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Saraji, po fuqizohet ekonomikisht, 
Saraji, po urbanizohet , 
Saraji, po zhvillohet.
Saraji po ndryshon falë politikave qeverisëse dhe lokale të Bashkimit Demokratik 
për Integrim, në mandatet menaxhuese me politikat lokale dhe qendrore. 
Jemi dëshmitarë të progresit dhe fuqizimit në aspektin ekonomik, me pretendim 
të reflektimit politik dhe demografik. Kapacitet në resurset ekonomike dhe 
njerëzore do të kenë impakt në fuqizimin e përgjithshëm të Komunës së Sarajit 
dhe më gjerë. 
Saraji po bëhet një qytezë, ku qytetarët e Komunës së Sarajit, tani më për nevojat 
e tyre, nuk e frekuentojnë Shkupin, njëjtë edhe nxënësit e Shkollave të Mesme, 
tani më me disperzimin e disa institucioneve shtetërore në Saraj, edhe ata, nuk do 
të  shkojnë në qytet për një dokument, por atë do ta marinë në Saraj. 
Pretendim kryesorë I ynë ka qenë dhe do të mbetet që Komuna e Sarajit, në 
kuptimin e fjalës dhe të zhvillimit të jetë pjesë e Qytetit të Shkupit.  
Funksionet janë të mandatuara, por veprat mbeten. Ne, jemi të përkushtuar për 
të vazhduar me këtë progres, edhe më fuqishëm, për të realizuar programin  për 
zhvillim 2017-2021, që ka shumë projekte infrastrukturore, projekte arsimore, 
projekte kulturore,  projekte rekreativo -sportiv dhe projekte investuese që do të 
zbusin papunësinë. 
Këtë sfidë politike do ta sfidojmë më punë dhe vepra konkrete, të cilat dukshëm do 
të përmisojnë dhe do të bëjnë më cilësore jetën e qytetarëve. Për këtë kemi dhënë 
dëshmi se mundemi dhe kemi kapacitete, qoftë individualisht apo politikisht.
Për këtë mandat, ofrojmë një program për fatin e gjeneratës së re, për fatin 
e fëmijëve  tanë dhe familjeve tona. Nëpërmjet këtij, programi do të tangoje 
interesin e çdo banori në çdo vendbanim.
Besoj dhe jam i sigurt se bashkërisht do ja dalim, për katër vite të kemi një 
fotografi dhe një pasqyrë të ndryshueshme nga e tanishmja. 

Me respekt, 
Blerim Bexheti 
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PROGRAMI JONË ZGJEDHOR DO TË BAZOHET NE 
SHTATË SHTYLLA KRYESORE:

1. Zhvillimi Lokal Ekonomik
2. Infrastruktura Komunale
3. Arsimi, Kultura dhe Sporti
4. Shëndetësia dhe Ambienti Jetësorë
5. Politika Sociale dhe Bujqësia
6. Energjetikë
7. Rregullimi hapësinorë
Për realizimin e këtyre përcaktimeve programore kemi paraparë këto hapa 
konkrete:
1. Zhvillimi Lokal Ekonomik
 - Krijimin e Qendrës për zhvillim lokal ekonomik ( qendrës multi - funksionale 

)
 - Tërheqja e investimeve vendase dhe të huaja në territorin e Komunës së 

Sarajit 
 - Rritja e bashkëpunimit ekonomik me komunat tjera, dhe bashkëpunimeve 

ndërkufitare.
 - Zgjerimi i zonës industriale edhe në vendbanimin Kondovë. 

2. Infrastruktura Komunale
 - Përpilimi i planeve të reja urbanistike dhe korrigjimi i planeve ekzistuese
 - Legalizimi i objekteve të banimit dhe objekteve afariste
 - Ujësjellësi dhe kanalizimi – në të gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit
 - Ndriçimi publik- në të gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit
 - Asfaltimi dhe meremetimi i rrugëve lokale dhe rajonale
 - Rregullimi dhe formimi i  sipërfaqeve të gjelbërta.

3. Arsimi, Kultura dhe Sporti
 - Përmirësimin e infrastrukturës të objekteve arsimore
 - Pajisjen e institucioneve arsimore me mjete dhe pajisje bashkëkohore
 - Ngritjen e nivelit të procesit edukativo – arsimorë



KOMUNA E SARAJIT - Programi për Zgjedhjet Lokale 20174

 - Vënia ne funksion me kapacitete të plota të çerdhes në Saraj, dhe hapja e 
çerdhes në vendbanimi e Kondovë.

 - Përkrahjen e të gjitha organizatave kulturore dhe krijimtarive në sferën e 
kulturës

 - Organizimi i olimpiadës, ligës komunale, dhe aktiviteteve tjera sportive ( 
mundje në stilin e lirë )

 - Formimi i një komisioni për mbikëqyrjen e shkollave fillore me anëtarë të 
jashtëm të propozuar nga biznes sektori dhe organizatat tjera të interesuara

4. Shëndetësia dhe Ambienti Jetësor
 - Hapja e një POLIKLINIKE në territorin e Komunës së Sarajit.
 - Realizimi i partneritet publiko privat në mbledhjen dhe bartjen e mbeturinave 

në Komunën e Sarajit.
 - Realizimi i projektit për riciklimin e mbeturinave (ekziston studimi i 

fizibilitetit mbetet realizimi i saj ).
5. Politika sociale dhe Bujqësi
 - Përkujdesje ndaj ish ushtarëve të UÇK ( lirimi nga pagesa e taksës ndaj 

Ndërmarrjes Publike Komunale Saraj sipas modelit te Komunës së Prizrenit ).
 - Përkujdesje sociale ndaj personave me nevoja të veçanta.
 - Hapja e zyrës për punë dhe politik sociale ( qendra sociale )
 - Hapja e zyrës nga Agjensioni për punësim i RM
 - Hapja e zyrës qendrore e integruar për vendbanimet e Sarajit
 - Hapja e zyrës rajonale për bujqësi ne Komunën e Sarajit
 - Hapja e zyrës së fondit shëndetësor
 - Hapja e zyrës së drejtorisë së të ardhurave publike

6. Energjetika - Gazifikimi
 - Gjatë mandatit 4 vjeçare planifikohet ndërtimi i rrjetit primarë të gazifikimit 

në territorin e komunës së Sarajit. Faza e parë parasheh gazifikimin e zonave 
industriale dhe rrugëve krysore

 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të lartë 35 KV, edhe atë në trasën Matkë, 
Shishovë, Grcec, Krushopek, Llok edhe Grcec Saraj kthesa Lubin 35/10 KV 
( deri në fund të viti 2018 )

 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të lartë 35 KV, edhe atë në trasenë Getoar 
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Saraj35/10 KV ( deri në fund të viti 2021 )
 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të mesëm 10 KV, edhe atë në trasenë Adrijus 

Gllumovë ( deri në fund të viti 2018 )
 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të mesëm 10 KV, edhe atë në trasenë Gllumovë 

Matkë, ( deri në fund të viti 2018 )
 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të mesëm 10 KV, edhe atë në trasenë Saraj, 

Uka, Frukt import, Imo oil ( deri në fund të viti 2018 )
 - Dislokimi i i rrjetit të tensionit të mesëm 10 KV, edhe atë në trasenë Kondovë, 

Sillare, Radushë ( deri në fund të viti 2021 )
 - Sigurimin e rrjetit të tensionit të ulët në gjithë zonën industriale Lubin ( deri 

në fund të viti 2018 )
 - Sigurimin e rrjetit të tensionit të ulët në gjithë zonën industriale Gllumovë ( 

deri në fund të viti 2018 )
 - Ndriçimi publik ne gjithë territorin e Komunës së Sarajit me drita efikase 

energjetike dhe të gjitha zonat industriale dhe qendra rekreative
 - Aplikimi e efikasitetit energjetik në të gjitha institucionet arsimore në 

territorin e Komunës së Sarajit.
 - Përgatitja  e studimit fizibiliti për prodhimin e energjisë elektrike edhe atë: 

solare, me erë si dhe energjisë nga burimet ujit.
7. Rregullimi hapësinorë-(miratimi i planeve urbanistike)
 - Komuna e Sarajit gjatë vitit 2018 do përfundoj me miratimin e planeve 

urbanistike për vendbanimet: Gllumovë, Shishovë, Matkë, Grçec, Krushopek, 
Llokë, Lubin, Kondovë dhe Saraj, ndërsa në dy vitet e para të mandatit do 
të përfundojnë miratimi i planeve urbanistike për të gjitha vendbanimet në 
komunën ë Sarajit.

 - Ndërtimi i lagjes elitare në territorin e Komunës së Sarajit. Ky projekt do të 
fillojë të realizohet në vitin 2018 dhe do të përfundojë gjatë mandatit katër 
vjeçar. 

 - Komuna e Sarajit si komunë e re në kuadër të planit gjeneral të qytetit të 
Shkupit me zgjedhjen e kryetarit dhe Këshillit komunal që nga mbledhja e 
parë do të miratoj vendim për përgjysmimin e taksave komunale për marrjen 
e lejes për ndërtim



KOMUNA E SARAJIT - Programi për Zgjedhjet Lokale 20176

INVESTIME KAPITALE

1. Revitalizimi, kthyerja në funksion i Liqenit Treska 

Në vitin e parë të mandatit të ardhshëm ( më vitin 2018 ), do të fillon realizimi i 
njërit nga projektet kapitale në komunën Sarajit, projekti për REVITALIZIMIN 
DHE RIKONSTRUMIN  E LIQENIT TRESKA. Parashohim që këtë pjesë 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ta shpallë zonë të lire turistike dhe Saraji 
të bëhet një destinacion i vërtet turistik. Vlera investuese e këtij projekti sipas 
parashikimeve do të jetë afër 300 milion euro ndërsa do të sigurohen mbi 1 500 
vende pune. 

Në vitin 2018 komfor planeve dhe projekteve të Komunë së Sarajit do të bëhen 
investime private në vlerë prej më tepër se 10 milion euro të cilat do të sigurojnë 
hapjen e mbi 500 vendeve të reja të punës të profileve të ndryshme ( komuna ka 
hartuar planet lokale urbanistike për rregullimin e tokës ndërtimore e cila përmes 
ankandeve publike do t’iu ofrohet investitorëve privat ).

Komuna e Sarajit gjithashtu ka hartuar planin detal urbanistik me të cilin do të 
ndërtohet një lagje elitare me investitor privat ku parashihen të ndërtohen mbi 
150 shtëpi banimi.

2. Ndërtimi i Shtëpisë së Kulturës

Jeta kulturore dhe artistike ne komunën ton gjithnjë e më tepër hapëron drejt 
institucionalizimit të aktiviteteve kulturorë në komunën tonë. Gjithnjë e më tepër 
rinia e Komunës së Sarajit po bëhet pjese e aktiviteteve të shumta kulturore duke 
i dhënë frymë dhe shpresë se tradita kultura, doket dhe zakonet zënë një vend 
të rëndësishëm ne jetën kulturore në Saraj. Prandaj themelimi dhe ndërtimi i 
shtëpisë së kulturës është nevojë dhe kërkesë e shumë shoqatave kulturore 
artistike të cilat veprojnë në territorin e komunës, por edhe vetë banoreve të 
Sarajit.

3. Rifunksionalizimi i Qendrës rekreativo - sportive Saraj

Parku i Sarajit në mandatin e ardhshëm do të jetë vendi jo vetëm i rekreimit 
dhe zbavitjes por edhe organizimit dhe lojave oficiale ne kuadër të ligave 
profesionale të cilat ekzistojnë në R. e Maqedonisë. Prandaj, Komuna e Sarajit 
në bashkëpunim me komitetin olimpik planifikon që këtë qendër ta kthej në 
qendër të vërtet sportive e cila do të shfrytëzohet nga të gjitha klubet sportive të 
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cilat veprojnë në komunën ë sarajit.

Gjithashtu me inicim nga komuna e sarajit gjatë mandatit katërvjeçar planifikohet 
shitja e pishinës i cili gjendet te parku i Sarajit.

4. Pastërtia dhe menaxhimi me mbeturinat

Një ndër prioritetet më të rëndësishme që nga fillimi i mandatit do të jetë higjiena 
dhe pastërtia në të gjithë territorin e Komunës së Sarajit prandaj parashihet edhe 
një reformë e thellë në menaxhimin me mbeturinat në komunën tonë me ç’rast 
do të bëhet transformimi i tërësishëm i ndërmarrjes publike që menaxhon me 
mbeturinat në Komunën e Sarajit. Dy konceptet të cilat do të shqyrtohen janë 
forma e koncesionit dhe partneritetit privato-publik. Çdo vendbanim i komunës 
do të përfshihet në projektin për grumbullimin  e mbeturinave 

5. Ndërtimi i poliklinikës në Komunën e Sarajit.

Ndërtimi i POLIKNLINIKËS do të jetë prioritet në punën tonë. Në vitin 2018 
do të vendohet gurë themeli i poliklinikës në Komunën e Sarajit. Deri më tani 
Komuna e Sarajit ka caktuar hapësirat dhe projektin në të cilën do të ndërtohet 
kjo poliklinikë që është nevojë dhe kërkesë e kamotshme e banorëve. 

6. Ndriçimi publik

Ndriçimi publik në gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit do të jetë një ndër 
prioritetet kryesore ne mandatin katërvjeçar, me ç’rast do të bëhet rikonstruimi i 
tërësishëm i rrjetit në të gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit. Është hartuar 
studimi i fizibilitetit me të cilin parashihen modernizimi i gjithë rrjetit të ndriçimit 
publik. Gjithashtu, planifikohet ndriçimi në hyrje te çdo vendbanimi përgjatë 
rrugës regjionale 402 dhe 403.

Gjithashtu, në mandatin katërvjeçar Komuna e Sarajit planifikon aplikimi e 
efikasitetit energjetik në të gjitha institucionet arsimore dhe kulturore me qëllim 
të rritjes së efikasitetit dhe kursimit të energjisë elektrike.

7. Zgjerimi i vikend zonës në Matkë

Zhvillimi ekonomik lokal përmes zhvillimit të turizmit mbetet një ndër synimet 
kryesore në mandatin e ardhshëm, prandaj që në vitin e parë të mandatit do të 
bëhet zgjerimi i vikend  zonës në Matkë ( e njohur si ish kazerma e ushtrisë ) 
ku banorët e Sarajit por edhe më gjerë do të kenë mundësi ti shijojnë bukuritë 
natyrore të Matkës. 
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8. Zgjerimi i objektit të Komunës 

Rritja e kapaciteteve zhvillimore të Komunës së Sarajit imponon nevojën për 
rritjen e kapaciteteve administrative, prandaj gjatë këtij mandati do të bëhet 
zgjerimi i objektit të komunës së Sarajit, me ç’rast banoret do të kenë mundësi 
që të marrin shërbime më cilësore dhe kualitative. 

9. Unaza në hyrje të Sarajit

Me qëllim të lehtësimit të qarkullimit dhe lëvizjes së qytetarëve në vitin e parë 
të mandatit parashohim ndërtimin e UNAZËS te ura e re e cila lidh Sarajin me 
kryeqendrën. Ndërtimi i kësaj unaze do të lehtësoj edhe qarkullimin e rrugës që 
lidh Shkupin me qytetin e Tetovës.

10. Mbështetje financiare për shënimin e datave historike

Komuna e Sarajit do të mbështes financiarisht shënimin e datave historike që 
janë të rëndësishme për banorët e komunës si : 28 nëntori dita e Flamurit, 22 
nëntori dita e Alfabetit, 13 dhjetori dita e Komunës, 7 marsi dita e Arsimtarit, 13 
gushti dita e nenshkrimit te M.O.-së, 17 janari dita e lindjes së heroit kombëtarë 
Isa Boletini - shtatorja e të cilit gjendet ne sheshin e Flamurit në Saraj, 5 Maji 
dita e dëshmorëve të atdheut.

11. Rregullimi i shtratit të lumit i cili kalon përmes vendbanimeve Bojanë, 
Llaskarcë, Bukovic, Semenisht,Arnaqi e epërme, Arnaqi e poshtme 
,Gllumovë dhe derdhet në lumin Treska.

12. Definimi i kufirit ndërmjet Komunës së Sarajit dhe Komunës Gjorçe 
Petrov

13. Rritja  e cilësisë dhe linjave për transport publik.

14. Angazhimi i personave për punë të përgjithshme, ku do angazhon mbi 
200 persona për vitin 2018, në bashkëpunim me qytetin e Shkupit dhe 
ministrin e punës dhe politikës sociale.

15. Hapja e një zyre në kuadër të Komunës që do te jetë e angazhuar për 
komunikim me diasporën dhe do të jetë urë lidhëse e mërgatës nga 
Dërveni me vendlindje. 
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INVESTIME DHE PROJEKTET QË DO TË REALIZOHEN 
NË CDO VENDBANIM NË KOMUNËN E SARAJIT

1. Vendbanimi Krushopek

 - Rregullimi i oborrit të shkollës dhe fushës së sportit që është në kuadër të 
shkollës fillore

 - Bekatonizimi i disa rrugëve lokale

 - Stacion filtrues për kanalizim

 - Hapja e rrugës që do të lidhë pjesën e vjetër dhe të re të fshatit

 - Këndë për fëmijë në hyrje të parkut 

 - Ndriçim publik

2.Vendbanimi Lubin

 - Ndërtimi i objekti i ri të shkollës fillore me mësim në gjuhën shqipe

 - Asfaltimi i rrugës në dalje të fshatit

 - Ndriçimi publik

 - Bekatonizimi i disa rrugëve lokale

3.Vendbanimi Saraj

 -  Hapja e një rrugice alternative në vendin e quajtur Draçe-Saraj që do të 
lidhet më qarkoren ose me rrugën rajonale ( komuna do e ndihmon dhe 
përkrah realizimin e këtij projekti )

 -  Asfaltimi i tërësishëm i rrugës numër 6 dhe një pjesë e rrugës numër 8 
(gjithsej 3 500 m2)

 - Asfaltimi i rrugës numër 3- lagja e re (gjithsej 2.600 m2)

 - Përfundimi i rrjetit të kanalizimit te rruga numër 10 dhe numër 20

 - Bekatonizimi i 19 rrugicave në Saraj (gjithsej 7.300 m2)

 - Mirëmbajtja e ndriçimit publik
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 - Rregullimi i shtratit të lumit Vardar

 - Rregullimi hapësirës publike në hyrje të rrugës numër 4

4.Vendbanimi Shishovë

 - Mirëmbajtja e kanalit për ujitjen e tokës 

 - projektimi dhe realizimi i ndërtimit të rrugës për rreth lumit Treska

 - Bekatonizimi i rrugicave

 - Ndriçimi publik

5.Vendbanimi Gllumovë

 - Ndërtimi i sallës së sportit në kuadër të shkollës fillore “Sami Frashëri”

 - Zgjerimi dhe ndërtimi i fasadës së  shkollës fillore “Sami Frashëri”

 - Bekatonizimi i disa rrugicave

 - Riparimi i rrugës për te varrezat

 - Kanalizimi në disa rrugë

 - Zgjerimi i urës në hyrje të fshatit

 - Projektimi dhe realizimi i ndërtimit të rrugës për rreth lumit Treska

6.Vendbanimi Arnaqi e poshtme dhe Arnaqi e epërme

 - Zgjidhja e problemeve me ujësjellësin

 - Rregullimi i varrezave dhe mirëmbajtja e tyre

 - Zgjidhja e problemeve me rrymën

 - bekatonizimi i dy rrugicave në Arnaqi të poshtme (gjithsej 900 metra 2)

7.Vendbanimi Semenisht dhe Çajlanë

 - Përfundimi i punimeve për ndërtimin e objektit të shkollës fillore

 - Ndërtimi i fushës së sportit në kuadër të shkollës

 - Përforcimi i kapacitetit për furnizim me ujë për pije (Çajlanë)

 - Zgjerimi i urës në hyrje të fshatit
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 - Rregullimi i kanalit nga rruga kryesore deri te ura

 - Bekatonizimi i disa rrugicave

8.Vendbanimi Rashçe

 - Ndërtimi i sallës së sportit në kuadër të shkollës fillore “Drita

 - Bekatonizimi i disa rrugicave 

 - Rregullimi i sheshit me këndë për fëmijë

 - Hapja e rrugës alternative që lidh fshatin Rashçe me fshatin Kopanicë

 - Rregullimi i shtratit të lumit Vardar

 - Kanalizimi Rashçe – Kopanicë

 - Asfaltimi i rrugës Rashçe -Lubin - Saraj

9.Vendbanimi Radushë

 - Zgjidhja e problemi me transportin publik

 - Ndërtimi i një qendra sportive multi funksionale

 - Zgjerimi i rrugës kryesore

 - projektimi i rrugës dhe urës që lidh Radushën me Rashçen ( Komuna 
do të bënmë projektimin e këtij projekti ndërsa realizimi do të bëhet në 
bashkëpunim me institucione tjera) 

 - Zgjerimi i Planit urbanistik

 - Zgjedhja e problemit me mbeturinat

 - Projektimi dhe realizimi i projektit të Ujësjellësit. Ky projekt do të realizohet 
në bashkëpunim me institucionet tjera. 

10.Vendbanimi Sillare e Epërme
 - Përfundimi i projektit të Ujësjellësit 
 - Rruga alternative që lidh fshatin Sfillare me fshatin Radushë
 - Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore
 - Bekatinizimi i disa rrugicave
 - Rregullimi i rrugës kryesore në fshat
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11. Vendbanimi Llokë

 - projektimi i projektit për ndërtimin e  urës që lidh fshatin Llokë me lagjen 
Gjorçe Petrovë

 - Hapja e kanalit ekzistues për ujërat atmosferik (300 m)

 - Zgjidhja e problemit me mbeturinat

 - Hapja e rrugës (1,5km)

 - Ndërtimi i një fushe sporti

12.Vendbanimi Gërçec

 - Mirëmbajtja e ndriçimit rrugore

 - Bekatonizimi i disa rrugicave

 - Rregullimi i një fushe të sportit 

 - ndërtimi i rrugës në drejtim të varesave dhe vikend lagjes

13.Vendbanimi Kondovë: 

 - Pastrimi i deponive rreth lumit Vardarit

 - Bekatonizimi dhe asfaltimi i disa rrugicave

 - Kanalizimi për disa rrugë që kanë mbetur pa lidhur me kanalizimin e këtij 
fshati

 - rregullimi i Stadiumit në shkollën fillore “Bajram Shabani”

 - Ndërtimi i një ure që lidh Kondovën me Sarajin 

 - Dislokimi i lartpërçuesit (i cili kalon në mes të fshatit)

 - Qarkore (unazë) te pompa e benzines në Saraj

 - Projektimi dhe ndërtimi i çerdhes për fëmijë në ish objektin e komunës së 
Kondovës dhe këndit për fëmijë.

14.Vendbanimi Sfillare e poshtme:

 - Rregullimi i koritës së rekës që kalon në mes të fshatit 

 - Bekatonizimi i rrugëve (prioritet 400 m2)
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 - Tamponimi i rrugës për te varezat

 - Projektimi i rrugës alternative Sillare - Kondovë. 

 - Zgjidhja e problemit të fushës së sportit dhe kanalit për ujitje.

15.Vendbanimi Kopanicë:
 - Asfaltimi i rrugës kryesore deri te shkolla fillore
 - Kanalizim (proekti egziston)
 - Bekatonizimi i disa rrugicave
 - Hapja e një rruge alternative ka vendi i quajtur bregu i bardh Kopanic-Rashçe

16.Vendbanimi Bojan:
 - Sheshi
 - Asfaltimi i rrugës kryesore
 - Kënd për fëmijë
 - Përforcimi i ujësjellësit 
 - Bekatonizimi i rrugicave

17.Vendbanimi Llaskarc:
 - Ndërtimi i Ujësjellësit 
 - Ndërtimi i kanalizimit 
 - Meremetimi i i rrugës kryesore
 - Meremetimi i urës

18 Vendbanimi Bukoviç:
 - Zgjidhja përfundimtare e problemit me ujësjellësin 
 - Bekatonizimi i disa rrugicave 
 - Mirëmbajtja e ndriçimit publik
 - Ndërtimi i rrjetit të Kanalizimit
 - Meremetimi i rrugës kryesore
 - Mirëmbajtja e rekës
 - Punime në stadiumin e shkollës 
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19.Vendbanimi Dvorcë: 
 - Ndriçimi publik
 - Bekatonizimi i rrugicave
 - Mbledhja e mbeturinave

20.Vendbanimi Raoviç: 
 - Ndriçimi publik
 - Bekatonizimi i rrugicave
 - Mbledhja e mbeturinave

21.Vendbanimi Paniçarë : 
 - Ndriçimi publik
 - Bekatonizimi i rrugicave
 - Mbledhja e mbeturinave

22.Vendbanimi Matkë: 
 - Ndriçimi publik
 - Bekatonizimi i rrugicave
 - Mbledhja e mbeturinave

Të nderuar bashkëvendës,

Në programin tonë i kemi paraparë edhe projektet që kanë dal nga takimet që i 
kemi pasur me shoqata të ndryshme. Në vazhdim janë projektet që janë kërkesë 
dhe nevojë e Shoqatës së pensionisteve. Shoqatave kulturore artistikë, klubeve 
afariste dhe afaristëve që funksionojnë në territorin e Komunës së Sarajit.

Shoqatat e Pensionisteve:
 - Zyre për pensionistet
 - Ekskursion për anëtarët e dy shoqatave të pensionistëve që funksionojnë në 

territorin e Komunës së Sarajit dhe njëkohësisht do të sigurojmë mbështetje 
financiare për funksionimin e tyre 

 - Shoqatat kulturore-artistike:

 - Mbështetje financiare për manifestimet kulturore dhe shënimi i datave të  
rëndësishme
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Klubet sportive:

 - Angazhimi i një personi përgjegjës në komunë për çështjet sportive

 - Organizimi i Ligës komunale për lloje të ndryshme të sporteve

 - Mjet transporti për shkollët/klubet e futbollit

 - Mbështetje financiare

 - Një fushë sporti i cili do të jetë në funksion për tërë klubet futbollistike

Sektori afarist:

 - Realizimi i qendrës multifunksionale ( trajnime, kurse dhe edukim profesional)

 - Urbanizimi i zonës industriale në Saraj

 - Përmirësimi i infrastrukturës ( rrugëve, ndiçimit dhe kanalizimit ) që do 
ndihmon zhvillimin e bizneseve.

 - Formimi i një komisioni për mbikëqyrjen e shkollave fillore me anëtarë të 
jashtëm të propozuar nga biznes sektori dhe organizatat tjera të interesuara
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