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Fjala hyrëse e z. Bexhet Xheladini 
 
Të nderuar qytetarë të Komunës së Dragashit, 
 
Zgjedhjet lokale të 17 tetorit 2021 janë mundësia e jonë për fuqizimin e 
demokracisë dhe zhvillimin e gjithëmbarshëm të Komunës. Jemi para 
një fillimi të ri për të bërë Komunën e Dragashit vend të krenarisë tonë 
dhe shembull për të gjithë.  
 
Unë dal sot para jush për të kërkuar mbështetjen e juaj për të shndërruar 
komunën tonë në vend ku zhvillohet jeta e begatë, ku zhvillohet biznesi, 
ku ka punësim për të gjithë, me infrastrukturë të zhvilluar, me shkolla 
dhe institucione shëndetësore moderne të shtrira në të gjitha 
vendbanimet e komunës.  
 
Unë prezentohem para jush për të kërkuar votën tuaj për tu siguruar 
fëmijëve dhe rinisë tonë një jetë më të mirë, hapësira për zhvillimin dhe 
avancimin e sportit dhe kulturës. Unë jam këtu për të kërkuar 
mbështetjen tuaj për të ndërtuar së bashku një komunë me ekonomi të 
qëndrueshme, duke vënë në funksion resurset e begatshme që ka 
Komuna e Dragashit.  
 
Programi im dhe i LDK-së për qeverisjen e ardhshme lokale bazohet në 
nevojat e qytetarëve, i cili siguron një qeverisje transparente, efikase dhe 
llogaridhënëse në katër vitet e ardhshme.  
 
Ky program është rezultat i debateve dhe i diskutimeve me grupe të 
qytetarëve si dhe ekspertëve të fushave përkatëse që janë zhvilluar në të 
gjitha lokalitetet e komunës.  
 
Ky programi siguron një zhvillim të balancuar të të gjitha lokaliteteve të 
komunës për tu mundësuar të gjithë qytetarëve të përfitojnë nga 
zhvillimi ekonomik i komunës. 
 
Me shfrytëzimin e buxhetit komunal me nikoqirllëk, me angazhim 
permanent për të përfituar edhe mbështetje të jashtme, do të arrijmë të 
adresojmë nevojat e qytetarëve dhe të bëjmë më të mirën për qytetarët e 
komunës sonë. 
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Tani është koha që të vendosim për të ardhmen e komunës tonë. Ta 
bëjmë atë një vend tërheqës dhe atraktiv për të jetuar dhe për të rritur 
fëmijët tanë. 
 
I juaji, 
 
Dr. Bexhet Xheladini 
Kandidat për Kryetar të Komunës së Dragashit  
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1. Hyrje 
 
Programi për qeverisjen e ardhshme komunale reflekton plotësisht 
nevojat e qytetarëve të Komunës së Dragashit. Programi është punuar 
duke bërë grumbullimin e të dhënave nga shumë ekspertëve të fushave 
të ndryshme, biznesmenë, aktivistë, qytetarë të shumtë të të gjitha 
lokaliteteve, të rinj, femra, grupe të margjinalizuara etj. Ky program do 
të realizohet përmes një pjesëmarrje aktive të qytetarëve në definimin e 
prioriteteve afatshkurtra dhe projekteve konkrete në baza vjetore.  
 
2. Komuna e Dragashit: Konteksti 
 
Komuna e Dragashit, shtrihet në pjesën jug të Kosovës dhe me një 
sipërfaqe prej 430 km2 dhe me popullsi mbi 35 mijë banorë të shpërndarë 
në qytetin e Dragashit dhe në 36 fshatra. Komuna e Dragashit është e 
njohur për produktet bujqësore, të cilat kanë një traditë të gjatë. Resurset 
natyrore, bujqësore, popullsia e re dhe e përkushtuar për punë dhe 
biznes dhe pozita gjeografike e favorshme që ka Komuna e Dragashit 
janë përparësitë krahasuese shumë të rëndësishme që duhet të 
shfrytëzohet dhe të vihet në funksion të zhvillimit të ardhshëm.  
 
Ekonomia e Komunës së Dragashit kryesisht është bujqësore dhe 
blegtorale. Bizneset janë shumë të rëndësishme për të siguruar vende 
pune për popullsinë e re dhe të ardhura për familjet. 
 
Infrastruktura e Komunës së Dragashit ka pësuar ndryshime rrënjësore 
që nga viti 1999. Vlerësimet janë se  mbetet ende shumë për tu bërë, për 
të siguruar një infrastrukturë funksionale dhe të integruar në të gjithë 
territorin e komunës. Në veçanti, infrastruktura ndërlidhëse me 
Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe me terrenet më të larta mbetet 
ende e pakënaqshme duke e vështirësuar jetën e blegtorëve dhe 
parandaluar një zhvillim më të hovshëm të ekonomisë lokale. 
 
Komuna e Dragashit ka një histori dhe trashëgimi kulturore të pasur, 
ekzistenca e së cilës duhet të ruhet me fanatizëm për gjeneratat e 
ardhshme për ta bërë Komunën e Dragashit një vend atraktiv për tu 
vizituar si nga kosovarët ashtu edhe nga të huajt. Disa vlerësime dhe 
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gjurmime arkeologjike (xhamia në Bresanë, xhamia në Mlik, Shpella e 
Gjermonit, namazxhahu, saraji, mullinjtë, valaica, etj) e nxjerrin në pah 
kulturën e pasur që nga mesjeta. 
 
3. Objektivat programore  
 
Objektivat programore të qeverisjes së ardhshme katër vjeçare bazohen 
në vizionin për Komunën e Dragashit që është: “Dragashi, një komunë e 
njohur për prodhimtari bujqësore e blegtorale, me turizëm malor dhe 
dimëror të zhvilluar, me mjedise rurale që janë burim i zhvillimimit dhe 
punësimit, me jetë cilësore për të gjithë qytetarët, me arsim dhe shërbime 
shëndetësore cilësore, me rini prosperuese dhe ambient tërheqës për 
investime.” 
 
Objektivi 1: Angazhimi për një Komune te zhvilluar duke shfrytëzuar 
resurset ekzistuese. 
 
Objektivi 2: Komuna e Dragashit me lokalitete rurale të zhvilluara me 
infrastrukturë moderne rrugore, ujësjellës dhe kanalizim. 
 
Objektivi 3: Zhvillim i balancuar dhe funksional hapësinor duke 
siguruar menagjimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e ambientit. 
 
Objektivi 4: Ofrimi i mbështetjes për biznese të komunës të Dragashit: 
NVM, Fermerët dhe vjelësit joformal te resurseve që gjenerojnë punësim 
dhe të ardhura për familjet e tyre. 
 
Objektivi 5: Zhvillim dhe avancimi i vlerave kulturore, aktiviteteve 
sportive dhe të rinisë. 
 
Krahas realizimit të objektivave programore në mënyrë te vazhdueshme 
do të përkujdesemi për eliminimin e problemeve ekzistuese të krijuara 
nga qeverisja paraprake komunale në të gjithë sektorët. 
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4. Zhvillimi ekonomik i komunës 
 
Në fushën ekonomike, prioritet do të jetë joshja e investitorëve lokal, 
tërheqja e investimeve të reja nga jashtë dhe brenda, hapja e bizneseve të 
reja, mbështetja e bizneseve ekzistuese dhe  krijimi i vendeve të reja të 
punës.  
 
Për të realizuar zhvillimin ekonomik të komunës do të ndërmarrën këto 
veprime konkrete: 
 

A. Hartimi i dokumenteve strategjike zhvillimore: 
i. Strategjisë për zhvillim ekonomik lokal, 

ii. Strategjisë për zhvillim të bujqësisë, 
iii. Strategjisë për zhvillim të turizmit dhe hotelerise. 
iv. Hartimi i rregullores per mbrojtjen  e resurseve te lira 

(konform afateve te percaktuara nga MPBZHR). 
 

B. Krijimi i organeve për mbështetje të zhvillimit ekonomik-
sektorit privat: 

v. Krijimi i zyrës/sektorit për zhvillim ekonomik lokal, 
vi. Krijimi i këshillit komunal për zhvillim ekonomik lokal. 

 
C. Krijimi i hapësirave për zhvillim të bizneseve, si: 

vii. Ndërtimi planimetrik dhe regjistrimi i zonës ekonomike 
(infrastruktura rrugore, ujësjellës, kanalizim- prane MTI), 

viii. Ndërtimi i zonës së dytë ekonomike 
ix. Ndërtimi i inkubatorit për bizneset fillestare. 

 
D. Organizmi i evenimenteve promovuese për produktet dhe 
bizneset lokale; 

x. Caktimi i lokacioneve për panaire dhe promovim të 
produkteve bujqësore dhe resurseve të lira në natyrë 
(bimët aromatike dhe mjekuese), 

xi. Përkrahje bizneseve lokale për pjesëmarrje në panaire 
kombëtare dhe ndërkombëtarë. 
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E.  Subvencionimi dhe lehtësimi i bizneseve,: 
xii. Subvencione për të gjitha bizneset fillestare dhe 

artizanaleve, 
xiii. Subvencionimi i sektorit të bujqësisë, 
xiv. Lirimi nga taksat komunale i atyre bizneseve që krijojnë 

vende të reja të qëndrueshme të punës, me theks te 
veqante bizneset qe operojne ne zonen industriale. 

xv. Ofrimi i asistencës profesionale për bizneset e Vogla dhe 
të Mesme në përpilimin e projekteve për donatorë. 

 
Nën udhëheqjen e Kryetarit të Komunës, do të formohet një organ 
këshillues për zhvillim ekonomik të komunës duke dhënë sugjerime, 
propozime, për mundësitë, sfidat, nevojat dhe kërkesat  për veprimeve 
konkrete të komunës për të përkrahur bizneset dhe zhvillimin e 
komunës në përgjithësi. Zyra për zhvillim ekonomik lokal (zyre per 
fresikimin e te dhenave te bizneseve, organizimin e trajnimeve per 
bizneset, komunikimin me organizatat donatore, etj) do të formohet në 
kuadër të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe e njëjta do të ketë rol 
profesional në mbështetje të bizneseve lokale. 
 
Do të punohet me grupe të interesit në gjithë Kosovën për të promovuar 
Komunën e Dragashit si vend atraktiv për investime. 
 
Do të definohen zonat ekonomike në kuadër të pronave komunale të 
cilat paraqesin interes të investimeve potenciale në zhvillimin e turizmit 
në bjeshkët e Sharrit dhe me theks të veçantë zonat “Guri i Zi”, Brod, 
Restelicë dhe liqeni i Breznës.si dhe në të ardhmën Bresanë, Blaç,Kuk etj.  
 
Do të formojmë zyra informacioni (‘One-stop-shop’) në kuadër të 
komunës për t’u mundësuar bizneseve asistence ne kryerjen e të gjitha 
shërbimeve në një vend. 
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5. Zhvillimi i Bujqësisë  dhe mjedisit 
 
Prioritet kryesor do t’i japim zhvillimit te bujqësisë konkretisht degës së 
Blegtorisë: 

• Subvencione shtes nga komuna apo nga donator të  ndryshëm 
vendor e ndërkombëtar. USAID, ADA, CARITAS, GTZ . 

• Investime  në infrastrukturë ,ndihma dhe grande për ndërtimin e 
fermave dhe zgjerimin e kapaciteteve prodhuse për fermer. 

• Trajnime për bujk dhe fermer nga agronom dhe veteriner lokal. 
• Do të investojm ne hapjen e rrugëve që lidhin fshatrat me bjeshkët 

e tyre si dhe rrugët të cilit lidhin bjeshkët mes veti. Infrastruktura  
rrugore  fermerëve do tua ul koston e shpenzimeve(kursimi I 
kohës, karburanitit dhe amortizimi) 

• Hapja e rrugeve do te lehtësoj dhe do tua ul koston e 
shpenëzimeve  dhe shumë individeve dhe familjeve që merren me 
grumbullimin e borovnices, dellinjave, këpurdhave, aguliqës si 
dhe bimeve tjera aromatike e mjekuese.  

• Per ti ruajtur kto bime nga degradimi për shkak te vjeljes pa afat , e 
që ndikon neë rënjen e kuantitetit(Sasis)si dhe kualitetit (Cilësisë) 
do të hartohet  një rregullore për ruajtejen dhe respektimin e afatve 
të vjeljës dhe grumbullimit e në bazë te afatve kohore të 
përcaktura nga ministria e Bujqesis dhe Fakulteti i Bujqesisë. 
Frutat e malit gjenerojnë të hyra disa miljonshe për familjet që 
merren me këtë veprimtari. 

• Do të kërkojmë nga qeveria qe të krijohet një brend mbrojtës për 
Djathin e Sharrit si prodhim autokton I fermerëve dhe trevës sonë. 

• Do të caktojmë lokacione për panaire dhe promovim të 
produkteve bujqësore dhe blektorale dhe resurseve të lira në 
natyrë (bimët aromatike dhe mjekuese), 

• Do tu ofrojmë përkrahje bizneseve lokale për pjesëmarrje në 
panaire kombëtare dhe ndërkombëtarë. 

• Do të investohet në pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura,  
mirëmbajtjen e tyre ,  ruajtjen e lumenjve nga keqpërdorimi dhe 
rregullimi i shtratit të lumenjve dhe hapësirave për rreth lumenjve.  

• Rregullimi i hapësirave publike, ndertimi i parqeve gjelbrimi,  në 
qytezë dhe fshatra.  
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• Largimin e mbetjeve inerte nga sipërfaqet publike në veçanti për 
rreth rrugëve kryesore dhe vendbanimeve. 

• Ndërtimi i kaskadave për akumulimin e ujit me qëllim pastrimin 
periodik të lumenjëve egzistues gjatë sezonit veror 

 
6. Zhvillimi i Turizmit 
 
Bukuritë natyrore që posedon komuna jonë , ajri i paser, malet, bjeshkët, 
flora dhe fauna e pasur , prodhimet tradicionale , resurset ujore, liqenjët, 
trashigimia e pasur kulturore nga mesjeta etj, janë një bazë e mirë për 
zhvillimin e turizmit dimëror, veror, fshatar dhe alpinizëm 
 

• Komuna do të sigurojmë infrastruktirën e nevojshme për 
zhvillimin e turizmit. 

 
• -Plan rregullativ-në bashkëpunim me Ministrin e Planifikimit 

Hapsinor për tri pikat e evidentuara turistike.- Brod, Guri i Zi dhe 
Liqeni i Breznës. 

 
• -Shenjëzimi i pikave turistike dhe rrugëve alpinike 

 
• -Zyre informative turistike për dhënjen e informatave  të duhura 

individëve dhe agjensioneve turistike. 
 

• -Promovimi i ushqimeve tradicionale; 
 

• -Turizmi kulturor (veshja tradicionale, promovimi i objekteve te 
trashegimise kulturore dhe aktivitetet sportive tradicionale 

 
• -Turizmi dimeror ( staza skijimi, teleferiku, objekte hoteliere, 

restoaurante, etj); 
 

• -Turizmi veror ( ajri i pastër, ndeja-kampingu ne natyre, ushqimet 
BIO); 

 
• -Pastrimi i shtratit të liqenit të Breznës dhe ruajtja e hapsirës 

publike rreth tij 
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• -Infrastruktura rrugore me Maqedonin në drejtim të Mavrovës  

 
• -Infrastrukturë rugore Zaplluxhe - Tetovë 

 
• -Infrastrukturë rrugore me Shqipërinë përmes rrjedhjes së    lumit 

Pllava-Rapqë –Uzina e bakrit Kukës 
 

• -Hapesira rekreativo-sportive me terene te hapura 
 

• -Shtigje për hecje në natyrë dhe biqiklistë. 
 
 
7. Urbanizimi dhe zhvillimi urban i Komunës 
 
Komuna do të punoj në rregullimin urban dhe hapësinor në të gjithë  
territorin e komunës, e me theks të veçantë qytezën me qellim të krijimit 
të mundësive për ndërtimin e zonave urbane dhe zhvillimore në 
përputhje me planet strategjike zhvillimore. Kjo do të bëhet përmes: 

1. Do të bëhet revidimi i planit zhvillimor komunal sipas kërkesës 
të ligjit për planifikim hapësinor, 

2. Do të hartohen plane rregulluese urbane për qytezën e 
Dragashit dhe fshatrat të cilët tashmë janë në nevojë si Bresana, 
Restelica,Brodi,Zaplluxhe,Blaç dhe Brezne me mundësi zgjerimi 
edhe në fshatrat tjera. 

3. Do të punohen hartat zonale për pjesë të caktuar të qytezës dhe 
për pjesë të vendbanimeve në territorin e komunës.  

 
Në komunën e Dragashit do të ruhen ndërtimet e vjetra që paraqesin 
vlerë kulturore për Komunën e dragashit dhe zbulimi i të gjitha vlerave 
arkeologjike në komunë të cilat kanë vlerë historike për komunën dhe 
mbarë Kosovën.  
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8. Projektet kapitale gjatë katër viteve të qeverisjes 
 
1. Ndërtimi i ujësjellësit për 15 fshatra                     700,000 
2. Kanalizimi kryesor Zaplluxhe – Rapçë              2,000,000 
3. Projekte  deri në 50 mijë euro për të gjitha fshatrat                 5,200,000 
4. Ndërtimi i rrugëve që lidhin fshatrat me bjeshkët e tyre       2,000,000 
5. Investime në objekte shkollore                                                   1,150,000 
6. Investime në shëndetësi                                           500,000 
7. Ndërtimi i stadiumit  të qytetit                                                       50.000 
6. Investime te varrezat e dëshmorëve dhe varrezat e qytetit      150,000 
7. Mirëmbajtja, rregullimi, gjelbërimi i hapësirave publike të qytezës 
(parkingjeve)                                                                                          70,000 
 
12. Ndërtimi i rrugës unazore Dragash                                            100,000 
13. Riparimi i deponisë                                                                          60,000 
14. Hartimi i projekteve                                                           85,930  
15. Mbrojtja e liqenit – Brezne (pastrimi)                               50,000 
16. Asfaltimi i rrugës lokale Xërxe – Pllajnik                                   150,000 
17  Kanalizimi për fshatrat Brezne –                             300,000 
11. Ndërtimi i stadiumit në Shajne                                        50,000 
17. Rregullimi i qendrës së fshatit Bresanë                          150,000 
18. Subvencione:                                                                                   
·  Për bursa                              240,000 
·  Subvencione individuale                           200,000  
· Subvencione për klubet sportive, ShKA, organizata joqeveritare, 
organizata rinore, manifestime kulturore, për bujqit, blegtorët dhe 
shoqata të dalura nga lufta   
                                                                   560,000 
 
TOTALI  I INVESTIMEVE  DUKE U BAZUAR  VETËM NË BUXHETIN 
E KOSOVËS, PA INVESTIMET QË DO TË BËHEN  ME DONATOR, 
BASHKËFINANCIM, HUAMARRJE, DONACIONE , SUBVENCIONE 
DHE INVESTIME TË JASHTME                          13,765,930 
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9. Buxheti komunal dhe menaxhimi financiar i komunës 
 
Do të udhëhiqet mbi parimet e një politike fiskale të shëndoshë duke 
promovuar zhvillimin ekonomik dhe krijuar bazat për rritje afatgjate të 
të hyrave komunale.  
 
Do të menaxhohen me shumë transparencë dhe efikasitet të hyrat 
komunale të Komunës, siç është tatimi në pronë dhe të hyrat tjera nga 
taksat, tarifat dhe ngarkesat.  
 
Për të zgjeruar bazën tatimore,  do të bëhet rishikimi i zonave në të gjithë 
territorit të Komunës.  
 
Do të sigurohet një menaxhim funksional dhe plotësisht transparent i 
planifikimit, implementimit dhe mbikëqyrjes së shpenzimeve komunale.  
 
Përmbledhja tabelare e kornizës afatmesme buxhetore 2021-2026: 
 

 
 
 

PARASHIKIMI I BUXHETIT BURIMET DHE SHPRENDARJA E BUXHETIT2022-2026 
2021  Viti 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 

Te hyrat Buxhetore     .  % 
 Granti i pergjithshem 
qeveritar 

    
8.907.971.
00 

   
9.264.289
.84 

  
9.634.86
0.00 

10.020.2
54.44 

10.421.0
64.61 

10.837.9
07.00 

    
93.52  Te hyrat nga Donacionet        

Te hyrat Vetanake 616.24
5.00 

        
640.894.8 

      
666.529.
00 

    
693.190.
00 

  
720.917.
60 

  
749.754.
.00 

    6.47 
Te hyrat Tjera        

TOTALI 9.524.216.00     
9.905.184.64 

 
10.301.389.
00 

10.713.444.
00 

11.141.981.
00 

12.181.981.
00 

        100 

2021 Viti 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 
 

Kategoritë buxhetore 
 
 

 
 

 
 

    
% 

Pagat  dhe s htesat     
5.264.969.
00 

   
5.475.567
.76 

5.694.58
9.00 

5.922.37
2.56 

6.159.26
7.46 

6.405.63
8.15 

     
55.28 Mallrat  dhe s herbimet        

917.724.0
0 

      
954.432.9
6 

     
992.609.
00 

   
1.032.31
3.36 

 
1.073.60
5.89 

 
1.116.54
9.20  

        
9.64 Sherbime komunale        

170.337.0
0 

  
177.150.0

0 

     
184.236.
00 

      
191.605.
44 

    
199.269.
65 

   
207.240.

43 

        
1.79 Subvencionet dhe trans 

feret 
   
33.745.0
0 

       
35.094.00 

       
36.497.0
0 

        
37.956.8
8 

      
39.475.1
5 

     
41.054.1

5 

        
0.36 Investimet Kapitale     

3.137.437.
00 

   
3.262.934
.00 

    
3.393.45
1.36 

    
3.529.18
9.41 

 
3.670.35
6.90 

3.817.17
1.17 

       
32.95 TOTALI 9.524.216.00    9.905.193.00  10.301.389.0 10.713.444.5 11.141.982.3 11.587.661.5        100 
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 Pasqyra e kursimeve buxhetore 

  Mallra & sherbime Përqindja Kursimet 

1 Viti 2022 917.724.00 € 30% 275.317.00 € 

2 Viti 2023 992.609.00 € 30% 297.782.00 € 

3 Viti 2024 1.032.313.00 € 30% 309.693.00 € 

4 Viti 2025 1.073.605.00 € 30% 322.081.00 € 

   Viti 2026 1.116.549.00 € 30% 334.964.00 € 
 Totali 5.132.800.00  30% 1.539.840 

 
 
P.S Shperndarja e subvencioneve nga kursimet Buxhetore 
 Shperndarja e subvencioneve 
    Sasia Shuma Totali 
1 Bujqësia-Subvencionet4/50 4 120,000.00 € 480,000.00 € 
2 Bursa për student 1/120 4 60.000.00 € 240,000.00 € 
3 Kultur, SH.K.A-Rini 4 40,000.00 € 160,000.00 € 
4 Garat tradicionale & 

skuadrat 
4 30,000.00 € 120,000.00 € 

 Totali per 4 vite 4 250.000.00 € 1,000,000.00 € 
 
 
10. Cilësia dhe efikasiteti i shërbimeve komunale 
 
Komuna do të angazhohet fuqishëm në rritjen e efikasitetit të 
shërbimeve komunale ndaj qytetarëve duke rritur kështu cilësinë e jetës 
të të gjithë qytetarëve.  
 
Do të ndërmerren masa të nevojshme në ofrimin e shërbimeve cilësore 
në furnizimin me ujë, kompletimin e rrjetit të kanalizimit për të evituar 
ndotjen e ujërave nëntokësore, transporti në mes të qytetit dhe zonave 
rurale si dhe transporti ndërkomunal me komunat përreth etj.  
 
Do të punohet në ofrimin e shërbimeve më të shpejta administrative si 
në administratën e komunës ashtu edhe nepër zyrat e ofiqarisë, në 
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pajisjen me dokumente për të cilat është përgjegjëse komuna. Në këtë 
drejtim do të konsiderohet decentralizimi i këtyre shërbimeve dhe ofrimi 
i tyre tek qytetarët. Do të sigurohet orari rrëshqitës i punës së ofiqarisë 
përgjatë sezonit veror në mënyrë që qytetarët të pajisen me dokumente 
në kohën që atyre ju përshtatet.  
 
Në zonat rurale do të investohet në instalimin dhe mirëmbajtjen e 
ndriçimit publik.  
 
Do të sigurohet mirëmbajtja verore dhe dimërore e të gjitha rrugëve 
lokale në komunë që janë të rëndësishme për jetën dhe biznesin në 
kuadër të komunës.  
 
Do të sigurohet komunikim efektiv me qytetarët për të garantuar që 
nevojat e tyre të zgjidhen aty ku e kanë vendin ose  do të janë adresuar 
drejtë nga ana e organeve komunale. 
 
11. Arsimi 
 
Komuna do të angazhohet për ngritjen e cilësisë së arsimit dhe rezultatit 
të nxënësve në sistemin e arsimit në të gjitha nivelet e shkollimit, në të 
cilat është përgjegjëse komuna. Përmirësimi i rezultatit të testit të 
maturës, avancimi i pozitës së komunës në garat nacionale dhe 
ndërkombëtare në fushat/lëndët e ndryshme arsimore . Për arritjen e 
këtij qëllimi do të ndërmerren këto veprime: 
 
Infrastruktura shkollore: 

1. Ndërtimi i objekteve shkollore në lokalitetet ku objektet ekzistuese 
nuk i plotësojnë kushtet për zhvillimin e procesit edukativo 
arsimor, siq është shkolla në fshatin Buqe. 

2. Ndërtimi i sallave sportive apo stadiumeve nëpër shkolla ku nuk 
janë të ndërtuara. 

3. Instalimi i nxemjes qendrore nëpër  ato shkolla ku nuk është 
akoma e instaluar. 

 
Krijimi i mundësive  për demonstrim praktik të njohurive: 

1. Krijimi i laboratorëve nëpër shkollat ku mungojnë. 
2. Krijimi kabineteve me pajisje kompjuterike. 
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3. Furnizim  me mjete konkretizuese, për shkollat që kanë mungesë. 
 
 
Rritja e shkallës së sigurisë për nxënësit në shkolla: 

1. Vendosja e kamerave të sigurisë, në shkollën e mesme dhe nëpër 
disa nga shkollat fillore dhe të mesme të ultë. 

2. Vendosja e një bashkëpunimi me policinë e Kosovës - Stacioni në 
Dragash, për ta rritë sigurinë nëpër shkolla në veçanti në shkollën 
e mesme të lartë (prezence e policise gjate ndrrimit te orareve dhe 
transportit te nxenesve) dhe në disa nga shkollat ku 
VLERESOHET se është shkalla më e lartë e rrezikut. 

 
12. Shëndetësia 
 
Komuna do të ndërmarrë masat e domosdoshme për ngritjen e cilësisë 
së shërbimeve shëndetësorë si dhe sigurimin e shërbimeve shëndetësore 
për të gjith qytetarët pa dallim e në veqanti për grupet e ndieshme, si 
fëmijët, rinia, grat shtatzana ,përsonat me aftësi të kufizuara dhe të 
moshuarit. Në veçanti do të përqendrohet në: 

Ø Do të funksionalizohen dhe pajisen plotësisht të gjitha qendrat e 
mjekësisë familjare (QKMF, QMF-të) dhe Ambulancat 
shendetesore në territorin e komunës. 

Ø Do të punohet në orare të zgjatura dhe rrëshqitëse nga ana e 
personelit mjekësor.  

Ø Do të instalohet një sistem që e vlerëson performancën e 
punëtorëve shëndetësor në bazë të të cilit do të menaxhohet stafi 
shëndetësor i komunës.   

 
Në kuadër të shëndetësisë, do të ndërmerren këto masa konkrete: 

1. Pajisja e gjitha qendrave mjekësore me barna esenciale dhe 
shërbime tjera mjekësore, 

2. Shërbime laboratorike në Bresanë dhe Krushevë, Bellobrad. 
3. Funksionalizimi i plotë i Ambulantave shendetesore në viset 

rurale,  
4. Programe edukuese për shëndetin në shkolla, 
5. Kujdesi stomatologjik nëpër shkolla 
6. Aktivizimi i handikosit për përsona me nevoja të veqanta. 
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7. Funkcionalizimi qendres për përsona me aftësi të kufizuar - 
HANDIKOS 

8. Ofrimi i kujdesit shëndetësor nëpër shtëpi për personat që nuk 
kanë mundësi, fizike të marrin shërbim në objektet shëndetësorë 
(Ekipe mobile shëndetësore), 

9. Stimulimi i punëtorëve shëndetësor në bazë të kontributit. 
 
 

 
13.  Mirëqënia sociale 
 
Sa i përket mirëqënies sociale, do të punohet në sigurimin e banimit për 
personat e pastrehë. Do të ofrohen shërbime dhe mbështetje për të 
varfërit dhe ndihma emergjente për ta. Kujdes i veçantë do t’u kushtohet 
familjeve të të rënëve në luftë, invalidëve dhe veteranëve të luftës.  
 
Përkujdesje e veçantë do të ofrohet për personat me aftësi të kufizuara 
për të siguruar integrimin e tyre në shoqëri dhe në lehtësimin e barrës së 
familjeve që mbajnë këta persona. 

1. Në bashkëpunim me donator do të ndërtohen objekte individuale 
për familjet skamnore. 

2. Do të ndërtohet një objekt për banim social në qytetin e Dragashit( 
partneritet publiko-privat); 

3. Do ketë përkujdesje të rregullt për familjet e varfra. 
 
14. Promovimi i kulturës, sportit dhe rinisë 
 
Komuna e Dragashit ka trashëgimi kulturore të begatshme. Me qëllim të 
kultivimit të kësaj tradite dhe avancimit të saj, do të implementohen 
projekte investive dhe projekte të tjera për të përkrahur këtë fushë 
bashkë edhe me institucionet e tjera përfshirë OJQ-të, mediat dhe 
komunitetet që jetojnë në Komunën e Dragashit.  
 
Do të pasurohet fondi i librave në bibliotekat ekzistuese të Komunës dhe 
gjithashtu do të promovohen bibliotekat në secilin lokalitet. Këto 
biblioteka do të vendosen në objektet arsimore. Do të ndahet fond i 
veçantë në kuadër të buxhetit komunale për zhvillimin e rrjetit 
bibliotekar në komunë. Do të kërkohet involvimi i komuniteteve në 
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pasurimin e fondit të librave dhe në promovimin e kulturës të të lexuarit 
në veçanti tek të rinjtë. 
 
Rinia dhe sporti: 

1. Do të jetë një fond për mbështetje të klubeve sportive. 
2. Do të themelohet çmimi për sportistin e vitit, si dhe çmimet për 

sporte të veçanta. 
3. Do të ndahen bursa për student në studimet bazë. 
4. Do ju mundësohet të gjithë të diplomuarve që ta kryejnë punën 

provuese me pagesë. 
5. Do mbështeten me prioritet organizatat të cilat grumbullojnë dhe 

përfaqësojnë të rinjtë. 
6. Ndërtimi dhe rregullimi i fushave sportive nëpër fshatrat në të 

cilat zhvillojnë aktivitete klubet sportive. 
 
Shoqëria civile: 

1. Do të ndahet një fond nga buxheti i komunës i cili do të jetë i 
dedikuar për financimin e programeve dhe projekteve të shoqërisë 
civile-OJQ-ve. 

2. Do të ndahet një fond për mbështetjen e shoqërive kulturore 
artistike-SHKA-ve. 

 
15. Qeverisja efektive, transparente dhe gjithëpërfshirëse 
 
Qeverisja komunale do të bazohet plotësisht në transparencë në të gjitha 
aktivitetet komunale. Këshilli i drejtorëve do të përbëhet prej personave 
profesionist të fushave përkatëse për të siguruar punë efikase dhe 
shërbime të shpejta për qytetarë. Këta persona bashkë me një 
administratë komunale që do të trajnohet vazhdimisht do të sigurojnë 
zbatimin e këtij programi qeverisës.  
 
Si Kryetar i Komunës, do të angazhohem vazhdimisht në vlerësimin e 
performancës së punës te të gjithë ekipit tim të drejtorëve dhe përmes 
tyre të shërbyesve civil në komunë në të gjitha nivelet.  
 
Gjatë gjithë qeverisjes sime do të angazhohem për të siguruar një frymë 
bashkëpunimi në komunë në mes të stafit në të gjitha nivelet për të 
siguruar koordinim maksimal të drejtorive dhe shërbimeve të 
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ndryshme, i cili koordinim është shumë i rëndësishëm për sigurimin e 
qeverisjes efikase dhe realizim të shumë projekteve të parapara në këtë 
program qeverisës.  
 
Mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve dhe trupave tjera të Komunës do të 
jenë plotësisht të hapura për publikun.  
 
Në qeverisjen time do të mbaj një dialog të afërt dhe të drejtpërdrejt me 
qytetarët në të gjitha lokalitetet e komunës përmes debateve me 
qytetarë, vizitave në lokalitete të ndryshme, institucione shkollore, 
kulturore, sportive e shëndetësore të komunës etj. Përmes këtij dialogu 
me qytetarët do të sigurohet realizimi i projekteve me prioritet sipas 
nevojave të lokaliteteve të ndryshme të komunës.  
 
Në qeverisjen time do të siguroj një ndarje të drejtë të resurseve të 
komunës. Puna e organeve komunale do të jetë plotësisht transparente 
dhe e qasshme për të gjithë qytetarët e komunës së Dragashit.  
 
Për të pasur një transparencë sa më të madhe ndaj qytetarëve të 
komunës do të kryhen këto veprime: 

1. Planifikimi i buxhetit do të bëhet përmes pjesëmarrjes aktive të 
qytetarëve dhe grupeve të interesit si: bizneseve, OJQ-ve, etj. 
2. Raportet e shpenzimeve do të prezantohen rregullisht në web-
faqen e komunës. 
3. Në punën e prokurimit publik, në përzgjedhjen dhe mbikëqyrjen e 
projekteve do të jenë të kyçur edhe komuniteti dhe shoqëria civile. 
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16. Biografia e z. Bexhet Xheladini 
 
Bexhet Xheladini u lind më 11.03.1956 në fshatin Bresan. Ëhtë i martuar 
dhe ka tre fëmijë. Me profesion mjek- Specialit i Mjekësisë së Punës dhe 
Ultrasonist Abdominal. 
 
Një ndër themeluesit e Degës së LDK-së të Dragashit.Ka ushtruar një 
sërë funksionesh partiake.  Në  31 vitet e ekzisencës  në  LDK,ka qenë  
anëtar i kryesisë , kryetar i komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie 
Sociale,anëtar i komisionit të solidaritetit. Dy herë kandidat për deputet 
në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Disa herë delegat në kuvendet 
zgjedhore  të LDK-së. Aktualisht   anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të 
LDK-së. 
 
Pas dëbimit te minatorëve nga puna nga ana e pushtetit serb në vitin 
1990-91,themelon shoqatën- “FAMILJA NDIHMON FAMILJEN”  ku 500  
familje Opojare,ndihmojnë materialisht  500 familje minatorësh të  
Magures,Kishnices,Novoberdes, etj. 
 
Për shkak të aktivitetit në formimin e  Shërbimit Sanitar pran Shtabit 
Komunal të Forcave të Armatosura të Republikës së Kosovës, arrestohet  
dhe burgoset nga forcat serbe më 11.shtator te vitit 1993. 
 
Për aktivitetin e tij në fushën e mbrojtjes, Forcat e Armatosura të 
Republike së Kosovës e graduan  me gradën toger. 
 
Në vitin 1995, themelon shoqatën HANDIKOS te cilën  e udhëheq pa 
pagesë  deri në përfundim të luftës. 
 
Një ndër organizatoret e hapjes së Shkollës së Mesme të Mjekësis në 
Bresanë, ku punoi pa pagesë si mësimëdhënes i Anatomis. 
 
Një ndër themeluesit e  ambulancës “Nena Terezë”, ku punoi si mjek 
papagesë, ndërkaq në ambulancën e tijë private nga viti 1990 e deri në 
vitin 1999, ofroi shërbime shëndetësore  falas punëtorëve të arsimit  me 
familjet e tyre dhe rasteve sociale.  
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Më 14 prill të vitit 1999 mobilizohet si mjek në radhët e UQK-së. Është 
veteran i UÇK-së. 
 
Pas zgjedhjeve të para lokale të vitit 2000, emërohet Drejtor I Drejtoratit 
për Shëndetësi dhe MS. Në vitin 2004 zgjidhet Kryeshef  i Ekzekutivit të 
komunës së Dragashit  deri në 2 janar të vitit 2008. 
 
Organet  komunale  të udhëhequra nga PDK-ja, në Dragash nga 3 janari 
2008 ia mohuan të drejtën për të punuar si mjek në QKMF Dragash, ku 
punoi nga viti 1980. Tani i vetëpunësuar në ordinancën private 
“ARTMEDICA” . 
 
Numri i telefonit 044 119901 dhe 049 119901 
 
 


