
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Nuri Belba, Kryetari i 

Bashkisë Prrenjas 

 

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


                          

1 

 

Premtimet elektorale të z. Nuri Belba, Kryetari i Bashkisë Prrenjas 

(Qershor 2019) 

 

1. Brenda muajit Mars të vitit 2020 për të gjithë fshatrat e Njësisë Administrative Rajcë, 

Bardhaj dhe Sutaj, do të ketë ujë të pijshëm 24 orë në ditë; 

2. Garantoj për fshatin Qukës Skënderbej se falë investimeve që do të kryhen shumë shpejt 

nga ana e Bashkisë Prrenjas, problemi i furnizimit me ujë të pijshëm do të marë zgjidhje 

përfundimtare. 

3. Për vitin që vjen e në vazhdim fëmijët e shkollës 9-vjeçare “Qybra Sokoli” dhe ata të 

shkollës “Dilaver Nezha” në Qukës do vazhdojnë mësimin në kushtet më optimale falë 

investimit dhe ambienteve të gjitha të rikonstruktuara totalisht; 

4. Prrenjasi si asnjëherë tjetër do të renditet në ato bashki të cilat kanë bërë sukses me 

investimet pasi kanë pasur në krye njerëz të përgjegjshëm; 

5. Do të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturën rrugore e cila është e dobët në territorin 

e Bashkisë; 

6. Gjithashtu do të investohet në bujqësi dhe në punësim. 

 

Burimi 1: http://ata.gov.al/2019/06/13/belba-perrenjasi-pas-30-qershorit-bashki-e-

suksesshme-me-investimet/  

Burimi 2: https://www.facebook.com/n.belba/posts/963435660766380 

 

 

Premtimet e arritura  

1. Riparimi i godinës së kopshtit në Prrenjas – Fshat, duke sjellë kushte më të mira për 34 

fëmijët e këtij kopshti. 

2. Rikonstruksioni i ambienteve të kopshtit Prrenjas, ku 190 vogëlushët e qytetit të Prrenjasit 

do të kenë ambiente më komode për të zhvilluar orët e mësimit.  

3. Hapja dhe sistemimi i rrugës në “Lagjen e Komicit” në Pishkash, Njësia Administrative 

Qukës. 

4. Rehabilitimi i kanaleve të ujërave të larta në segmentin “Kotodesh – Prrenjas – Fshat. 

5. Zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm në fshatin Karkavec, Njësia Administrative Qukës. 

6. Hapja dhe shtrimi i rrugës lidhëse mes fshatit Karkavec dhe qytetit Prrenjas.  

7. Ndërrimi i kokave ndriçuese LED. Qendra e qytetit Prrenjas dhe kryqëzimet e rrugëve janë 

zëvëndësuar me të reja. Janë ndërruar 50 copë koka LED me 150W secila. 

8. Shtrimi i segmentit rrugor me gjatësi 2.4 km që lidh parcelat me rugën kryesore në fshatin 

Prrenjas – Fshat.  

9. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Qukës Skënderbej në Njësinë Administrarive Qukës. 

10. Asfaltimi i Unazës së Rrajcës. Ndërhyrja përfshin shtrimin e shtresës së asfaltit në trashësi 

5 cm në të gjithë gjatësinë prej 5 km të rrugës.  

11. Rikthimi në punë i kanaleve vaditëse Rrajcë - Skroskë dhe Xhyrë - Qukës Skënderbej duke 

siguruar për këtë vit ujin për fermerët në prag të sezonit të vaditjes. 

12. Rehabilitimi i 17 km rrugë që lidh disa fshatra në Njësinë Administrative Stravaj. 

http://ata.gov.al/2019/06/13/belba-perrenjasi-pas-30-qershorit-bashki-e-suksesshme-me-investimet/
http://ata.gov.al/2019/06/13/belba-perrenjasi-pas-30-qershorit-bashki-e-suksesshme-me-investimet/
https://www.facebook.com/n.belba/posts/963435660766380
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13. Ndërhyrja dhe pastrimi i rrjetit vaditës dhe kullues në fshatin Rrajcë. 

14. Hapja dhe shtrimi i rrugës lidhëse në lagjen “Dheri i zi” në funksion të shumë familjeve në 

fshatin Katjel, Njësia Administrative Rrajcë. 

15. Pastrimi dhe vënia në funksion e disa prej kanaleve të para dhe të dyta kulluese të fushës 

së Domosdovës. 

16. Mbushja e Rezervuarit të Rashtanit që shërben për vaditjen e tokave të fshatit Katjel. 

17. Shtrimi me çakull i rrugës së fshatit Karkavec, Njësia Administrative Qukës. Kjo rrugë ju 

shërben disa lagjeve për tu lidhur me rrugën kryesore. 

18. Sistemi i rrugës Rrajcë - Fushë. 

19. Sistemimi i rrugës së fshatit Rashtan, Nj. Adm. Prrenjas. 

20. Rehabilitimi i mbi 2 km rrugë në fshatin Gurrë, Njësia Administrative Qukës. Shtrim, 

sistemim dhe hapje e kanaleve anësore. 

21. Ujësjelles i ri për fshatrat Dritaj – Fanjë – Karkavec. 

22. Pastrimi dhe sistemimi i Lagjes së Spitalit. 

23. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Skroskë, Njësia Administrative Qukës.  

24. Realizimi i një marrveshje bashkëpunimi midis Bashkisë Prrenjas edhe Zyrës së Punës në 

të mirë të komunitetit. Tani shërbimi që banorët e Bashkisë Prrenjas merrnin në Zyrën e 

Punës Librazhd, duke u rregjistruar si të papunë do t’ju ofrohet në Zyrën e Ndihmës 

Ekonomike pranë bashkisë.  

25. Asfaltimi i rrugës Qukës – Shkumbin. 

26. Rehabilitimi i qendrës së fshatit Prrenjas – Fshat, Nj. Adm. Prrenjas.  

27. Shtrimi me pllaka dhe rehabilitimi i shëtitores, duke filluar nga kopshti, lulishtja para 1 

Majit dhe rrugicat përreth.  

28. Rehabilitmi dhe zgjerimi i rrugës si dhe pastrimi i kanaleve anësorë, në fshatin Bërzeshtë, 

Nj. Adm. Qukës.  

29. Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore në Rrajcë.  

30. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Rrajcë – Fushë. 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Vijon puna në Njësinë Administrative Qukës për rehabilitimin e rrugës në fshatin Pishkash. 

Zgjerimi i rrugës ka vazhduar në disa lagje: “lagjia e Shebekut” “lagjia e Ozunit”, “lagja e 

Komicit tek varrezat”.  

2. Vijon projekti për “Rehabilitimin e Kanalit Vaditës Radigos – Stranik – Bërzeshtë”. Nga 

ky investim do të përfitojnë banorët e fshatrave Stranik, Dritaj, Fanjë dhe Bërzeshtë, pasi 

do zgjidhet përfundimisht problemi i mungesës së ujit të vaditjes së tokave.  

3. Vijon ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në qytetin e Prrenjasit, në të cilin nuk ishte vënë dorë 

që prej ndërtimit në vitet ’70. Më në fund do të garantohet furnizimi me ujë të pijshëm 24 

orë dhe me cilësi për 2600 banorë të Prrenjasit. 

4. Drejt përfundimit asfaltimi i rrugës Rrajcë – Sutaj. 

5. Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare në Katjel, Nj. Adm. Rrajcë. 

Investimi konsiston në ndërtimin e rrethimit të shkollës, ndërtimin e ambienteve sportive si: 
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fushë futbolli, volejbolli dhe basketbolli, si dhe sistemimin e gjithë hapësirës duke e kthyer në 

një ambient fuksional. 

6. Vazhdon puna për rikonstruksionin e rrugës tek “Lagjja e Allës” në fshatin Sutaj, Nj. Adm. 

Rrajcë. 

7. Vazhdon puna për hapjen e kanaleve kulluese në lagjen e “Ballës” dhe “Allidrit”, Nj. Adm. 

Rrajcë.   

8. Vazhdon puna në qytetin e Prrenjasit për shtrimin dhe sistemimin e rrugicave mes pallateve 

dhe hapësirave përreth. 

9. Ka nisur puna për shtrimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjen e Kromit. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Prrenjas-Faqja-Zyrtare-115404153171310/ 

 

https://www.facebook.com/Bashkia-Prrenjas-Faqja-Zyrtare-115404153171310/

