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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

KËSHILLI BASHKIAK                                                                                                           

Nr.______ Prot                                                                      Shkodër, më  ____.07.2021 

 

N J O F T I M  

Për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak 

 

Të nderuar këshilltarë,  

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, 

Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“ njoftoj 

thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër në sallën e mbledhjeve të këshillit 

bashkiak, ditën e Marte, datë 27 Korrik 2021, ora 17:00, me rend dite si më poshtë: 

 

1. Pr/ Vendim “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën 

ekonomike deri në 6% për muajin Qershor 2021” 

2. Pr/ Vendim “Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë dhe të 

nivelit të qirasë mesatare në treg të lirë për vitin 2021”  

3. Pr/ Vendim “Për miratimin e listës shtesë së përfituesve dhe masën e 

subvencionimit të interesave të kredive për individë/familje që përfitojnë banesa me 

kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti, për kuotat e miratuaara të vitit 2020” 

4. Pr/ Vendim “Për një ndryshim në VKB nr.61, datë 28.12.2020”Për miratimin e 

listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionimit të qirasë për ato individë/familje 

që nuk përballojnë qiranë e tregut” 

5. Pr/ Vendim “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo-

territorialë të Njësive Administrative të Bashkisë Shkodër, pa ndryshuar kufirin 

administrativo territorial të njësisë së vetëqeverisjes vendore/bashkisë Shkodër” 

6. Pr/ Vendim “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo-

territorialë të fshatrave të fshatrave Bardhaj dhe Bleran, Njësia Administrative 

Rrethina, Bashkia Shkodër. 

7. Pr/ Vendim “Për një ndryshim në VKB nr.63, datë 28.12.2020 Për miratimin e 
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buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të 

Bashkisë Shkodër”(Rikonstruksion rrugë). 

 

8. Pr/ Vendim “Për një ndryshim në VKB nr.63, datë 28.12.2020 Për miratimin e 

buxhetit të vitit 2021 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të 

Bashkisë Shkodër” 

 

9. Pr/Vendim: “Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 

2022-2024 për Bashkinë Shkodër” 

 

 

10. Diskutime jashtë rendit të ditës 

 

 

 

 

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve 

 

Nr. Komisione Dita Data Ora 

1 Komisioni i Buxhetit E Hene 26.7.2021 12:00 

2 Komisioni i Bujqësisë E Hene 26.7.2021 13:00 

3 Komisioni i Çështjeve Ligjore E Hene 26.7.2021 14:00 

4 Komisioni i Çështjeve Sociale E Hene 26.7.2021 15:00 

     

 

 

Duke ju falenderuar,  

 

 

                                                                                                                    K R Y E T A R E 

  

 

   ________________ 

                                                                                                                     Brisela KADIJA 
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