
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Artur Bushi, Kryetari i 

Bashkisë Krujë 

 

 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral” (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: + (355) 822 42626 

 

 
  

http://www.matesielektor.al/
mailto:rdakorca@gmail.com
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Premtimet elektorale të z. Artur Bushi, Kryetari i Bashkisë Krujë 
 

1. Investimi për Ujësjellësin; 

2. Rehabilitimi i rrugës Krujë- Fushë Krujë;  

3. Poliklinika e Krujës. 

 

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/24/kruje-bushi-projekte-te-reja-nuk-keni-pare-gje-akoma/  

 
 

Premtimet e arritura  

1. Rindërtimi i Qendrës Shëndetësore në fshatin Borizanë, Nj. Adm. Thumanë.  

2. Sistemimi i rrugës “Topalli” në fshatin Tapizë, Nj. Adm. Nikël.  

3. Rikonstruksioni total i shkollës 9 – vjeçare “Sherif Dervishi” në fshatin Budull, Nj. Adm. 

Bubq.  

4. Rikonstruksioni i Shkollës së Mesme “Gjergj Kastriot Skënderbeu” në Krujë.  

5. Rikonstruksioni i shkollës “Shaqir Lleja” në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.  

6. Sistemimi dhe asfaltimi i disa segmenteve rrugore brenda lagjes “Magaze” në qytetin e 

Krujës.  

7. Sistemimi dhe asfaltimi i “Rrugës së Kishës” në Thumanë. 

8. Sistemimi dhe asfaltimi i segmentit rrugor në lagjen “Berbere” në Krujë.  

9. Rindërtimi i shkollës 9 – vjeçare “Ramazan Jangozi” në fshatin Thumanë, Nj.Adm. 

Thumanë.  

10. Ndërtimi i kopshtit të ri në lagjen “Varosh” në qytetin e Krujës.  

11. Rindërtimi i shkollës në fshatin Luz, Nj. Adm. Fushë – Krujë.  

12. Rikonstruksioni i shkollës 9 – vjeçare “Hajdar Hoxha” në fshatin Larushk, Nj. Adm. Fushë 

– Krujë. 

13. Rikonstruksioni i shkollës “Shote Galica” në Krujë.   

14. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës kryesore deri tek ura, në fshatin Sukth – Vendas, Nj. Adm. 

Thumanë.  

15. Rikonstruksioni i shkollës “Kastrioti” në fshatin Derven, Nj. Adm. Thumanë.  

16. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Bilaj, Nj. Adm. Bubq.  

17. Rindërtimi i shkollës “Korb Muça” dhe i kopshtit “Evropa” në fshatin Qerekë, Nj. Adm. 

Nikël.  

18. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Picërragë, në Krujë.  

19. Rehabilitimi i rrugës së Ukëve në fshatin Nikël. Ndërhyrja përfshiu ndërtimin e urës së re, 

asfaltimi i pjesës së mbetur të rrugës, si dhe sistemimi i kanalit kullues.  

20. Sistemimi dhe asfaltimi i segmenteve rrugore në fshatin Gramëz, Nj. Adm. Thumanë.  

21. Asfaltimi i rrugës dhe vendosja e ndriçimit publik në lagjen e re të fshatit Bubq, Nj. Adm. 

Bubq.  

22. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës që lidh “rrugën e Burgut” me rrugën nacionale Fushë Krujë 

– Kamëz, në fshatin Arrameras.  

23. Rehabilitimi i plotë i Rezervuarit të Tapizës.  

https://ata.gov.al/2019/06/24/kruje-bushi-projekte-te-reja-nuk-keni-pare-gje-akoma/
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24. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës “Troja” në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.  

25. Rindërtimi i shkollës “Gjon Luka” në fshatin Luz, Nj. Adm. Fushë – Krujë.  

26. Asfaltimi i rrugës dhe shtrimi i trotuarit në segmentin që lidh rrugën “Abaze” me “Donika 

Kastriotin”, në qytetin e Krujës.  

27. Rindërtimi i plotë i Poliklinikës në qytetin e Krujës.  

28. Rikonstruksioni i godinës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Krujë.  

29. Rikonstruksioni i kopshtit në lagjen “Zim Zeneli” në Krujë.  

30. Ndërtimi i sistemit të ri energjitik në Bashkinë Krujë, që i shërben 40 000 banorëve. 

Investimi përfshiu:  

 Ngritjen e nënstacionit mobile; 

 Ndërtimin e 5 fiderave 20 kV; 

 Ndërtimin e 120 kabinave; 

 Vendosjen e 2500 shtyllave; 

 Shtrimin e 130 km rrjet kabllor abc. 

31. Rikonstruksioni i shkollës “Iliria” në fshatin Zallë, Nj. Adm. Fushë – Krujë.  

32. Rehabilitimi i rrugës për tek shkolla e re në fshatin Qerekë, Nj. Adm. Nikël.  

33. Restaurimi i Teqesë së Dollmës. 

34. Rikonstruksioni i ambulancës në fshatin Berbere në qytetin e Krujës. 

35. Rikonstruksioni i gjimnazit të Fushë – Krujës.   

36. Ndërtimi i Ambulancës së re në fshatin Bushnesh, Nj. Adm. Thumanë.  

37. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe vendosja e ndriçimit publik në rrugën kryesore të 

fshatit Bushnes, Nj. Adm. Thumanë.  

38. Ndërtimi i 443 apartamenteve dhe 360 shtëpive individuale të reja, në Thumanë, Fushë – 

Krujë dhe Bubq.  

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Vijon puna për ndërtimin e shkollës “Vëllezërit Masha” në fshatin Mazhë – Vogël, Nj. 

Adm. Bubq.  

2. Vijon puna për ndërtimin e çerdhes dhe kopshtit “Derede”.  

3. Vazhdon puna për ndërtimin e shkollës “Haxhi Qira” në fshatin Borizanë, Nj. Adm. 

Thumanë.  

4. Në Fushë – Krujë vijon puna për ndërtimin e lagjes Rilindja. 

5. Vijon restaurimi i urës së fshatit Kurcaj, Nj. Adm. Nikël.  

6. Në fshatin Bilaj, vazhdon puna për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës “Ëngjëlli”.  

7. Në Fushë – Krujë vijon puna për ndërtimin e ujësjellësit të ri. 

8. Vijon puna për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit të qytetit të Krujës. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKruje 

https://www.facebook.com/BashkiaKruje

