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Propozim - PROGRAM
Për mirëmbajtjen dhe zgjerimin e ndriçimit publik si dhe ndërimin
e poçave elektrik në teritorin komunës së Zhelinës

Zhelinë: 2020

Në bazë të nenit 22 pragrafi 4 i ligjit për vetqeverisje lokale ku parashikohet ndriçimi publik,
komuna e Zhelinës, sektori për ndriçim publik sjell këtë;

PROGRAMË

Sektori për ndriçim publik në komunën e Zhelinës në pajtueshmëri me ligjin për vetqeverisje
lokale përgaditi këtë propozim Programë për vitin 2021, e cila bazohet në kërkesat dhe nevojat e
qytetetrëve për të ndriçuar vendbanimet e tyre.

Kjo Programë do të bazohet në;


Mirëmbajtjen dhe zgjerimin e ndriçimit publik në të gjithë teritorin e Komunës së
Zhelinës, sipas kërkesave të qytetarëve;



Ndërimi i poçave egzistues me ato ekonomik;



Ndrimin e kompleteve të ndriçimit publik të cilat jan pa trafo dhe të vendosen Tajmera
(kohë matese) në çdo trafo në teritoret e komunës së Zhelinës.

Kjo programë do ta përfshijë gjith teritorin e Komunës së Zhelinës dhe të njejtat do të
shpërndahen në bazë të nevojës që do të paraqiten në teren.

PLANI FINANCIAR

Për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në tërë teritorin e Komunës së Zhelinës si dhe për
ndrimin e poçave egzistuese me ato ekonomike 1N/70W për vitin – 2021.

Ndriçimi Publik
Nr.
1.

Plani i Punës

Vlera

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i ndriçimit publik në të gjithë teritorin e

1.200.000,oo den

Komunës së Zhelinës.
2

Ndrim i kompleteve të ndriçimit publik cilat jan pa trafo si dhe të

920.000

vendoset Tajmera (kohë matese) nëpër çdo trafo të ndriçimit publik.

Vlera TOTALE:_____________________________________________ 2.120.000,oo den

Kryetari dhe Këshilli Komunal kujdeset dhe siguron implementimin e këtij programi.
Sektori amë ndjek implementimin e programës, mer iniciativa, jep mendime dhe propozon
vendime në lidhje me qëllimet e Programës.
Kjo Programë hynë në fuqi me ditën e sjelljes dhe shpallet në ,,Gazetën zyrtare të komunës së
Zhelinës”.

Nr.__________
__ __ 2021

Këshilli i Komunës së Zhelinës:
Kryetari:
Liridon Useini

