
INVESTIMET E KRYERA GJATË 1 VITI NGA TË ARDHURAT LOKALE 

 

1. Pastrimi i pritave malore, për shkak të tejmbushjes së shtretërve të përrenjve dhe përbënin 

kërcënim për jetën e qytetarëve dhe përmbytje. Fico, Cullo dhe Ura e Nanxës– 1. 5 

milionë të reja 

2. Lyerjet dhe riparimet në shkolla- 2 milionë të reja 

3. Ndërhyrja te muri mbajtës në rrugën pranë kalasë- Emergjencë- 1 milionë të rinj 

4. Dekori i fundvitit, ndryshe nga gjithë herët e tjera- 4 milionë lekë të rinj 

5. Ndërtimi i rampave për personat me aftësi të kufizuara- rreth 40 rampa në trotuaret e 

qytetit- Në investim edhe masa inxhinierike në Dunavat, Pedagogjike për të shmangur 

përmbytjen e banesave të disa qytetarëve.- 1.5 milionë të rinj 

6. Mirëmbajtja (riparimi i dyshemesë) i urës së Subashit- 120 mijë lekë të rinj 

7. Shtatorja e Hasan Xhikut- piedestali- 200 mijë lekë të rinj 

8. Trajtimi i mbetjeve urbane në vend- depozitimin e tyre- 2 milionë lekë të rinj 

9. Blerje e dy automjeteve teknologjike për heqjen e mbetjeve urbane- 8 milionë lekë të rinj 

10. Mirëmbajtja e rrugëve që lidhin fshatrat në Njësitë Administrative- 2.2 milionë lekë të 

rinj. 

11. Mobilimi i banesës Kadare- 1.5 milionë lekë të rinj 

12. Masa inxhinierike në Urën e fshatit Prongji- 1 milionë lekë të rinj 

 

 

INVESTIME TË KRYERA NGA BUXHETI I SHTETIT 

 

1. Rikonstruksion i aksit Sheshi i Çerçizit- Postobllok- 250 milionë lekë të rinj- në proces, 

deri tani realizuar 50 % e punimeve dhe përfundon në fund të vitit 2016.               

 

INVESTIME TË PROGRAMUARA NGA BUXHETI I BASHKISË 

 

1. Trajtimi i mbetjeve urbane në vend-depozitim- 2.5 milionë lekë të rinj 

2. Rikonstruksioni i çatisë së Muzeut Etnografik- 3.5 milionë lekë të rinj 

3. Lyerje dhe riparime në shkolla- 4 milionë lekë të rinj 

4. Rikonstruksion i rrugës Picar- Kolonjë, faza e dytë- 73.5 milionë lekë 

5. Ndërtimi i urës në rrugën Picar- Kolonjë- 5 milionë lekë  

6. Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit rrugor në Njësitë Administrative- 1.8 milionë lekë të rinj 

7. Rikonstruksion i kanalit vaditës Zenelaj- Çepunë- 2 milionë lekë 

 

    INVESTIME TË PROGRAMUARA NGA BUXHETI I SHTETIT 

1. Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degëzimeve, rruga Rexhep Qosja dhe Gole 

Gushi- 258 milionë lekë 

2. Rikualifikimi urban i hapësirave të Memorialit të Rilindasve- 99 milionë lekë 



3. Ndërtimi i tregut industrial – 30 milionë lekë 

4. Rikonstruksioni i kanalit vaditës V3 dhe diga e rezervuarit të Çinit- 22 milionë- vepër që 

u vjen në ndihmë ekonomive bujqësore të Njësive Administrative Antigone e Lazarat. 

 

                          Marrëveshje bashkëpunimi 

Në kuadër të sigurimit të fondeve për investime të ndryshme 

1. Me Fondin Shqiptar të Zhvillimit- Pyllëzimi i aksit rrugor Virua- Varrezat Publike- 

Fasadat “18 shtatori” 

2. Me fondin Shqiptaro- Amerikan për Zhvillim- Restaurimi i Pazarit dhe kthimi në 

Pedonale. 

3. Me Bankën Botërore- Rikonstruksioni i ndriçimit public- Rikonstruksioni dhe masa 

inxhinierike i akseve përreth kalasë. 

 


