnjëherë më parë, ku po përmendim vetëm projektin 
e Parkut të Energjisë së Erës në Bajgorë me mbi 160 milionë euro investim dhe 
shumë biznese tjera janë nxitur nga zhvillimii projektit milionësh të liqenit 
akumulues për të investuar në atë pjesë. Si rezultat i Liqenit Akumulues, qyteti 
është bërë më i bukur e më i vizituar. 
Shëndetësia ka marrë një trajtim tjetër duke i rritur kapacitetet në secilin kënd. 
Është rritur numri dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore, është shtuar numri i 
profesionistëve shëndetësorë, si dhe kemi furnizuar objektet shëndetësore me 
pajisje adekuate shëndetësore. Infrastruktura ka shkuar dhe ka prekur secilin 
fshat të Komunës së Mitrovicës. Atje është investuar në ndriçim, kënde sportive, 
parqe e mirëmbajtje të tyre. Administrata punon me efikasitet të lartë, kultura 
e sporti na bëjnë krenarë, teksa turizmi është çdo ditë në rritje e sipër. Bujqit 
janë mbështetur e po fuqizohen më tutje duke ngritur kapacitete e tyre, si dhe 
duke rritur punësimin në ekonomitë e tyre familjare.
Shumë punë janë bërë e shumë punë të tjera janë planifikuar në kuadër të këtij 
programi zgjedhor. Ky program është përpiluar duke u bazuar në nevojat e 
qytetarëve të komunës së Mitrovicës, është analizuarnga ekipi i kryetarit Agim 
Bahtiri dhe i aprovuar në tribunën e Lëvizjes Vetëvendosje! Gjithashtu, ky 
program është në harmoni të plotë edhe me programin qeveritar të Qeverisë 
Kurti II. 
Qëllim i këtij programi ështëtransformimi i plotë qytetit dhe fshatrave, krijimi i 
mirëqenies për qytetarët dhe kompletimi i infrastrukturës përcjellëse. Objekti-
vat specifike të këtij programi qeverisës janë:
A. Përmirësimi i mjedisit afarist dhe ofrimi i mundësive për investime të 
jashtme direkte si parakusht për gjenerimin e vendeve të lira të punës;
B. Rritja e cilësisë dhe ofrimi i shërbimeve shëndetësore në çdo cep të 
komunës;
C. Rritja e cilësisë së arsimit dhe ndërlidhja e arsimit me tregun e punës;
D. Rritja e hapësirave të gjelbra dhe përmirësimi i mjedisit;
E. Kompletimi i infrastrukturës së shërbimeve publike dhe qasja në te për 
çdo ekonomi familjare. 
Ky program është shkruar që të realizohet në tërësi. Nuk është shkruar për t’u 
dukur mirë dhe as për të mashtruar qytetarët me “ëndrra me sy hapur”.



PARIMET 
QEVERISËSE

Transparenca 

Si gjithmonë, edhe këtë herë qeverisja jonë do të jetë mbi parimet bazë: 
Transparencë, Llogaridhënie, Barazi dhe Gjithëpërfshirje.

Nuk do të jetë qëllimi vetëm në përmbushjen e dispozitave ligjore për 
transparencë, por do të fokusohemi që të gjitha dokumentet komunale 
të jenë të qasshme për të gjithë qytetarët. Qasja në dokumente publike 
komunale do të jetë e garantuar dhe mision i punës tonë. Propozimet 
tona do të komunikohen e diskutohen me qytetarët para se ato të 
aprovohen nga institucionet relevante lokale. Politikat lokale do jenë 
reflektim i qëndrimeve dhe pikëpamjeve të qytetarëve.

1

Llogaridhënia
Para juve që do na jepni besimin për herë të tretë japim llogari me kën-
aqësi. Ne menaxhojmë atë që ju e paguani si taksë. Çdo muaj ju do të 
keni një raport publik të shpenzimeve dhe do të fuqizojmë strukturat e 
brendshme të kontrollit për të mirë menaxhuar buxhetin lokal. Do të 
identifikojmë rreziqet dhe do të ndërtojmë plane të integritetit për 
zyrtarët komunal.

2

Barazia
Ne kemi treguar se kemi qenë të barabartë ndër vite. Së pari kemi 
pasur barazi gjinore në emërime të drejtorëve. Së dyti kemi pasur dhe 
do të kemi barazi në vendimmarrje. Barazia do të jetëkoncept mbi të 
cilin do tëvazhdojmë të qeverisim edhe në katër vitet e ardhshme.

3

Gjithëpërfshirja
Mitrovica si qytet me diversitet kulturor, fetar dhe diversitet kombësie, 
qeveriset dhe funksionon mbi parimin e gjithëpërfshirjës gjithmonë. 
Nuk do të mund të kishte një qetësi dhe siguri të tillë pa pasur 
gjithëpërfshirje. Në Mitrovicë nuk do të ketë diskriminim. Gratë, burrat, 
personat me nevoja të veçanta, grupet etnik dhe grupet tjera të qytet-
arëve do të përfshihen në vendimmarrje. Të gjithë do të përfshihen, të 
gjithë do të kontribuojnë për një Mitrovicë shembull për komunat tjera.
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ZHVILLIMI EKONOMIK 
DHE PUNËSIMI

Zhvillimi ekonomik lokal ka qenë prioritet i qeverisjes tonë. Kemi ofruar 
siguri për investime dhe kushte të mira të bërit biznes. Si rezultat i 
këtyre veprimeve është rritur ndjeshëm numri i të punësuarve në 
komunën e Mitrovicës. Është fatkeqësi se si nga vet eksponentë mitro-
vicas është shtyrë përpara ideja se Mitrovica është qyteti më i varfër në 
Kosovë. Kjo bazohet në të dhënat e rasteve sociale, mirëpo një matje e 
tillë nuk është reale. Mitrovica është një qytet i punëtorëve dhe një 
qytet ku çmimet e patundshmërive tregojnë se në çfarë niveli ekono-
mik gjendet.
Vitet e ardhshme do të jenë kryekëput vite të zhvillimit ekonomik dhe 
të punësimit për mitrovicasit:

Funksionalizimi i plotë i Zonave Ekonomike, duke e zgjeruar dhe 
mirëmbajtur infrastrukturën e tyre;

1

Organizim i konferencës për Investimeve në Mitrovicë dhe krijimi i 
lehtësirave për investitorë;

2

Subvencionimi i interesit kreditor për bizneset me pronare gra, deri në 
kreditë me vlerë 10,000 euro;

3

Realizimi i masave aktive të tregut të punës për të diplomuarit: 
Subvencionimi i një pjese të pagës, praktika në punë, trajnimi në punë, 
si dhe mbështetja e ndërmarrësisë përmes granteve.

4

Bashkëpunim i ngushtë me “TREPÇËN” për t’iu ofruar ndihmë në rritjen 
e kapaciteteve dhe sigurim i punës praktike me pagesë për të rinjtë 
mitrovicas;

5

Krijimi i një sektori të veçantë në administratën komunale për bizneset, 
që të kryejnë shërbime më të shpejta;

6

Krijimi i data-bazës me punëtorët e aftësuar në Shkollat Profesionale 
dhe Qendrat e Aftësimit Profesional dhe duke i ofruar këto të dhëna 
online në çfarëdo kohe te bizneset në Mitrovicë;
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SHËNDETËSI

Pandemia COVID-19 ka qenë periudha më e vështirë për shëndetësinë 
në gjithë Kosovën. Mangësitë u vërejtën në të gjitha anët, mirëpo Mitro-
vica arriti ta menaxhojë në mënyrë të shkëlqyer këtë pandemi. Ky ka 
qenë treguesi më i mirë i investimeve në tetë vitet e fundit. Për më 
shumë secili i prekur me COVID-19 është përkrahur me 50 euro, për t’ia 
lehtësuar financiarisht këtë përballje. Numri i tyre është rreth 4000 
qytetarë.
Mirëpo mandati i ri do të jetë i mbushur plot me investime dhe nisma 
në shëndetësi:

Funksionalizimi i Sistemit të Digjitalizuar të kartelave mjekësore në 22 
Qendra të Mjekësisë Familjare, pasi në QKMF tashmë është

1

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Mitrovicë do të bëhet me 
objekt të ri

2

Do të renovohen QMF-të dhe ambulancat (22 sosh) në gjithë territorin e 
Mitrovicës

3

Do të krijohet Programi Përcjellës i Fëmijëve, që do të kontrollojë fëmijët 
nga çerdhja e deri në moshat e maturitetit. Këta fëmijë do të jenë pjesë e 
sistemit të regjistrimit të pacientëve dhe historiku i tyre do të jetë i 
përhershëm online.

4

Do të dërgohen AUTOAMBULANCA në QMF-të e Kçiq, Kodër të Minatorëve
dhe Shalë. Ato do të qëndrojnë aty gjithmonë si zona ku do të ju ofrohet 
shërbimi i reagimit të shpejtë dhe transportit në shpejtë.

5

Do të zgjatet orari i punës në QMF-të e Kçiqit, Shipolit dhe Bares. Puna do 
të organizohet në dy ndërrime dhe QMF-ja do të jetë e hapur deri në 
ora 22:00.

6

Do të hapen laboratorë për analiza të paktën në tre lokacione të reja.7

Do të rritet numri i karrigeve të stomatologëve në QMF-të e fshatrave, ku 
na lejon infrastruktura.

8

Do të rritet numri i personelit shëndetësor të përhershëm dhe atij të 
përkohshëm. Në rekrutimin e personelit të përkohshëm do të jemi në 
akord me shkollën e mesme të mjekësisë.

9

Do të përcillet trendi i teknologjisë së pajisjeve mjekësore, duke i blerë të 
njëjtat për QKMF dhe QMF-të.

10



MIRËQENIA SOCIALE

Mirëqenia sociale është një nga sektorët që në vazhdimësi ka kryer 
punë pa zë dhe ka zgjidhur probleme të shumta sociale në Komunën e 
Mitrovicës. Pagesat e shpenzimeve të varrimit, ndarja e banesave për 
familjet skamnore ndërtimi i shtëpive për familje nevojtare dhe shumë 
të tjera janë zhvilluar në qetësi. Mirëpo në mandatin e ardhshëm do të 
jenë në detyrë disa projekte që do të zgjidhin shumë probleme të 
përhershme.

Strehimorja aktuale e grave viktima të dhunës do të zhvendoset në një 
objekt tjetër të ri, që do të shndërrohet në Strehimore Regjionale bashkë 
me Komunat e Skenderajt dhe Vushtrrisë

1

Krijimi i “Pika Humanitare”, ku qytetarët që ndërrojnë shtëpi dhe orenditë 
nuk i përdorin më, mund t’i depozitojnë apo edhe pajisjet teknologjike 
dhe ato do t’iu dhurohen rasteve në nevojë

2

Përkrahja financiare për lindjet në Mitrovicë3

Projektet për ndihma për rastet emergjente4

Ndihmë me material ndërtimor për meremetimin-renovimin e shtëpive5

Ndërtimin e një objekti për banim social6

7 Angazhimin për ndërtimin e shtëpive për rastet/familjet në nevojë sociale 
për strehim

8 Angazhimin për ndërtimin e Shtëpisë së Pleqve



ARSIMI

Komuna e Mitrovicës në vazhdimësi ka përkrahur sistemin arsimor dhe 
infrastrukturën e arsimit duke renovuar e shtuar objekte shkollore. 
Përpos kësaj, një rëndësi tejet e veçantë i është kushtuar rekrutimit të 
stafit, që ka qenë gjithmonë në përputhje me kriteret dhe nevojat e 
shkollave.
Katër vitet e ardhshme kanë një qasje totalisht tjetër në arsim. Do të 
investohet në ato që shumë prej tyre ndodhin për herë të parë në 
komunën tonë:

Programi i kampeve verore dhe klubeve shkollore

Sigurimi i nxënësve të shkollave teknike

1

2

- Do të themelohen kampet verore për fëmijët e shkollave fillore në dy grupe: Grupi 
i Parë nga klasa e tretë deri klasën e pestë dhe Grupi i Dytë nga klasa e gjashtë deri 
në klasë të nëntë.
- Kampet verore do të jenë nga sporti (not, futboll, basketboll, volejboll, hendboll), 
aktivitetet malore të gjindshmërisë në natyrë, aktivitete kulturore (teatër, muzikë, 
vallëzim, pikturë) dhe profesionale (gazetarë, kuzhinierë, fotografë/kameramanë).
- Si rezultat i kampeve, do të vazhdohet aktiviteti jashtëshkollor gjatë gjithë vitit, 
duke u përkrahur nga komuna.

- Në shkollat teknike, ku nxënësit potencialisht mund të kenë dëmtime fizike gjatë 
punës praktike, si drejtimet saldim, ngrohjeqendrore e të ngjashme, do të sigurohen 
me sigurim shëndetësor.

Programi i nxënësve profesionalë3
- Do të krijohet një program që do të lidh nxënësit e shkollave profesionale dhe
 teknike me kompanitë e Mitrovicës.
- Si rrjedhojë e këtij programi do të kryhet fillimisht praktika në këto kompani, më 
pas do të jepet përparësi në punësimin e tyre direkt.
- Komuna e Mitrovicës do të subvencionojë për 1 vit punë të nxënësve 50% të pagës 
minimale.
- Hapja e ofiçinave për praktikë, në pronësi të shkollave, për drejtimet që nuk gjenden 
partnerë lokalë.

Pajisjen e mësimdhënësve me laptopë4
- Mësimdhënësit do të pajisen me laptopë në katër vitet e ardhshme, duke u 
mundësuar që të avancojnë mësimdhënien.

Pajisja e shkollave me smart-board, projektorë dhe 
kabinete shkencore

5

- Si vazhdim i pajisjes së profesorëve me laptopë, do të pajisen edhe klasat e shkollave 
të mesme me projektorë dhe smart-board, duke e dërguar mësimdhënien në një 
nivel tjetër.
- Kabinetet e lëndëve shkencore do të pasurohen vazhdimisht



BUJQËSIA

Bujqit e Mitrovicës kanë qenë një nga kategoritë më të rëndësishme që 
janë ndihmuar nga Komuna e Mitrovicës. Ata janë subvencionuar 
direkt për sera, pleh artificial e mjete bujqësore, mirëpo ajo që u ka 
kryer punë më së shumti ka qenë subvencionimi i interesit kreditor në 
kreditë bujqësore. Këto do të vazhdojnë, por planet e reja janë:

Projektet që do të përfundohen si bashkëfinancim dhe përkrahje nga 
Qeveria e Kosovës,  donatorë vendorë dhe ndërkombëtarë:

Vazhdimi i subvencioneve në:

Interesin kreditor të fermerëve
Dëme të pësuara gjatë vitit
Serra prej 2 deri 5 ari për fermerë
Sistem të ujitjes në pemëtari
Pjesëmarrje në panair të produkteve bujqësore

1
2

- Do të krijojmë databazën e plotë me secilin fermerë të Mitrovicës, duke e pasur më 
të lehtë distribuimin dhe meritokracinë e të mirave komunale.
- Do të krijohet një Plan për Menaxhimin e Tokave Rurale, që do të pasohet me 
këshillim dhe ndihmë të përcaktimit në mbjellje.
- Subvencionim me 5 cent në litër të qumshtit
- Subvencionim i blerjes së sistemit për siguri nga breshëri
- Subvencionim i një pjese të sigurimeve bujqësore

3
4
5

Transporti i bartjes së qumështit nga zonat e thella rurale
Mekanizma dhe pajisje bujqësore
Rritjen e kapaciteteve me pula vojse
Farë gruri, misri dhe pleh artificial
Fidanë për pemë

6

Ngritja e pikave grumbulluese të qumështit
Ngritja e pikave grumbulluese për pemë dhe perime
Ngrita e pikave grumbulluese për bimë mjekësore dhe fruta të malit
Ngritja e stallaveblegtorale
Rregullimi i tokave nën komasacion

1
2
3
4
5

Zgjerimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore6

7
8
9
10

Pemë të imëta si dredhëza, mjedra, aronia e të tjera11
Mështjerra barëse12



TURIZMI

Mitrovica ka kapacitete për zhvillimin e turizmit rural, malor dhe të 
turizmit sportiv. Bjeshkët e Mitrovicës janë shumë të përshtatshme për 
turizëm pasi që janë lehtë të qasshme.
Disa nga aktivitetet dhe projektet turistike që do të organizohen janë:

Rregullore për turizmin në komunë, në harmoni me strategjinë e 
turizmit;

Ditët e historisë së xehetarisë, që do të sjellë turistë profesionistë 
nga fakultetet dhe institutet e xehetarisë nga Europa;

Licencimi i staneve mikpritëse;

Licencimi i fermave mikpritëse;

Licencimi i bujtinave mikpritëse;

1

2

3

4

5

Krijimi i një uebsajti që promovon të bukurat e Mitrovicës

Guidat turistike për rekreacion, akomodim dhe hoteleri, turizëm 
rural dhe turizëm malor;

Certifikimi i ciceronëve;

Financimin (grant) për ndërtimin e shtëpive malore mikpritëse 
dhe haneve të fermave malore për akomodimin e turistëve;

Zyra komunale për informim dhe pritjen e turistëve;

6

7

8

9

10



MJEDISI

Duke pasur një drejtori të veçantë për mjedisin, neve na bën ndryshe 
prej komunave tjera. Edhe në vazhdimësi ka pasur aksione të pastrimit 
dhe mirëmbajtjes së hapësirave të gjelbra në qytet. Mirëpo një nga 
objektivët kryesorë të qeverisjes së ardhshme vjen nga kjo drejtori, 
mirëpo jo vetëm.
Gjatë katër viteve do të bëjmë hapa galoponte në këtë sektor:

Mitrovica – Qytet i Gjelbër, ky do të jetë qëllimi që gjatë mandatit 
2021-2025 do të realizohet.

Muaji Maj – Muaji i Mjedisit

Shtrirja e prezencës së kontejnerëve të mbeturinave në gjithë 
territorin e Komunës së Mitrovicës

Çdo vit do të mbillen 2,500 drunj në territorin e Mitrovicës

Mbushja e hapësirave dhe ishujve të gjelbër me lule në pranverë

1

2

3

4

5

Mirëmbajtja e parqeve bashkë me “Unitetin”

Organizimi i Ditës së Tokës

Pastrimi i deponive ilegale të mbeturinave

Shtimi i hapësira të gjelbra në lagje të qytetit dhe fshatra.

6

7

8

9



10

SHËRBIMET PUBLIKE

Do të arrihet kuota e plotë, 100% e infrastrukturës bazike në 
gjithë territorin e Mitrovicës.

Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza për gjithë 
territorin e Mitrovicës

Themelimi i Ndërmarrjes Publike Lokale që do të merret me 
shërbimet publike lokale jashtë mandatit të ndërmarrjes Uniteti.

Mbulimi me rrjet kanalizimi dhe ujësjellësi i të gjithë territorit të 
Mitrovicës

Sigurimi shëndetësor për secilin zjarrfikës të Komunës së Mitrovicës

1

2

3

4

5

Përmirësimi i kushteve të zjarrfikësve

Blerja e zjarrfikëses që ka shportë, e cila mbërrin në katet e larta 
të ndërtesave

Krijim i grupit vullnetarë emergjent, që mund të aktivizohen në
raste të veçanta

Krijim i marrëdhënieve me kompanitë lokale, që mjetet e tyre të 
punës të mund t’i japin në përdorim gjatë emergjencave në Mitrovicë

Sigurim shëndetësor për secilin zjarrfikës të Komunës së Mitrovicës

6

7

8
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SPORT

KULTURA, RINIA 
DHE SPORTI
Kultura, rinia dhe sporti, janë ato segmente që na bëjnë krenar secilin. Mitrovica 
i ka dhënë shumë Kosovës në të tre këto fusha andaj edhe puna jonë ka qenë 
në drejtim të fuqizimit dhe zhvillimit të tyre. Kemi ndihmuar artistët e spor-
tistët, organizatat joqeveritare e grupet joformale. Kemi krijuar hapësira pune e 
vende rekreative për të rinj. Në mandatin e ardhshëm fokusi ynë do të jetëa-
vancimi i mëtutjeshëm i sektorit të kulturës, rinisë dhe sportit.

Në secilën lagje dhe fshat do të ketë kënd sportive

Do të përkrahen klubet sportive në secilën sezonë

Ndërtimi shtigjeve të atletikës te Liqeni Akumulues

Shkollat do të pajisen me të gjitha pajimet e nevojshme sportive
Do të bëhet lidhja mes klubeve sportive dhe mësimdhënësve të 
edukatës fizike për të nxjerrë më shumë talentë
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Bursa për sportistët premtues6

KULTURË
Ndërtimi i objektit të Shkollës së Mesme të Muzikës dhe Muzeut 
të Qytetit
Rikonstruktimi i ish objektit të “Bankosit” në Galeri të Arteve që 
në vete do të ketë edhe atele pune për artistët

Ndërtimi i amfiteatrit veror në hapësirat e liqenit

Themelimi i orkestrës së qytetit
Rritja e buxhetit dhe fuqizimi i ngjarjes kulturore “Bienalja 
Ndërkombëtare e Grafikës” në Mitrovicë 
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Rritja e përkrahjes për festivalet që organizohen në Mitrovicë6

RINIA
Funksionalizimi dhe fuqizimi i Qendrës Rinore Publike

Mbështetja e programeve të vetëpunësimit për të rinj me Start-Up 
fonde deri në 2000 euro.
Organizimi i punëtorive që rezultojnë me punë për komunën (pikturat 
nga kolonitë artistike të shfrytëzohen për hapësirat të komunës apo 
shkollave).
Një program për njohjen e punës vullnetare, që t’i llogaritet si përvojë 
pune secilit të ri
Fuqizimi i pjesëmarrjes në diskutime, duke financuar Klubin e Debatit të 
Mitrovicës
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Mbështetje financiare për projektet e organizatave joqeveritare dhe 
grupet joformale.
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ADMINISTRATA

Administrata ka pësuar ndryshim drastik në vitet e fundit. Ajo ka në 
kontingjentin e saj teknologjinë më të re dhe E-kioskat, që ishim të 
dytët në Kosovë që i aplikuam. Qytetarët çdo ditë e më shumë po 
shmangin pritjen për një dokument bazik. Mirëpo në 4 vitet e 
ardhshme ne premtojmë se do të bëjmë edhe më shumë, si më 
poshtë:

Krijimi i sistemit ONLINE që qytetarët të kryejnë shërbimet e dokumenteve 
për dokumente të gjendjes civile.

ONE STOP SHOP – Do të krijohet vendi ku një qytetar i Mitrovicës do t’i 
kryej të gjitha shërbimet në një vend dhe mos tëshëtitet zyrave të 
ndryshme
Avancimi i E-Kioskave me shërbime të gjendjes civile, kadastrit dhe 
tatimit në pronë.

Do të ngriten kapacitete dhe do të ketë punëtorë shtesë nga shkollat 
profesionale që janë për administratë apo juridik gjatë muajve të verës, 
kur kërkesa për shërbime rritet.

Komuna  e Mitrovicës do të shtyjë përpara transparencën në Prokurim 
Publik dhe në Financa. 

Do të publikohet pa dallim secila kontratë e deritashme e Komunës së 
Mitrovicës. 

Në secilin fillim-muaj do të bëhen publike të gjitha shpenzimet e 
Komunës së Mitrovicës

1

2

3

4

5

6

7



URBANIZËM 
DHE PLANIFIKIM
Zhvillimi i shpejtë ekonomik ka bërë që edhe qytetit të rritet në shumë 
anë të tij. Ndërtimet janë në masë të madhe në Mitrovicë, mirëpo harta 
zonale do të jetë zgjidhja për secilën përgjigje. Por, Drejtoria e Urban-
izmit dhe Planifikimit do të jetë katalizator për një zhvillim edhe të 
bukur të qytetit, duke organizuar secilën hapësirë. Planet tona janë:

Plani i Mobilitetit për Mitrovicës si çelës kyç për zhvillimin e qëndrueshëm

Për të gjitha projektet e mëdha në komunë do të shpallen konkurse 
ndërkombëtare të arkitekturës

Harta zonale në të gjithë territorin e Komunës së Mitrovicës, duke 
planifikuar Qytetin e Ri në pjesën përreth liqenit me ndërtime të mesme

Zgjidhje arkitekturore për hapësirat “fantazmë” që nuk mund të ketë 
qasje në to dhe nuk mund të rrënohen

Shtigje të ecjes dhe çiklizmit që nisin nga Tuneli vazhdojnë tek bashkimi 
lumenjve Ibër dhe Sitnicë, duke përfunduar deri tek Suhodolli.

Shtimi dhe organizimi i parkingjeve për vetura me bashkëfinancim dhe 
partneritet.
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