
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Elton Arbana, Kryetari i 

Bashkisë Shijak 

 

 

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 
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Premtimet elektorale të z. Elton Arbana, Kryetari i Bashkisë Shijak 

 

1. Dua të përpiqem ta bëj Shijakun një vend sa më të mirë për fëmijët tanë; 

2. Dua që ta bëj Shijakun një vend sa më afër standardeve europiane; 

3. Do të bëjmë më shumë për integrimin e zonave rurale dhe ubrane.  

4. Mbështetje dhe përkrahje për çdo problematikë të tregtarëve të pazarit; 

5. Fëmijët e Qendrës Komunitare Shijak, do të kenë prioritet të veaçantë; 

6. Në vëmendjen tonë do të jenë takimet me përfaqësues mjedisorë ku do të flasim më 

konkretisht për programet e mbrojtjes së mjedisit, zvogëlimin dhe kontrollin e ndotjes, 

menaxhimin e ujërave të zeza, parandalimin e përmbytjeve në Shijak; 

7. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së moshës së tretë, të cilët kanë 

dhënë një kontribut të vyer për shoqërinë.  

 

Burimi 1: https://ata.gov.al/2019/06/24/arbana-dua-ta-sjell-shijakun-sa-me-afer-

standardeve-europiane/  
 

Burimi 2: https://www.facebook.com/Elton-Arbana-Faqja-Zyrtare-1085717774966539/  

 

 

Premtimet e arritura 

1. Rehabilitimi, mirëmbajtja dhe asfaltimi i aksit rrugor “Katër Rrugët” – Rrashbull, në 

Shijak. 

2. Rindërtimi i kopshtit nr. 1 në Shijak.  

3. Rindërtimi i kopshtit nr. 2 dhe shkollës “Rilindja” në fshatin Sallmone, Nj. Adm. 

Xhafzotaj.  

4. Rikonstruksioni i shkollës “Lidhja e Prizrent”. 

5. Rikonstruksioni i shkollës “Petrit Llaftiu”. 

6. Rikonstruksioni i gjimnazit “16 Shtatori” sipas standarteve më të mira europiane.  

7. Rindërtimi i shkollës “Kajo Karafili” në Shijak. 

8. Përfundimi i 70% e punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të ri të Shijakut.  

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

 

1. Së shpejti nisin punimet për ndërtimin e Pallatit të Kulturës në Shijak.  

2. Po përfundon ndërtimi i 567 banesave të para individuale në Shijak, për familjet që 

mbetën të pastreha nga tërmeti i 26 Nëntorit.  

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Shijak-107332337629684 

https://ata.gov.al/2019/06/24/arbana-dua-ta-sjell-shijakun-sa-me-afer-standardeve-europiane/
https://ata.gov.al/2019/06/24/arbana-dua-ta-sjell-shijakun-sa-me-afer-standardeve-europiane/
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