
Bashkia: CËRRIK 

Kryetar: ALTIN TOSKA 

 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të përmirësohet infrastruktura duke filluar nga rruga Cërrik-Banjë, e më pas në rrugët 

e njësive administrative  

2. Do të përmirësohet sistemi i ujësjellës kanalizimeve në territorin e bashkisë 

3. Do të përmirësohet kujdesi shëndetësor në territorin e bashkisë 

4. Do të përgatitet plani i zhvillimit urbanistik për të gjithë Bashkinë  

5. Do të realizohet lidhja e qytetit me rrjetin kabllor kombëtar  

6. Do të ofrohet shërbimi i internetit falas nëpërmjet wifi, i cili do të ofrohet edhe në paktën 

një pikë në çdo fshat dhe çdo shkollë  

7. Do të kryhet ndërtimi i shesheve të pushimit në çdo lagje në territorin e bashkisë dhe 

hapja e  ndërmarrjeve të vogla për mirëmbajtjen e këtyre shesheve  

8. Do të kryhet përmirësimi i kushteve të transportit urban përmes unifikimit të shërbimit 

publik urban në territorin e bashkisë 

9. Do të kryhet mbikëqyrja e territorit të qytetit me policë të kualifikuar dhe do të ngrihet 

një komisariat në territorin e bashkisë 

10. Do të realizohet projekti i rrugës Cërrik-Banjë  

11. Do të investohet në infrastrukturën rrugore në Lagjen nr. 1 

12. Do të investohet në rikonstruksionin e shesheve dhe rregullimin e fasadave për 

rivitalizimin e qytetit në Lagjen nr. 1 

13. Do të kryhet rruga  Cërrik-Papërr 

14. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Shtermen  

15. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në Cartalloz  

16. Do të përfundojë rruga në Çartalloz   

17. Do të kryhet një investim prej 34 miliardë lekë në rrugën Gostim –Mollas  

18. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në Gostimë 

19. Do të ndërhyet në kujdesin shëndetësor dhe social në Shtermen  

20. Do të ndërhyet në zhvillimin e infrastrukturës rrugore në Gjyral  

21. Do të ndërhyet në zhvillimin e sistemit shëndetësor në Gjyral  

22. Do të vendoset një sistem i rregullt shpërndarjeje uji të pijshëm dhe kanalizime me 

standarte në Shtermen  

23. Do të përfundohet projekti i lënë përgjysëm i rrugës kryesore në Gjyral dhe do të 

rikonsktruktohen  kanalet kulluese duke betonizuar pjesët anësore të tyre  

24. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Mollas  

25. Do të ndërhyet në sistemin shëndetësor dhe social në Mollas  

26. Do të ndërhyet në zhvillimin e infrastrukturës në Selitë  



27. Do të kryhet rruga Gostimë-Mollas  

28. Do të përfundojë rruga në Xherie   

29. Do të ndërhyet në infrastrukturën rrugore në Banjë  

30. Do të ndërhyet në kujdesin shëndetësor në Banjë  

31. Do të ndërhyet në sistemin e ujit të pijshëm në Banjë  

32. Do të ndërhyet në infrastrukturë rrugore në Trunç  

33. Do të ndërtohet ujësjellësi në Selvias  

34. Do të përmirësohet infrastruktura rrugore dhe do të ndërtohen kanale të reja kulluese në 

Qyrkan  

35. Do të kryhet infrastruktura rrugore Elbasan-Banjë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Shkolla profesionale do të shndërrohet në Qendër Ekselence për teknikët e bujqësisë, gjë 

e cila do të ndihmojë në shndërrimin e Cërrikut në qendër agropërpunimi  

2. Do të investohet në sport dhe kulturë në territorin e bashkisë 

3. Do të nxitet rinia drejt arsimit në fushën e agrobiznesit dhe përpunimit të produkteve  

4. Do të shpërndahen bursa në mbështetje të nxënësve ekselent  

5. Do të kryhet forcimi i aktiviteteve të mësimdhënies të shkollës profesionale dhe 

bashkëpunim me institucione të tjera arsimore brenda dhe jashtë vendit që do të sigurojë 

një rritje cilësore të shërbimit ofruar të rinjëve  

6. Shkolla profesionale e Cërrikut do të kthehet në qendër studimi e specializuar për të 

gjithë qarkun e Elbasanit dhe në bashkëpunim me institucione në Itali diplomat e saj do të 

njihen dhe në Evropë   

7. Shkolla profesionale do të forcojë dhe institucionalizojë lidhjet me Institutin e Lartë 

Bujqësor, me Institutin e Misrit dhe të Duhanit dhe me institucione të tjera aktive në 

fushën e bujqësisë  

8. Do të shfrytëzohet stacioni i radios së Cërrikut për planet e saj zhvillimore  

9. Ekipi i Turbinës do të mbështetet nga Bashkia dhe promovohet tek bizneset e zonës  

10. Shkollat në këtë bashki do të kenë këndet e tyre sportive  

11. Do të ndërtohen qendra sociale komunitare në territorin e bashkisë për zbavitjen për të 

rinjtë dhe moshat e treta  

12. Do të ngrihet ansambli artistik në territorin e bashkisë 

13. Do të themelohet Këshilli i të Rinjëve për Bashkinë si dhe do të kthehen shkollat në 

qendra komunitare  

14. Do të kryhet dyfishim i hapësirave sportive, rehabilitim i terreneve sportive dhe 

palestrave në shkollat e Cërrikut, rikonstruksion i të gjitha ambienteve sportive në pronësi 

të bashkisë, si dhe dyfishim të fondit për sportin në buxhetin e bashkisë  

15. Do të rinovohet stadiumi i futbollit të Cërrikut për të krijuar kushtet e infrastrukturës së 

nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve sportive  



16. Do të rinovohet palestrat e ekipeve peshëngritëse të Shtërmenit dhe Cërrikut  me kushte 

moderne dhe të denja për ti dhënë mundësi sportistëve të rikthejnë lavdinë dhe krenarinë 

e dikurshme 

17. Do të rindërtohet kinemaja e qytetit 

18. Do të ndërhyet në zhvillimin e sistemit arsimor në Gjyral  

19. Do të rivitalizohen aktivitetet kulturore në Mollas 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të realizohet trajtimi i integruar i mbetjeve urbane në territorin e bashkisë duke u 

koordinar me impianit e trajtimit të mbetjeve në Elbasan   

2. Do ndërtohet landfilli i mbledhjes dhe përpunimit të mbetjeve në territorin e bashkisë 

3. Do të investohet në hapësirat e gjelbërta në Lagjen nr. 1 

4. Do të ndërhyet në gjelbërimin e vendit në Shtermen  

5. Do të ketë angazhim dhe kujdes që të menaxhohet situata nga vendosja e koshave e deri 

te grumbullimi e riciklimi i mbetjeve në Malasej  

6. Do të ndërhyet në pastrimin e vendit në Shtermen  

7. Do të ndërhyet në gjelbërimin e vendit në Banjë  

8. Do të ndërhyet në pastërtinë e vendit në Banjë 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të ndihmohen fermerët dhe bizneset që prodhimi të dalë në tregjet kryesore të 

Shqipërisë  

2. Do të kryhen investime në rrjetin vaditës kullues dhe në gjithë infrastrukturën bujqësore 

dhe blegtorale  

3. Do të kryhet mbështetja e fermerëve për vreshtari, ullishte, pemëtari, drithëra; Do të 

mbështetet prodhimi vendas dhe do të rriten të ardhurat për banorë në zonat rurale  

4. Në bashkëpunim me qeverinë qendrore do të kryhet heqja e monopolit të blerjes së 

duhanit duke liberalizuar tregun edhe për subjekte të tjera tregëtare të këtij sektori  

5. Do të realizohet ringritja e industrisë përpunuese për të mbledhur, ruajtuar, seleksionuar 

dhe përpunuar produktet bujqësore e blegtorale të zonës  

6. Do të realizohet koordinimi dhe garantimi i lëndëve bujqësore me qëllim uljen e kostove 

të tyre dhe rritjen e konkurueshmërisë së prodhimit bujqësor veçanërisht për plehërat 

kimike dhe farërat  

7. Do të vendosen në funksion të agrobiznesit godinat e papërdorura të ish ndërmarrjeve 

industriale  

8. Do të bëhet përmirësimi i rrjetit të vaditje kullimit në territorin e bashkisë 

9. Bashkia do të ndihmojë në garantimin e tregjeve në zonat rreth bashkisë  

10. Do të jepet vëmendje për më shumë punësim duke subvencionuar prodhuesit dhe jo 

tregtarët, pasi ai do të sigurohet që çdo gjë të eci në rrugën e duhur, nga rritja e prodhimit 

deri tek  shitja me çmim më të mirë          



11. Do ngrihet një qendër e grumbullimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore në 

territorin e bashkisë 

12. Do të ndërhyet në infrastrukturën bujqësore në Shtermen  

13. Do të kryhet mirëstrukturimi i modelit bujqësor, në Malasej, duke menaxhuar fazat e 

kultivimit, rritjes dhe zhvillimit të tregut të kulturës bujqësore 

14. Do të arrihet shitja e produkteve bujqësore nëpërmjet hapjes së aktiviteteve të 

agrobiznesit duke maksimalizuar frytet e punës së tyre dhe në Bashkinë e Cërrikut do të 

jetë një qendër e grumbullimit të produkteve bujqësore  

15. Do të ndërhyet në zhvillimin e bujqësisë në Gjyral  

16. Do të ndërhyet në bujqësi dhe mbështetje kundrejt fermerit duke koordinuar dhe 

garantuar tregun dhe zhvillimin e lëndës bujqësore në Çartalloz  

17. Do të kryhet mirëmenaxhimi i kujdesshëm dhe funksional i produkteve bujqësore duke 

normalizuar tregun bujqësor në Gostimë 

18. Do të zgjidhet problemi i vaditjes së tokave bujqësore në Gostimë nëpërmjet furnizimit 

me ujë nga kanali i Naum Panxhit  

19. Do të realizohet mbështetja dhe zhvillimi i agrobiznesit, bujqësisë dhe blegtorisë në 

Mollas; Gjithashtu, do të mbështeten fermerët për kultivimin e vreshtarive, pemëtarive e 

drithërave dhe përmirësim të rrjeteve të vaditjes dhe kullimit  

20. Do të ndërhyet në zhvillimin e bujqësisë në Selitë  

21. Do të mbështetet agrobiznesi në Selitë në katër vitet e ardhshme si pikënisja e zhvillimit 

rural të zonës  

22. Do të ndërhyet në infrastrukturën bujqësore në Banjë  

23. Do të ndërhyet në infrastrukturë bujqësore në Trunç  

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të mbështeten shtresat në nevojë, familjet me një prind dhe komuniteti rom e egjiptian  

2. Do të forcohet përkujdesi social për moshën e tretë dhe komunitetin në nevojë  

3. Do të ndërtohet një shtëpi për shërbime për të moshuarit në territorin e bashkisë 

4. Do të ndërtohen shtëpi sociale në territorin e bashkisë 

5. Do të vendoset një koordinator për përkujdesjen e  komuniteteve në nevojë veçanërisht 

atij Rom dhe Egjiptian  

6. Do ti jepet zgjidhje e menjëhershme problemeve sociale, problemeve të strehimit dhe 

ndihmesave ekonomike  

7. Bashkia do të jetë në partneritet dhe në vëmendje të plotë kundrejt  komunitetit rom  duke 

i mundësuar çdo familjeje rome kopshtin, çerdhen, shkollën,ndriçimin, ujin, rrugët e 

punësimin 

 



Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime: 

1. Do të krijohen mundësi punësimi për të gjithë  

2. Do të luftohet çdo diskriminim gjinor në aktivitetet sociale dhe politike  

3. Do të hiqet taksa vendore për çdo biznes që punëson 5 persona, për një periudhë 5 

vjeçare  

4. Do të hapet zyra e punës për të asistuar në mundësitë e punësimit në sektorin publik dhe 

privat si dhe për të kryer koordinimin me bashkitë fqinje  

5. Zyra e punës do të kryejë studime për nevojat e punësimit në sektorët në zhvillim dhe 

nevojat e kualifikimit të fuqisë punëtore  

6. Do të ngrihet Zyra e Konsulencës dhe Koordinimit Ekonomik që do të udhëzojë për 

fushat e zhvillimit të bizneseve të reja dhe do të ndihmojë veçanërisht fermerët në 

planifikimin e lëndëve cilësore bujqësore dhe në nxjerrjen e prodhimit në treg  

7. Ngritja e zyrës së projekteve do të promovojë profilin e Bashkisë në Qark, në nivel 

kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe do të punojë për të tërhequr investime  

8. Zyra e projekteve do të synojë shtimin e vlerës së aseteve dhe ndërmarrjeve shtetërore që 

ndodhen në zonën e Cërrikut  

9. Do të mundësohet punësimi në biznese fasone të më shumë se 500-1000 gra brenda vitit 

të parë të mandatit  

10. Do të sigurohen vende pune me ndërhyrjen në infrastrukturë në rrugën Gostim –Mollas, 

në ndriçimin e rrugëve, në infrastrukturën bujqësore duke bërë kanalizimet vaditëse dhe 

ujitëse si dhe rrugët e arave  

11. Do të ofrohet punësim nëpërmjet bashkëpunimit me firmat e huaja 


