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HYRJE 
Ky raport përfshin Procesin e Konsultimeve gjatë hartimit të Planit Zhvillimor të Komunës (PZHK) së 
Gllogocit 2020-2028.  Raporti përshkruan procesin pjesëmarrës nëpër faza të ndryshme të hartimit të 
planit me qëllim të arritjes së konsensuzit mbi çështjet kyçe dhe me prioritetet. Konsultimet me 
pjesëmarrësit kanë qenë pjesë esenciale e procesit  gjatë hartimit të PZHK-së.  
Ky raport është hartuar nga Autoriteti Përgjëgjës Komunal për Planifikim dhe Menaxhim Hapësinor në 
bashkërendim me drejtoritë sektoriale të Komunës 
 
 

1. PROCESI PJESËMARRËS 
Gjatë procesit të hartimit të PZHK-së konsultimet kanë qenë mekanizëm që kanë mundësuar angazhimin 
kualitativ dhe efektiv të pjesëmarrësve të ndryshëm, bashkëpunim me institucionet dhe autoritetet të 
nivelit qendror ashtu dhe ate lokal. Duhet theksuar se përfaqësuesit nga të gjithë sektorët duke filluar nga 
ai publik, privat dhe nga shoqëria civile dhe me profesione të ndryshme kanë marrë pjesë aktivisht me 
qëllim të arritjes së zgjidhjes kolektive për sfidat zhvilllimore që i ka komuna e Gllogocit.  
Gjatë këtij procesi janë themeluar Grupet Punuese mbi Çështje-Specifike (fusha tematike), të përbëra nga 
përfaqësues të ndryshëm të pjesëmarrësve.  Procesi ka filluar me Analizë të pjesëmarrësve sipas fushave 
tematike dhe ka qenë proces dinamik i cili ka ndihmuar në identifikimin e legjitimitetit, interesit dhe rolit 
të secilit pjesëmarrës në proces të hartimit të këtij plani. Kujdes i posaçëm është dhënë involvimit të 
grupeve të ndjeshme si ato të femrave, të moshuarve dhe atyre me nevoja të veçanta.  
Për më tepër duhet të theksohet se gjatë procesit të hartimit të planit janë marrë parime themelore të 
Qeverisjes së Mirë: Gjithëpërfshirja - Mbledhja e të gjitha grupeve kyçe të pjesëmarrësve (përfshirë edhe 
grupet e përfaqësuara pak dhe grupet tjera të ndieshme), duke dhënë mundësi për grupet e tilla që të 
identifikojnë brengat e tyre, të shprehin pozitën e tyre dhe të përcaktojnë rolin e kontributin e tyre, 
Procesi i vazhdueshëm, Përgjegjshmëria, Shprehja e vullnetit kolektiv, Bashkëpunimi, Konsenzusi dhe 
Fleksibiliteti. 
I tërë procesi pjesëmarrës ka qenë i strukturuar në disa forma të takimeve: 

 Takimet fillestare  
 Takimet konsultative informuese 
 Punëtoritë dhe 
 Prezantime 
 Shqyrtimi Publik 

 

Në mënyrë që procesi të jetë edhe më gjithëpërfshirës është shfrytëzuar platforma e komunikimit digjital 
i quajtur Maptionnaire (shiqo ANNEX/in).  Gjatë peridhës prej 29 nëntor-11 dhjetor 2018 janë intervistuar 
777 pjesëmarrës dhe janë pranuar 355 komente me ide për përmirësime të hapësirës dhe kërkesa rreth 
ҫështjeve të ndryshme në komunë.  
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Diagramet në vazhdim tregojnë numrin e të intërvistuarëve përmes platfomës, gjininë, moshën dhe se a 
jetojnë në Drenas apo jashtë saj. Pjesa dërmuese kanë qenë të gjinisë mashkullore dhe kryesisht që jetojnë 
në Drenas.  

 
 

Po ashtu të intervistuarit janë pyetur se në cilën pjesë të Drenasit: Drenas, në Qendër, Çikatovë të re, 
Lagjja e xhamisë, Lagjja e Feronikelit, Zona Komerciale dhe Zona Indistriale. Nga numri i përgjithshëm i të 
intervestuarëve, pjesa dërmuese kanë qenë nga Drenasi dhe Çikatova e re. Diagrami në vazhdim tregon 
numrin e të intervistuarëve dhe vendet që jetojnë.  

 
 
Në vazhdim të intrevistuarit janë pyetur se Plani a duhet të ndajë më tepër tokë për: shtëpi, ndërtesa 
shumëkatëshe, restorane, tregëtare, ndërmarrje të vogla dhe të mesme apo industri.  Nga numri i 
përgjithshëm i të intervistuarëve është vërejtur se në Drenas kanë kërkuar më tepër ndërtesa banimi, 
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ndërmarrje të vogla dhe të mesme dhe shtëpi. Ndërsa Qendra, Çikatova dhe Lagjja e xhamisë ka kërkuar 
të ndahet tokë më tepër shtëpi banimi. Diagrami në vazhdim tregon mvarësisht nga vendi, kërkesat për 
ndarje të tokës ndërtimore.  

 
 
Në annex të dokumentit janë bashkangjitur të gjitha komentet që janë marrë parasysh dhe inkorporuar 
gjatë hartimit të PZHK-së. Duke pasur parasysh kërkesat nga ky hulumtim, PZHK-ja ka adresuar të gjitha 
duke strukturuar kërkesat e tyre në fusha tematike. Kërkesa për vendbanime është adresuar përmes 
dendësimit brenda kufijve te vendbanimeve, konsolidimin e infrastrukturës ekzistuese, ri-zhvillimit te 
hapësirave ekzistuese te ndërtuara si dhe plotësim te hapësirës se pa ndërtuar. Qyteti i Gllogocit do te 
vazhdojë te jetë qendër kyçe komunale për banim, biznes, aktivitete komerciale dhe industriale. 
Infrastruktura me e rëndësishme edukative, kulturore, sportive dhe shëndetësore do te përqendrohet ne 
qytetin e Gllogocit. Të gjitha nën-qendrat do të ofrojnë shërbime, si dhe do te kenë mundësinë e 
akomodimit te aktiviteteve komerciale dhe industri. Përmes nënqendrave do të ofrohen shërbimet bazë 
siç janë çerdhet e fëmijëve, shkollim fillor dhe te mesëm, shkolla profesionale, shërbim kulturor, social 
dhe administrative dhe do të sigurohet toke e mjaftueshme ndërtimore për banim, biznese dhe industri. 
Kërkesa për nxemje është adresuar përmes ofrimit të ngrohjes qendrore për banim përmes ko-gjenerimit 
me KEK-un, duke qenë se infrastruktura bazë është prezente. Komuna do të ofrojë kushte për zhvillimin e 
politikave të banimit të përballueshëm. Sa i përket kërkesave për infrastrukturë rrugore është adresuar 
përmes zgjerimit të rrugëve dhe trotuareve dhe zgjerimi i rreth-rrotullimit në hyrje të Gllogocit si dhe 
zgjerimi i trotuarit dhe ndërtimi i atij në anën tjetër të rrugës Gllogoc-Poklek, në mënyrë që të evitohet 
tollovia e përditshme e makinave që hyjnë në Gllogoc dhe atyre që vazhdojnë për Skenderaj, si dhe tollovia 
dhe rreshti i gjatë i nxënësve që bëhet për të shkuar në shkollë të mesme dhe anasjelltas. Të gjitha rrugët 
në zonat urbane pajisen me trotuare në të dy anët, dhe në zonat rurale ato duhet të plotësohen me 
trotuare së paku në një anë të rrugës. Përveç trotuareve, rrugët kryesore duhet të pajisen me shteg të 
biçikletave dhe brez të gjelbërimit të ulët dhe të lartë. Gjelbërimi i lartë përgjatë rrugës është i 
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domosdoshëm për ofrimin e hijes gjatë ecjes, pastrimit të ajrit si dhe zvogëlimit të zhurmës. Janë adresuar 
edhe ceshtjet e sigurisë, trasnportit publik dhe ndotja akustike.  
Kërkesat edhe për ujësjellës-kanlaizim janë adresuar si në vijim: Rrjeti i ujësjellësit shpërndahet ne 
vendbanimet tek te gjitha vendbanimet e mbetura jashtë rrjetit, pra shtrirja ne Abri e Epërme, Arllat, 
Baicë, Domanek, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Godanc, Gradicë, Kishnarekë, Korroticë e Epërme, 
Likoshan, Negroc, Nekoc, Polluzhë, Sankoc, Shtuticë, Tërdec, Vasilevë, Vërboc dhe Vuçak. Ndërsa, ne 
Gllanasellë, Dobroshec dhe Llapushnik duhet te plotësohet dhe kompletohet rrjeti ekzistues I ujësjellësit.  
Kanalizimi: Rrjeti i kanalizimit shpërndahet në vendbanimet te cilat nuk kanë rrjet të kanalizimit, pra në 
Gllanasellë, Gllobar, Terstenik, Verboc, Gradicë, Likoshan dhe Shtuticë. Të gjitha vendbanimet duhet të 
pajisen me rrjet kanalizimi qe bën trajtimin mekanik dhe fizik, duke eliminuar gradualisht prezencën e 
gropave septike. Përmirësimi i Cilësisë së shërbimeve shëndetësore (diagnostikimi, trajtimi dhe 
parandalimi i sëmundjeve, lëndimet dhe dëmtimet të tjera fizike dhe mendore, etj.) adresohet përmes 
ndërtimit të dy Ambulancave në Baicë dhe Abri dhe renovimin e objekteve ekzistuese në Tërstenik dhe 
Gllanasellë. Ndërtimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF). Kërkesat kanë qenë edhe për 
mbrotjen nga ndotja, ku PZHK-ja adreson përmes matjeve të vazhdueshme të përqendrimit SO2, CO, NO2, 
O3 dhe përqendrimit të pluhurit në qendër të qytetit dhe vendbanimet afër Feronikelit dhe ate në mënyrë 
periodike (min 1 herë në muaj) me stacione mobile rreth e rrotull Ferronikelit dhe deponive në Çikatovë 
të Vjetër dhe të bëhet vendsja e filtrave. Ndikimi i fabrikës së Feronikelit do të monitorohet dhe mbikqyret 
duke respektuar kushtet e lejes së integrur mjedisore dhe ligjet tjera në fuqi, dhe po ashtu komuna në 
rastin e Feroniketlit duhet të kërkojë zbatimin e parimeve “ndotësi paguar” dhe “shfrytëzuesi paguar”, 
përmes impmentimit të projekteve të gjelbrimit dhe projekteve tjera për përmirësimin e mjedisit. Si masë 
mbrojtëse është edhe ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Dobroshec. Deponitë ilegale, 
eksploatimi i drurit dhe zhavorrit janë sfida shtesë më të cilat ballafaqohet komuna e Gllogocit prandaj 
duhet të bëhet mbyllja-eliminimi i deponive ilegale dhe shëndrrimi i tyre në hapësira të gjelbra që mund 
të shfrytëzohen nga ana e qytetarëve. Ndërsa eksploatimi i drurit dhe zhavorrit adresohet me monitorim 
të rregullt nga ana e komunës dhe aprovimi i rregulloreve që parasheh gjobitjen. Pasi që skorja nga 
Feronikeli e mbulon një hapësirë prej 24 ha dhe zona e ndikimit është 45 ha atëherë parashihet që rreth 
skorjes të ketë tampon zonë nga gjelbërimi që do të pengonte shpërndarjen e pluhurit në pjesë tjera të 
territorit dhe njëkohësisht do të pasuronte ajrin me sasi të oksigjenit. 
Kërkesat për zhvilllim ekonomik janë adresuar përmes zhvillimit të bujqësisë dhe mbrojtjes së trashëgimia 
kulturore dhe zhvillimit të turizmit.   

 
 

a. Takimet fillestare  
Me dt.13.04.2018 janë mbajtur takimet e para konsultative me Ekipen Komunale të Planifikimt (EKP) dhe 
me Ekipen e Këshilluesve të Komunitetit (EKK). Në të dy takimet ka pasur diskutime të frytshme ku është 
mirëpritur mjaftë me interesim iniciativa për Hartimin e PZHK-së dhe HZK-së për Komunën e Drenasit. 
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Foto 1 Takimi fillestar me EKP 

 

a. Takimet konsultative informuese 
 
Duke pasur parasysh rëndësinë e takimeve konsultative në tërë territorin e komunës së Gllogocit, zyrtarët 
komunal kanë informuar pjesëmarrësit paraprakisht me anë të ftesave si në vijim. Në këto takime kanë 
qenë prezent 175 veta që kryesisht kanë qenë banorë të komunës ku është dhënë mundësia e barabartë 
të gjithëve që të shprehin shqetësimet, sfidat në vendbanimet që jetojnë.  
 
Takimi i parë konsultativë me qytetar në fshatrat Tërstenik, Vërboc, Shtuticë dhe Polluzhë është mbajtiur 
me 18 Qershor 2018, qëllimi I të cilit ishte të informojë qytetarët dhe të diskutohet procesi e hartimit të 
Planit Zhvillimor Komunal. Komuna e Gllogocit është deklaruar se pret nga qytetarët të jenë pjesëmarrës 
aktiv në të gjitha fazat e hartiomit të dokumenteve. 
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Foto 2 Nga takimet informuese me 18 Qershor 2018 

 
Me datë 19.06.2018, komuna ka vazhduar takimet konsultative në bashkësinë lokale Gllanasellë dhe në 
fshatrat Gllanasellë, Gradicë, Godanc, Dobroshec, Likoshan dhe Çikatovë e Vjetër. 
 

    
Foto 3 Takimet informuese me datë 19.06.2018 

 
Me dt.20.06.2018 në ora 17:00 janë mbajtur takimet konsultative informuese në Zabel i Ulët ku janë 
ftuar të gjithë banorët e fshatrave Zabel i Ulët, Korroticë e Ulët, Korroticë e Epërme, Poklek dhe 
Vasilevë.  

Takimet kanë vazhduar me banorët e fshatrave, Gllanasellë, Dobroshec, Godanc, Gradicë, Likoshan dhe 
Çikatovë e Vjetër. Takimi është mbajtur në shkollën “Xhevë Lladrovci” në Gllanasellë, ku të pranishmit 
kanë marr informatat e para nga përfaqësuesit e Komunës për rëndësinë e këtyre dy dokumenteve 
strategjike të Komunës, ndërsa banorët kanë paraqitur kërkesat dhe sugjerimet e tyre lidhur më hartimin 
e Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale të Komunës. Banorët janë informuar se këto dy plane 
financohen nga GIZ-i gjerman dhe kanë një rendësi shumë të madhe për qytetarët e Komunës së Drenasit, 
Prandaj, komuna i fton qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për pjesëmarrje dhe sygjerime për 
adresim të sfidave që ballafaqohet komuna.  
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Foto 4 Takimet informuese me dt.20.06.2018 

 
Takimet konusltative kanë vazhduar edhe me datën 21 qershor 2018 në Komoran ku në mënyrë të njajtë 
është diskutuar dhe janë informar banorët për hartim të planeve dhe rëndësinë e pjesëmarrjes në proces 
të hartimit.  
 

   
Foto 5 Takimet informuese me datën 21 qershor 2018 

 
Më 22 qershor 2018 takimet konsultatve janë mbajtur në Sankoc.  
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Foto 6 Takimet informuese më 22 qershor 2018 

Ndërsa me dt.25.06.2018 në ora 17:00 kanë vazhduar takimet në Arllat në shkollën Abedin Bujupi, kurse 
me dt.26.07.2018 në ora 17:00 në Çikatovë të Re në shkollën Ali Gashi. 
 

   
Foto 7 Takimet informuese me dt.25.06.2018 dhe 26.07.2018 

 
Me datën 27.06.2018 në ora 17:00 kanë vazhduar takimet në Baicën ë shkollën "Migjeni" ku kanë qenë 
të ftuar banorët nga zonat Baicë, Damanek, Abri dhe Tërdec.  
 

    
Foto 8 Takimet informuese 27.06.2018   

 

Më 28 qershor 2018 janë ftuar qytetarët nga Drenasi dhe me gjerë, që të marrin pjesë në takime 
informuese e cila është mbajtur në Shkollën "Rasim Kiqina", në ora 17:00.  
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Foto 9 takime informuese më 28 qershor 2018 

 
Gjatë datave 22, 23 dhe 24 janë janë organizuar një sërë takimesh me përfaqësues të ndryshëm duke 
filluar nga bizneset deri te orgnizatat mjedisore, organizata të grave etj. .  Fillimisht është informuar 
kryetari i komunës në lidhje me zhvillimet e mundshme dhe skenaret për komunë të Gllogocit. Nga ana 
e kryetarit janë ngritur këto cështje: 

 nuk duhet të ketë zhvillime në toka të komasacionit ato duhet të kufizohen 
 në 2014 është ndryshuar koeficienti i ndërtimit por kryetari ka analuar atë vendim 
 duhet të konsiderohet që një pjesë e Drenasit është ndërtuar mbi pllaka të thëngjillit dhe asesi 

nuk duhet të ketë ndërtim 
 Fshatrat që janë nën komasacion nuk dhet të zhgjerohen më tepër por edhe ato që nuk janë të 

parashihet densifikim 
 Komorani duhet të ruajë kufijtë ekzistues dhe zhvillimet të bëhen brenda këtyre kufijve ngase 

jashtë është e rrethuar me prona të komasacionit 
 Pishinë gjysëm olimpike - është miratuar buxheti Komoran  
 Planifikohet zhvillim më i madhë afër Goleshit tek lokacioni i stadiumit të ri dhe afër parkut të 

biznesit por të jetë industri e lehtë 
 pronat që janë nën menaxhim të AKP dhe private planifikohet shpronësim i tyre 
 planifikohet banim individual për familje të dëshmorëve 
 Liqeni akumulues për ujë të pijshëm në Gubavc për 40 000 banorë, me shtigje të ecjes. studimi i 

fizibilitetit është duke u punuar 
 Planifikohet parkingu nëntokësor ku pronat e komunës mund të jepen në konsecion 
 Ҫiҫavicë - planifikohet rruga që mund të lidhet me 5 komuna (Besarti e ka skicën) bashkë me 

pjesët me rekreacion 
 Kosmaq - 2 burime të ujit të pijshëm 
 Kalatë duhet të theksohen më shumë 
 Zona e Kleqkës, Divijakës në Lipjan (me 3 komuna) planifikohet të hapet rruga dhe të bëhet zonë 

turistike (tek kisha, Besarti detalet) 
 planifikohet tramvaj që do të lidhet me linjen Prishtinë - aeroport 
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 lidhja e stadiumit me hekurudhë (Besarti) kah Komorani ose kroni i Mbretit 
 trajtimi i ujërave të zeza në lumenj, lokacioni është caktuar në Sitnicë 
 Feronikeli nuk ndot aq shumë sa thuhet, janë filterat. Përpunohen xehjet nga Indonezia, 

Shqipëria dhe vendet tjera 
 Skorja planifikohet të mbulohet dhe të gjelbrohet 
 Ekzistojnë gypat e gazifikimit të Feronikelit që mund të përdoren për ngrohje. Planifikohet të 

përdoret uji i ngrohtë i KEK'ut..komuna është në negociata me Feronikelin 

 
Foto 10 Përfaqësues të GIZ-it, kompanisë PLAN-A Consulting dhe zyrtarë të Komunës në takim me Kryetarin e Komunës së 

Gllogocit 

 
Në takime  me biznese, shoqësri civile, shoqatë të grave etj është diskutuar rreth kornizës zhvillimore të 
komunës, sfidat duke potencuar zhvillimi i dobët ekonomik dhe ndotjen e mjedisit dhe mundësitë 
zhvillimore. Për më tepër është theksuar nga ana e ekspertëve që të gjitha sfidat do të merren parasysh 
dhe duke përfshirë edhe potencialin ekzistues të komunës do të ndërtohet korniza zhvillimore.  
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Foto 11  Takim me biznese, shoqësri civile, shoqatë të grave 

 

b. Punëtoritë  
Në kuadër të punëtorive janë organizuar disa duke filluar nga ajo e Vizionimit që është mbajtur prej10 
deri më 12 Dhjetor 2018, në Hotel Sharri/Prevallë, Prizren. Në këtë punëtori janë diskutuar dhe është 
hartuar Vizioni i komunës së Gllogocit. Pjesëmarrësit kanë qenë te gjitha grupet e interesit duke filluar 
nga shoqëria civile deri tek zyrtarë të nivelit qendror. Metodologjia e punës është bazuar në punë grupore 
ku pjesëmarrësit janë ndarë në grupe bazuar në temat zhvillimore për të gjitha sektorët e komunës. 
Njëkohësisht janë hartuar qëllimet dhe objektivat që shërbejnë si udhërrëfyes për arritjen e vizionit të 
planit. Në punëtori kanë qenë prezent përfaqësuesit e drejtorive të komunës, kompanitë publike, 
kryetarët e bashkësive lokale, administratorët e fshatrave, OJQ, përfaqësues të kompanive ndërtuese, 
përfaqësues të minoriteteve, dhe profesionistë të fushës. 
 

 
Foto 12 Punëtoria e Vizionimit me 10 deri më 12 Dhjetor 2018, në Hotel Sharri/Prevallë, Prizren 

Në kuadër të grupit të punëtorive është mbajtur edhe punëtoria dy ditore me 2 dhe 3 Maj 2019 për hartim 
të Planit të Veprimit. Në punëtori kanë qenë prezent përfaqësuesit e drejtorive të komunës, kompanitë 
publike, kryetarët e bashkësive lokale, administratorët e fshatrave, OJQ, përfaqësues të kompanive 
ndërtuese, përfaqësues të minoriteteve, dhe profesionistë të fushës. Të gjithë pjesëmarrësit kanë qenë 
të ndarë në 5 grupe punuese sipas fushave tematike. Punëtoria është finalizuar me sukses ku janë 
identifikuar të gjitha veprimet që do të adresojnë qëllimet dhe objektivat e planit 
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Foto 13 Punëtoria për hartim të Planit të Veprimit me 2 dhe 3 Maj 2019 në Emerald Hotel 

 

c. Prezantime 
Me qëllim të informimit dhe ofrimit të mundësisë për të komentuar në Gjendje Ekzistuese në komunë të 
Gllogocit më 8 Shkurt 2019 është mbajtur prezantimi publik ku kanë qenë të ftuar përfaqësues të 
institucioneve, shoqëria civile, ekspertë lokalë, zyrtarë komunaklë, qytetarë etj. Fillimisht pjesëmarrësit 
janë përshëndetur nga drejtoresha e Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit Z. Flutura 
Avdiu e cila theksoi se me hartimin e këtij Plani Zhvillimor Komunal, Gllogocit do t’i hapen dyert e një 
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe ka kërkuar nga të gjithë që të japin rekomandimet, vërejtjet dhe 
sugjerime te tyre në mënyrë që ky plan të jetë sa më i plotësuar dhe më i dobishëm për qytetarët e 
komunës. 

Prezantimi ka përfshirë informata mbi gjendjen ekzistuese në sektorët e ndryshëm si në mjedis, 
infrastruktura rrugore, ujore, gjelbërimet, bizneset, kultura dhe fusha të tjera.  

 

   
Foto 14 Prezantimi i Gjendjes Ekzistuese në komunë të Gllogocit/8 Shkurt 2019 

Më 22 Maj 2019 në sallën e Kuvendit Komunal është bërë prezantimi i kornizës zhvillimore ne kuadër të 
Planit Zhvillimor Komunal. 

Të pranishëm ishin kryetari i Komunës, Ramiz Lladrovci i cili edhe mbajti një fjalim dhe falënderoj 
mbështetësit e hartimit të PZHK-së si dhe grupin punues për kontributin e dhënë në finalizimin e këtij 
plani i cili parasheh zhvillimin e Komunës së Gllogocit për tetë vitet e ardhshme. 

Në takim ishin, drejtoresha e Planifikimit Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, Flutura Avdiu, përfaqësues të 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përfaqësues të GIZ-it gjerman, përfaqësues të KEDS-it, 
të ujësjellësit rajonal “Prishtina” si dhe grupi punues për hartimin e PZHK-së. 
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Foto 15 Më 22 Maj 2019 në sallën e Kuvendit Komunal është bërë prezantimi i kornizës zhvillimore 

Me datë 02.12.2019, u mbajtë prezantimi i Projekt-Planit Zhvillimor Komunal të Gllogocit, në prani të 
përfaqësuesve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Giz-it gjerman, ku u bë një prezantim 
rreth përmbajtjes së draftit të Pzhk-së, vizioni, qëllimet dhe objektivat e tij, si dhe harmonizimi I 
dokumentit me planet e nivelit qendror. Një hap I rëndësishëm për të shkuar me tutje me procesin e 
hapjes së shqyrtimit publik të Pzhk-së së Gllogocit 2020-2028. 

 

Foto 16: Me datë 02.12.2019, gjatë prezantimit të Projekt-Planit Zhvillimor Komunal të Gllogocit, në prani të përfaqësuesve të 
MMPH dhe Giz. 
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d. Shqyrtimi Publik 
Në mbledhjen e datës 31.01,2020 miratohet propozimi për hapjen zyrtare të Shqyrtimit Publik sipas 
pikave të cekura në vendim (në vazhdim I bashkangjitur). Kryetari i Komunës së Gllogocit, Ramiz Lladrovci, 
me datë 05.02.2020 bëri hapjen zyrtare të shqyrtimit publik të Projekt- Planit Zhvillimor Komunal të 
Gllogocit 2020-2028. Në hapje morrën pjesë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve dhe të interesuarve 
nga fusha të ndryshme zhvillimore që patën mundësinë të informohen rreth PZHK përmes prazantimit të 
gjitha fazave të PZHK-së (shih shtojcën). Qëllimi i këtij prezantimi ishte që të zhvillohen konsultime dhe që 
të inkurajohet pjesëmarrja transparente e publikut në hartimin e këtij dokumenti strategjik multisektorial. 

Në mënyrë që i githë procesi të jetë në hamoni me legjislacionin në fuqi janë marrë parasysh përgjegjësitë 
e Autoriteteve të Planifikimit Hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në 
planifikim hapësinor , në bazë të nenit 12 duke publikuar në faqen zyrtare të Komunës. 

 

Kryetari i Komunës i njoftoi të pranishmit se bazuar në obligimet ligjore që përcaktohen në Ligjin Nr.04 /L-
174 për Planifikimin Hapësinor, Komuna e Gllogocit ka filluar me procesin e hartimit të Planit Zhvillimor 
të Komunës dhe se ky proces deri në finalizim të PZHK-së, ka kaluar nëpër këto faza kryesore siç janë: 
Profili i gjendjes ekzistuese; Vlerësimi i gjendjes ekzistuese; Koncepti i zhvillimit hapësinor; Prioritetet 
strategjike; Plani i veprimit. 
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Të gjitha fazat në procesin e hartimit të PZHK-së janë përcjellë me pjesëmarrje aktive të qytetarëve, dhe 
me mbajtjen e punëtorive që kanë shërbyer si mjet për të diskutuar përmbajtjet e çdo kapitulli të PZHK-
së. 

Gjatë periudhës së shqyrtimit publik qytetarët e Komunës së Gllogocit kan pasur mundësi që të japin  
vërejtjet, komentet dhe sugjerimet, të cilat pastaj do të inkorporohen në dokumentin e Planit Zhvillimor 
Komunal për periudhën kohore 2020-2028. 

Kryetari Lladrovci ka falënderuar kontribuuesit e hartimit te Planit Zhvillimor Komunal siç janë: Ekipi 
Komunal i Planifikimit, Ekipi Këshillues i Komunitetit, GIZ-in gjerman, Kompaninë hartuese Plan A 
Consulting, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Institutin për Planifikim. 
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e. Përmbledhja e komenteve, rekomandimeve dhe vërejtjeve të aktiviteteve të shqyrtimit publik 

N
r. 

Lokacioni i parcelës Parashtru
esi /data 

Komenti/ vërejtja  Aprovohet 
/refuzohet  

Arsyetimet për miratim apo 
refuzim të porpozimeve dhe 
vërejtjeve të qytetarëve. 

1.  

 

 

 

 

Selman 
Sinani 

10.02.2020 

 

Pronar I parceles nr.92  me 
siperfaqe 0-51-62 Ha dhe 
parceles me nr.120 me siperfaqe 
0-18-17 Ha ne zonene e 
Drenasit, me lokacion ne anen e 
djathte te rruges Drenas-
komoran, para ures se lumit 
Drenica. Qe te keni parasysh 
projektin e ri te lumit  Verboci 
qe lidhet me lumen Drenica qe k 
ate bej me ndryshimin e parceles 
nr.120 me siperfaqe prej 0-18-17 
Ha (per kete ndryshim kame 
lejen dhe vendimin nga drejtoria 
e ujerave – ministria). Qe ekipi 
komunal per Pzhu dhe harte 
zonale te kete parasyshe dhe te 
perfshij ne siperfaqe te Pzhu  dhe 
harte zonale kete zone duke u 
mbeshtetur ne aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Drenas – komoran 
dhe lumen Drenica (krahu I 
lumit Verboc) 

 

Refuzohet 

 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Anda duke pasur parasyshe 
arsyeshmerine  

e lartecekur eshte me se e 
nevojshme perfshirja e kesaj 
siperfaqe ne kufinjt e Pzhu dhe 
te jete siperfaqe e trajtuar ne 
Hartimn e Hartes Zonale te 
Drenasit  
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2.  

 

 

Afrim 
Gjeli  

10.02.2020 

 

Unë Afrim Gjeli, Administrator I 
Poklekut te Ri kerkoj nga ana 
juaj qe te njihet e drejta e 
banoreve te Poklekut te Ri per tu 
varrosur ne varrezat e 
propozuara sipas Planit 
Zhvillimor, me konkretisht 
parcelen me nr 682. 

Paraprakisht ju faleminderoj per 
perkrahjen ne realizimin e 
kerkeses sime. 

 

Aprovohet 

           ARSYETIM 

Propozimi juaj është shqyrtuar. 

Në bazë të Pzhk-së është 
përcaktuar lokacioni për varreza 
në këtë parcel. 

Më tutje kërkessa juaj duhet t`I 
drejtohet organeve përgjegjëse ( 
Drejtorisë së Shërbimeve Publike) 
meqenëse është kërkesë teknike që 
nuk trajtohet me Pzhk (Dokument 
Strategjik). 

3.  

 

 

Selman R. 
Sinani 

 

Propozim per draftin e Planit 
Zhvillimor Komunal; 

Une Selman R Sinani pronar I 
parceles nr.92 me siperfaqe 0-
51-62 Ha, dhe parceles nr.120 
me siperfaqe 0-18.17 Ha ne 
zonen e Drenasit, lokacioni ne 
anene e djathte te rruges 
regjionale Drenas-Komoran, 
para ures se lumit Drenica. 

Propozoj: 

Qe te keni parasysh projektin e ri 
te lumit  Verboci qe lidhet me 

 

Refuzohet 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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lumen Drenica qe k ate bej me 
ndryshimin e parceles nr.120 me 
siperfaqe prej 0-18-17 Ha (per 
kete ndryshim kame lejen dhe 
vendimin nga drejtoria e ujerave 
– ministria).  

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Drenas – komoran 
dhe lumen Drenica (krahu I 
lumit Verboc) 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Andaj 
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Duke pasur parasyshe 
arsyeshmerine e lartecekur eshte 
me se e nevojshme perfshirja e 
kesaj siperfaqe ne kufinjt e Pzhu 
dhe te jete siperfaqe e trajtuar ne 
Hartimn e Hartes Zonale te 
Drenasit  

Rikujtim I kerkeses me dt. 
16.09.2019 me nr.port.08-070-
54663. 

4.  

 

 

 

Bajram 
Ramadani 

12.02.2020 

 

Unë Bajram Ramadani, pronar I 
parceles ne komoran ne zonen 
Fusha e Gjere, parcela nr.04/15 
(mbrapa Bizneseve) kerkoje nga 
ana hartuesve te Planit 
Zhvillimor Komunal qe kjo zone 
te perfshihet ne zona per 
shfrytezim te nderitmit.  

Keto parcela nuk jane ne system 
te komosacionit dhe si te tilla te 
jene shfrytezueshme per banim, 
biznese dhe sherbime tjera. 

 

Aprovohet 

         ARSYETIM 

Kërkesa juaj është aprovuar. 
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5.  

 

 

Selman 
Sinani 

14.02.2020 

 

Une Selman R Sinani pronar I 
parceles nr.92 me siperfaqe 0-
51-62 Ha, ne zonen e Drenasit, 
lokacioni ne anene e djathte te 
rruges regjionale Drenas-
Komoran, pas hekurudhes Peje-
Prishtine. 

Propozim per draftin e Planit 
Zhvillimor Komunal; 

Integim i zgjidhjes hapesinore ne 
Pzhk edhe te korridorit per 
zhvillim te biznesit “Korridori 
Veri-Jug” 

Duke kontribuar ne mbeshtetjen 
e bizneseve dhe kalimin e 
bizneseve informale ne biznese 
formale. 

 

Refuzim 

 

         ARSYETIM 

Korridori i propozuar nga ju 
shtrihet në mes të zonës së 
komasacionit , ku është 
planifikuar zhvillim intenziv i 
bujqësis, duke marr parasyshë 
parakushtet dhe potencialin që ka 
kjo zonë. 
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6.  

 

 

Ylber 
Seferaj 

18.02.2020 

Une Ylber Kamer Seferaj pronar 
I parceles nr.97 me siperfaqe 0-
30-00 Ha, ne zonen e Drenasit, 
lokacioni ne anene e djathte te 
rruges regjionale Drenas-
Komoran, pas hekurudhes Peje-
Prishtine. 

Propozim per draftin e Planit 
Zhvillimor Komunal; 

Integim i zgjidhjes hapesinore ne 
Pzhk edhe te korridorit per 
zhvillim te biznesit “Korridori 
Veri-Jug” 

Duke kontribuar ne mbeshtetjen 
e bizneseve dhe kalimin e 
bizneseve informale ne biznese 
formale 

 

Refuzim 

 

         ARSYETIM 

Korridori i propozuar nga ju 
shtrihet në mes të zonës së 
komasacionit , ku është 
planifikuar zhvillim intenziv i 
bujqësis, duke marr parasyshë 
parakushtet dhe potencialin që ka 
kjo zonë. 
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7. 

 

 

 

 

Fadil 
Janova 

19.02.2020 

 

Une Fadil Janova pronar I 
parceles nr.3 me siperfaqe 0-60-
92 Ha ne zonen e Sankocit, 
lokacioni ne anen e djathte te 
rruges Komoran-Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI 
ARLLATKRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

 

Refuzim 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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8. 

 

 

 

Fehmi 
Cakiqi 

19.02.2020 

 

Une Fehmi Cakiqi pronar i 
parceles nr.25 me siperfaqe 1-
99-61 Ha ne zonen e Zankoc I 
eperm, lokacioni ne anen e 
djathte te rruges Komoran-
Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI 
ARLLATKRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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9. 

 

 

 

 

Fehmi 
Krasniqi 

19.02.2020 

 

Une Fehmi Krasniqi pronar i 
parceles nr.59/1 me siperfaqe 2-
29-73 Ha ne zonen e Llapushnik, 
lokacioni ne anen e djathte te 
rruges Komoran-Prishtine dhe 
parcelat me nr.60/6 me siperfaqe 
0-98-00 Ha dhe 60/7 me 
siperfaqe 1-29-47 Ha ne zonen 
Komoran, lokacioni  ne anen e 
djathte te rruges Peje Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI ARLLAT - 
KRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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. 

 

 

 

 

Lulzim 
Deliu 

19.01.2020 

 

Une Lulzim Deliu pronar i 
parceles nr.6 me siperfaqe 0-81-
50 Ha ne zonen e Zabel I Nalt, 
lokacioni ne anen e djathte te 
rruges Komoran-Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI ARLLAT - 
KRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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. 

 

 

 

Reshat 
Hajdini 

19.02.2020 

 

Une Reshat Hajdini pronar i 
parceles nr.23 me siperfaqe 0-
39-78 Ha ne zonen e Zabel I 
Nalt, lokacioni ne anen e djathte 
te rruges Komoran-Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI ARLLAT - 
KRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 

 



Raporti i shqyrtimit publik dhe procesit pjesëmarrës gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Gllogocit 2020-2028 
 

 

pg. 41 
 

12
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arian 
Qorri 

20.02.2020 

Propozim per draftin e Planit 
Zhvillimor Komunal; 

Integim i zgjidhjes hapesinore ne 
Pzhk edhe te korridorit per 
zhvillim te biznesit “Korridori 
Veri-Jug (aksi Polluzhe-
Caraleve)” 

Arsyetim; 

Qe ekipi komunal te kete 
parasyshe dhe te perfshij  ne 
siperfaqe tre Pzhk kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
arsyeshmeri: 

- Siperaqja e propozuar 
kufizohet me rruhe 
Skenderaj-Komoran-
Carraleve 

- Kjo siperfaqe nuk mund 
te perdoret per qellime 
bujqesore  sepse 
kufizohet si me lart 

- Ne kete siperfaqe nuk 
ekzistojne gypa as 
puseta te hidrosistemit 
Iber-Lepenc 

- Siperfaqja ka pak 
mundesi shfrytezimi 
bujqesor sepse afersia 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Korridori i propozuar nga ju 
shtrihet në mes të zonës së 
komasacionit , ku është 
planifikuar zhvillim intenziv i 
bujqësis, duke marr parasyshë 
parakushtet dhe potencialin që ka 
kjo zonë. 
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me rrugen krijon ndotje 
ne produktet bujqesore. 

- Formalizimi I bizneseve 
jo fromale ne biznese 
formale. 
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. 

 

 

 

 

Jeton 
Govori 

24.02.2020 

 

 

Une Jeton Govori pronar i 
parceles nr.60/4 me siperfaqe 1-
36-49 Ha ne zonen e Komoran, 
lokacioni ne anen e djathte te 
rruges Komoran-Prishtine. 

Integrimi I zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI ARLLAT - 
KRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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Xhevdet 
Rrukiqi 

28.02.2020 

 

Une Xhevdet Rrukiqi pronar I 
firmes “Eurocervices – shpk”, 
parceles nr25/1 me siperfaqe 0-
45-00 Ha ne zonen e Zabel I 
Nalte, lokacioni ne anen e 
djathte te rruges Komoran-
Prishtine. 

Integrimi i zgjidhjes hapesinore 
ne PZHK  edhe te korridorit per 
zhvillim te Biznesit 

“KORIDORI LINDJE – 
PERENDIM (AKSI ARLLAT - 
KRIVOVE) 

Qe ekipi komunal per Pzhu dhe 
harte zonale te kete parasyshe 
dhe te perfshij ne siperfaqe te 
Pzhu  dhe harte zonale kete zone 
duke u mbeshtetur ne 
aryeshmerit:  

- Siperfaqja e propozuar kufizhet 
me rrugen Peje-Prishtine 

- Kjo siperfaqe nuk mund te 
perdoret per qellime bujqesore 
sepse kufizohet si me larte 

 

Refuzohet 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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- Ne kete siperfaqe nuk ekzistoje 
as gypa as puseta te 
hidrosistemit “Iber-Lepenc”. 

- Siperfaqja ne fjale ka pak 
mundesi shfrytezimi bujqesor 
sepse afersia me rrugen krijon 
ndotje ne produktet bujqesore. 

Formalizimi I bizneseve 
joformale ne biznese formale. 
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. 

 

 

 

Jahir 
Beqiri 

02.03.2020 

Pasi që Komuna e Drenasit jemi 
në hartim e sipër të Hartës 
Zonale të Komunës sonë 
kërkojmë nga grupi punues dhe 
organet kompetente që të inicoj 
azhurimin e Planit të 
Komosacionit dhe në kuader të 
hartimit të Hartës Zonale të 
planifikohët LEGALIZIMI I 
ZONËS INFORMALE të 
vendbanimit në Drenas,zona 
katasrale Gllogoc ( Që 
shtrihët/kufizohët nga hekurudha 
deri te lumi “Drenica” ). 

Kjo zonë me planin e masës 
komosative të vitit 1984 ka qenë 
nën ujitje,por prej viteve 90-ta 
Komuna e Drenasit ishte nën 
masa të dhunshme të 
Serbisë,kështu që nuk ka 
funksionuar fare sistemi i ujitjes 
dhe pronarët me krijimin e 
rrethanave dhe nevojave të 
reja,në pamundësi të shfrytëzimit 
të ujitjes së sistemit Ibër-
Lepenc,në këtë zonë u ndërtuan 
qindar shtëpi të banimit dhe u 
krijua një zonë-vendbanim 
informal-Komuna Kadastrale 
Gllogoc.  

 

Refuzim 

 

           ARSYETIM 

Në bazë të ligjit Nr.02/L-26 për 
tokën bujqësore, neni 15: 

Shfrytëzimi I tokës bujqësore në 
sistemin e ujitjes përcakton se 
tokës bujqësore në sistemin e 
ujitjes nuk mund t`I ndrrohet 
destinimi I shfrytëzimit, përveç 
ngritjes së objekteve me rëndësi të 
veçant publike. 
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Kërkesa e pronarëve të tokave 
dhe banorve të kësaj zone është 
që të bëhet azhurimi i ligjit mbi 
komosacionit në harmoni me 
rrethana dhe nevojat e qytetarëve 
dhe kjo zone kadastrale të 
legalizohet në bazë ligjit të ri 
mbi legalizimet dhe ridestinohet 
si zonë ndërtimore si dhe 
vendbanimit informal ti 
ndërtohet infrastruktura 
komplete e rrugëve,kanalizimeve 
,ujësjellsit e tj.Pasi që me qindra 
banorë jetojnë në kushte shumë 
të vështira 
infrastrukturore.Shpresojmë që 
organet kompetente të Komunës 
sonë të reflektojnë pozitivisht sa 
më parë në zgjedhjen e kësajë 
kërkese me rëndësi të veqantë 
për të gjithë qytetarët që kanë 
prona në këtë zonë informale. 

Vërejtje:Për këtë zone Katastrale 
në vitin 2012 është hartuar dhe 
aprovuar nga Kuvendi Komunal 
plani rregulativ por për shkak të 
neglizhencës së organeve 
kompetente nuk është jetësuar.  
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. 

 

 

 

Kadri 
Ajazi 

03.03.2020 

 

Në mbledhjen e mbajtur nga 
Këshilli i Fshatit me datë 
16.02.2020 me përfaqësuesit e 
lagjeve të fshatit Sankoc,u 
vendosen edhe prioritetet për 
realizimin e projekteve të fshatit 
Sankoc për vitet 2020-2028.                                        
- E gjithë hapësira e fshatit ku 
është e banuar të jetë e mbuluar 
me rrugë të asfaltuara,kanalizim 
dhe ujësjellës.                – Të 
rregullohet trotuari në të gjitha 
rrugët që të shpien për në 
shkollë.                         – Të 
rregullohet ndriqimi publik 
nëpër të gjitha rrugët e fshatit ku 
ka vendbanime.    – Ndërtimi i 
një Salle të Sportit në oborrin e 
shkollës,ku do të shërbente edhe 
për aktivitete rekreative dhe 
sportive të nxënësve dhe të 
rinjëve të fshatit.                    – 
Ndërtimi i një Bibloteke të 
pajisur me libra shkollor dhe 
letrar,si dhe Sallë të leximit,ku 
do ta shfrytëzonin nxenësit dhe 
Komuniteti i Fshatit edhe si 
hapesire per lexim.                                                           
– Ndertimi i nje Qerdhe per 

 

Aprovim 

 

           ARSYETIM 

Faleminderit për kontributin tuaj 
si fshat, parimisht të gjitha 
rekomandimet janë në harmoni me 
strategjitë e Pzhk-së. 

Ekipi hartues do të shikoj 
mundësitë e integrimit të të gjitha 
komenteve tuaja në varësi të 
zhvillimeve dhe mundësive 
buxhetore. 
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femije, ku do ti plotesonte 
nevojat e banoreve te fshatit per 
femijet e tyre.                                        
– Ndertimi i nje parku me te 
gjithe infrastrukturen 
percjellese,ku do ta shfrytezonin 
i gjithe Komunitetit i Fshatit per 
pushim dhe rekreacion,sidomos 
femijet dhe pensioneret.                                           
– Lidhja e fshatit me rruge te 
asfaltuar me Autostraden 
“Ibrahim Rugova” nga Lagjja 
Stanaj permes Krivoves,ku do ta 
ndihmoje Komunitetin e Fshatit 
ne qasje me te lehte dhe me te 
shpejte ne rruge per ne Prishtine. 
– Rritja e kapaciteteve te ujit te 
pijes nga vendi i quajtur Spanc 
per plotesimin e nevojave te 
banoreve te fshatit per furnizim  
24 ore me uje te pijes.                  
– Ndertimi i nje fushe te 
futbollit,ku do ta shfrytezonin te 
rinjet e fshatit per lojera sportive.                                                       
– Pyllezimi i hapesires se fshatit 
me pisha nga pjesa e Goleshit.  
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Kërkesë e pranuar në mënyrë digjitale. 

 

Archery 
Federat
ion of 
Kosovo 

Agron 
Mala 

03.03.2020 

 

Po ju shkruaj lidhur me 
Shqyrimin publik per Projekt 
Planin Zhvillimor Komunal te 
Gllogocit 2020-2020 te 
publikuar me daten 05/02/2020.  

Ju faleminderit per mundesine 
per dergimin e verejtjeve apo 
sugjerimeve tona brenda afatit 
30 ditesh nga data e publikimit.  

Me kete shkrese po ju 
adresohem ne emer te tri klubeve 
sportive:  

1. Klubi i Shenjetarise Sportive 
"Besim Mala - Murrizi" nga 
Drenasi 

2. Klubi i Shigjetarise 
"Ferronikeli" nga Drenasi 

3. Klubi i Shenjetarise dhe 
Shigjetarise "Qendresa" nga 
Tersteniku, Drenas.  

Ne kemi shiquar me kujdes Draft 
-PZHK_05.02.2020 dhe kemi 
verejtur se ky dokument nuk 
permban planifikim per 
infrastrukture sportive per 

 

 

 

           ARSYETIM 

Aktivitetet e propozuara sportive 
janë  paraparë të jenë pjesë e 
loakcionit ku vendoset objketi 
sportive multifunksional. 

Specifikat e organizimit të 
objekteve multi funksionale 
vendosen nga Drejtoria për Kultur, 
Rini dhe Sport. 
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sportet e qitjes, respektivisht 
poligone te qitjes sportive te tipit 
te hapur dhe te mbyllur per qitje 
sportive dhe per shigjetari.  

Duke marre ne konsiderim 
rendesine publike dhe kombetare 
te sporteve te qitjes, si dhe duke 
marre ne konsiderim se sportistet 
nga komuna e Drenasit, 
respekivisht nga klubet e 
larteshenuara, vazhdimisht po 
marrin pjese dhe po tregojne 
rezultate te suksesshme ne gara 
ne arenen nderkombetare, 
mendojme qe posedimi i nje 
infrastrukture sportive te llojit te 
specifik eshte me se e nevojshme 
dhe do te ndikoje drejte per drejt 
ne avansimin e ketij sporti ne 
komune e me gjere, si integrimin 
e te rinjeve dhe te rejave te 
komunes se drenasit ne nje 
veprimtari sportive ketij lloji. 
Vlen te theksohet se Sportistet 
nga Drenasi jane kulminant ne 
nivel kombetar ne sportet e 
qitjes. Ndersa ne sportin e qitjes 
me hark perpos qe jane 
kulminant ne nivel vendor, 
sportistet e Drenasit kane arritur 
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te kualifikohen dhe te marrin 
pjese ne Lojerat Europiane ne 
Baku 2015, ne Lojerat Europiane 
Minsk 2019, ne Lojerat 
Mesdhetare Tarragona 2018, ne 
Kampionatet Boterore te 
Shigjetairse Antalya TUR 2013, 
Copenhagen DEN 2015, 
s'Hertogenbotsch NED 2019, 
mandej ne Kampionate 
Europiane Amsterdam NED 
2012, Samsun TUR 2018, ne 
Ëord Cup Antalya 2018, Antalya 
2019, Nimes FRA 2018, mandej 
ne European Grand Prix Sofia 
BUL 2012, 2014 dhe 2015. 
Gjithashtu sportistet nga Drenasi 
u kualifikuan dhe moren pjese ne 
Youth Ëorld Cup Rovereto ITA 
2018, si dhe European Youth 
Cup Pathras GRE 2018, etj.  

Gjithashtu sportistet nga Drenasi 
te sporteve te qitjes kane qene 
dhe vazhdojne te jene bursiste 
olimpik per bursat qe ndan 
Komiteti Olimpik 
Nderkombetar, poashtu bursiste 
Shpresa Olimpike qe ndan 
MKRS, si dhe bursiste shpresa 



Raporti i shqyrtimit publik dhe procesit pjesëmarrës gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Gllogocit 2020-2028 
 

 

pg. 54 
 

olimpike qe ndan Komiteti 
Olimpik i Kosoves.  

Faktet tregojne se komuna e 
drenasit posedon infrastrukture 
sportive per sporte kolektive, por 
asnjehere nuk eshte menduar se 
sportet e tradites siq eshte qitja 
sportive, do te mund te siguronte 
medale shume shpejt edhe nga 
arena nderkombetare.  

Andaj bazuar ne te arriturat e 
klubeve te qitjes te Drenasit si 
dhe ne perspektiven e te rinjeve 
dhe te rejave per tu marre me 
sportet e qitjes, qitjen sportive 
dhe qitjen me hark, kerkojme 
nga qe ne planin zhvillimor te 
integrohen gjithashtu pologonet 
e qitjes sipas legjislatures ne 
fuqi.  

Drejtuesit klubeve te 
larteshenuar, si dhe stafi 
profesional perfshire trajneret, 
njeherit edhe drejtuesit e sportit 
te kosoves, perfshire mua 
personalisht, si dhe pervojen e 
tyre ne arenen nderkombetare, 
kane njohuri te mjaftueshme nga 
vizitat e shumeta ne shtetet e 
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botes se si nje qender sportive 
per sportet e qitjes do te dukej.  

Andaj, sigurimi i nje parcele te 
rrafshte me dimensione 330m x 
180m me siperfaqe rreth 6Ha, e 
orientuar ne drejtimin e veriut 
+/- 20 shkalle, do te ishte shume 
e pershtatshme per ndertimin e 
nje Qendre Sportive per sportet e 
qitjes.  

Pas caktimit te nje lokacioni te 
tille per ndertimin e Qendres 
Sportive per Sportet e Qitjes, ne 
do te angazhojme kuadro 
profesionale dhe te kerkojme 
fonde nga arena nderkombetare, 
duke perfshire edhe programet 
per zhvillim te federatave 
perkatese nderkombetare, si dhe 
Komitetin Olimpik 
Nderkombetar (IOC) dhe ate te 
Europian, duke bere te mundur 
qe nje projekt i tille te jetesohet.  

Bashkangjitur po ju dergojme 
Certifikatat dhe vendimet DKRS 
per klubet e Drenasit si dhe 
dokumente tjera relevante qe do 
te kontribojne ne marrjen ne 
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konsiderim te kerkeses apo 
sygjerimit tone.  

Shpresojme qe kjo shkrese e 
jona do te merret ne konsiderim 
per integrimin e kesaj 
veprimptarie te shendoshe 
sportive e olimpike ne planin 
zhvillimor te Drenasit.  
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Sektori 
I 
Komun
ës  

Infrastr
ukturë 
Publike 

05.03.2
020 

 

- Kërkojmë nga ana e hartuesve 
të PZHK-së Gllogoc që në 
profilet e rrugëve të merret 
parasyshë se në kategorinë e I 
dhe II rurale është e pamundur të 
realizohet Brezi mbërojtës dhe 
shtegu për këmbësorë në të dy 
anët,në disa raste. 

- Kategoria e parë rurale,nuk 
mund të realizohet korsia 
ndihmëse.                         - 
Shiritat të jenë 3.0m të 
gjërë,gjerësia e trotuarit b = 
2.0m.                                        - 
Brezi mbrojtës të jetë në mes të 
trotuarit dhe rrugës,me gjerësi b 
= 1.0m (vetëm në njërën ane). 

- Kategoria e II rurale:                                      
Gjerësia e shiritit b = 2.75m,                      
Trotuari b = 1.5m                                         
Brezi mbrojtës b = 1.0m në 
njërën anë. 

- Kategoria e I urbane sipas 
skices. 

- Kategoria e II urbane:                                 
Të hiqet korsia ndihmëse. 

 

Refuzohet  

 

           ARSYETIM 

Kërksesa do të trajtohet ne bazë të 
udhëzimeve administrative për 
Infrastrukturë Publike 
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- Kategoria e III urbane sipas 
skices.           - Të merret 
parasysh se rruga Drenas-
Komoran gjatë zgjerimit të 
planifikohet edhe një 
rrethrrotullim në afërsi të 
hekurudhes si dhe të bëhet 
planifikimi i trotuarit në të dy 
anët e rrugës katër korsi në 
zonën urbane. 
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03.02.2
020 

Sektori 
I 
Komun
ës  

DKGJP 

 

Kerkoj nga ana e hartuesve te 
Pzhk-se, që të gjitha lokacionet 
që kan destinim “Varreza” dhe 
që nuk figurojnë në kadastër te 
evidentohen dhe të bëhet bartja e 
pronësis dhe ndrrimi I dertinimit 
nga aktual ne atë real ne varreza. 

 

 

 

           ARSYETIM 

Kërksesa do të trajtohet ne bazë të 
udhëzimeve administrative për 
Infrastrukturë Publike 
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2. ANNEX 
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KOMENTET NGA KONSULTIMI PËRMES PLATFORMËS ‘MAPTIONNAIRE’, 01 DHJETOR – 11 DHJETOR 
2018  
Shenim: Komentet janë te kopjuar direkt nga platforma, origjinal dhe pa korrigjime gjuhësore! 1. 
Rregullimi i ujsjellsit , ndriqimit publik , mirmbajtaj e hapsirave te perbashkta, rregulllimi i rrugve , ndërtimi 
pa infrastruktur percjellse ( parkingje , parqe hapsira gjelbruse ), shfrytzimi i tokes bujqesore per ndertimi 
etj. 2. Breng ndoshta kryesore eshte papunsija tek te rinjet e komunes se Drenasit 3. Brenga ime eshte qe 
te gjejme mekanizma per aktivizimin e banoreve per ide dhe veprime konkrete ne te mire te vendit. Kjo 
mbase mungon tek ne si qytetar. Nuk jane ne pah te gjitha problematikat, andaj ne vet duhet shfaqur ato 



Raporti i shqyrtimit publik dhe procesit pjesëmarrës gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të 
Gllogocit 2020-2028 

 

 

pg. 65 
 

ne menyre qe te merren masa ndaj tyre. 4. Bregna ime eshte sespe uzurpimi i pronave publike duhet per 
tu liruar siq eshte rasiti me hotel Kalaja ku udhtaret presin jasht dhe eshte e uzurpaur prona,respektimi i 
ligjit per femejit e Deshmoreve,Emertimi i shkollave me emra te Deshmoreve priroritet mbi te gjjtha 
punesimi shendetsia ne gjendje te mjerushme dhe arsimimi siq eshte rasti me furnizim me material per 
nxemje. 5. qendra e lokalve te "bardha" siq njohen ne drenas jan 70% deshtuese duhet intervenim dhe 
ndertesar e larta duhet te jen shum ma larg se njera tjetra 6. 1.Ndriqimi Publik ne Fshatra Mungon; 2. 
Pyllezimi i Bjeshkeve Kodrinave i Mungon; 3.Shtrati i Lumit Drenica nga Nekoci deri Drenas 7. Faleminderit 
per Mirkuptim 8. Agron Haxha " 9. "Komuna Drenasit ka nevoj per terheqjen e investitoreve te huaje per 
prurjen e se paku nje fabrike per zbutjen e pa punensis. 10. Permisimi i nivelit arsimore sepse shumica e 
profesorave nuk posedojn njohuri te mjaftueshme per mesimin e femive tone." 11. Shpresojm ne zhvillim 
te drenasit, me shum pun me pak fjal. 12. "Brenge kryesore e jona eshte veshtirsia qe hasim ne transporte 
publike ne ter teritorin. Gllogocit r posaqerisht ne fshatra ku siq u cek edhe me heret veten me fshatin 
Terstenik2 gjate kohes se veres dhe dimrit kur nxensit e shkollave fillore dhe te mesme jan ne pushim nuk 
kemi kurfar mjeti te udhtimit pra ne ket veshtiresi hasin:studentet,personat qe jan te punsun si dhe 
qytetar tjere te cilet per nevoja te veta i nevojiten mejetet publike te udhtimit. 13. Brenga tjera jan edhe 
ato te permirsimit te infrastuktures ne fshatra te komunes se Gllogocit,brenge tjeter dhe shume e 
rendesishme eshte po ashtu qeshtja e punsimit te te rinjeve ne komunen tone ku mund te thuhet se 80% 
e te rinjeve te cilet jan persona te diplomuar jan te papune." 14. "Pa punsia 15. Korrupsjoni 16. Kontinjere 
te pakta 17. Zhvillime te qytetit te dobeta" 18. Falemderit per mundesin qe na e dhat per te u shpreh ne 
mendimet tona 19. Tretuare Rrug Pariera per hekurudh siguri ndriqim dhe heqja e qenve endacak 20. 
Brenga ime asht te ket punesim per rinin mos te ikin jasht ne shtete te evropes te rregullohet rruga ne 
lagjen time hajdinaj e te rregullohet kanalizimi ne lagjen hajdinaj dhe te i jepet prioritet bujqsis te 
zhvillohet dhe punesim 21. Brenga ime eshte shendetsia, ambientet shkollore, shtrati i lumit Verbica, ujrat 
e zeza 22. "Shpresoj qe investimet komunale dhe te jashtme te koncentrohen me shume ne qender te 
qytetit. Rrjetet e kanalizimit te zgjerohen si dhe ndrrimi i gypave te behet pasi qe nuk jan te mjaftueshem 
per perballimin e kanalizimit. 23. Parkingjet ne qender duhet te behen ne te dy anet e rruges ose krijimi i 
vendparkingjeve tjera. 24. Ndriqimi publik te behet ne te gjitha rruget. 25. Krijimi i hapesirave rekreative 
dhe te gjelbra." 26. Ne komunën e Drenasit dhe ne fshatrat per rreth ujësjellësi nuk furnizon me ujë të 
gjith banorët, shtigjet per biçikleta, hapsirat e gjelbruara dhe trajtimi i duhur i ujrave atmosferike dhe 
atyre te zeza. Mungon ndriqimi publik i trotuareve gje e cila paraqet veshtiresi ne qarkullimin dhe sigurine 
e kembesoreve. 27. Te punohet me shume per qytetaret, ti ofrohet kushte me shume. 28. Duhet ma shum 
llogaridhenje prej komunes me respektu ligjin 29. Punesim i te rinjeve. hapja e fabrikave te reja 30. 
Komuna duhet te mirret me ngriten e infrastruktures per rrejtin e kanalizimit,duke bere nderitim e te 
paktrn dy impianteve per trajyimin e ujrave te zeza,dhe mundesin e nderutim te pendes ne fshatin 
Verboc,ku fo te zgjidhet problemi me uje te pijes gatinper te gjith fshatrat r komunes se Drenasit 31. 
Zgjerimi i hapsires se parqeve,dhe gjelberimi me i madhe. Gjithashtu breng e madhe e qytetareve eshte 
edhe ndotja e ajrit nga kompania e FeroNikel-it, me crast gjelberimi dhe pyjet do t’a ndihmonin gjendjen. 
32. Largimi i ujrave te zeza ne lumnin Drenica, pergjate qytetit, sepse tere sezonin veror kundrmojne ere 
dhe ambient shume i pa paster. Femijet tane mund te marrin ndonje epidemi nga unerat e zeza ne dhe 
rreth lumit Drenica. 33. Ndertimi i trotuarit ne rrugen qe e lidh Drenasin me shkollen fillore ne Baice, 
zgjidhja e problemit te parkingjeve, sa me pak mbeturina e sa me shume gjelbrim per nje ambient te 
paster. Gjelbrimi ne Drenas duhet te kete nje trajtim te veqant sepse kemi ndotes serioz si Feronikelin, 
gurthyesit si dhe ujrat e ndotura te lumenjeve. Arsimi ne Drenas eshte per keqardhje, gjitheashtu edhe 
shendetesia. 34. Transparenca e kerkesave te popullit ndaj komunes duhet te plasohen per publikun qe 
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ta dijm qka kerkohet nga populli per komunen. 35. Brengat e mija për Komunen e Drenasit janë: Shtrirja 
e vendbanimeve pa planifikim si ne zonat rurale ashtu edhe ne zona urbane duke zvogluar edhe ata pak 
tok bujqesore, Ndotja e mjedisit nga Feronikli, Guroret, dhe djegja e mbeturinave te ndryshme si goma, 
plastika, mbetje kopshtore etj, Demtimi i pyjeve, Mos rivitalizimi i zonave te degraduara(eksplatuara), 
Mungesa e rezervave ujore, ngushtimi i rrjedhave te prrockave dhe lumenjeve, Mungesa e percaktimit te 
nje brendi komunal (Psh, Perpunimi i Frutav malor, lajthi, apo ndonje sherbim si rrobaqepsi, IT etj) Ndarja 
e tokes ne parcela shum te vogla, etj. 36. Brenga jon esht 37. Trajtimi i ujrave te zeza , rregullimi i 
infrastruktures. 38. Mosndertimi i parkut ne hapesiren e pishave ne Gllobar 39. Un mendoj, qe fshatrat 
me te aferta te Komunes se Drenasit te kenë Trotuare Ndriqim,Kafiteri po ashtu Terene sportive qe qyteti 
jon te jetë me i qarkullueshem po ashtuu edhe orari i Autobusave te ndryshoj qe te jet deri ne oret e vona 
sepse qyteti jon te jet me i qarkullueshem . 40. Qendra sportive per femije, ruajtja dhe parandalimi i 
demtimit te pyejeve dhe tokave bujqesore dhe grihja e pyejeve. 41. Shqetesimi më i madh është niveli i 
ulët i cilësisë në sistemin arsimor dhe papunësia. 42. "Brenga ime qendron vetem tek papunesia per te 
rinjet ne drenas e sudomos ne komunen e drenasit ku sheh vetem mosha te vjetra te punesuar. 43. 
Komuna e Drenasit eshte mire qe ka filluar hartimin e PZHK dhe HZHK sepse pa keto te dyja, zhvillimi i 
Komunes do te krijohet pa kritere. Shpresojm qe keto dy dokumente te rendesishme te gjejne 
zbatueshmeri dhe te merren parasysh kerkesat e qytetareve per tu implementuar ne to. 44. "Në të 
ardhmen Drenasi duhet t'i ketë shkatërruar/rrënuar ndërtesat e vjetra, edhe ato në qendër dhe të ketë 
ndërtime moderne, shkolla moderne, qendra kulturore e edukative (biblioteka, librari, klube sportive etj.) 
Arkitektura duhet të jetë moderne. 45. Poashtu fabrikat prodhuese duhet të jenë pjesë e planit zhvillimor 
për Drenasin në mënyrë që punësimi të jetë më i lartë. " 46. Brenga Ime asht mungesa e institucionev 
shendetsore naper shumicen e fshatrav ne kumonen tim , trotuaret , ndriqimi publik , dhe kontroll i 
institucionev te Arsimit . Se si vijohet mesimi naper fshatra . 47. Un e parashoh qyetin Drenasin ma te 
bukur ne Kosov te respektohet ligjet dhe planet ne fuqi 48. Rregullimi i rrugeeve,kanalizimin,ujesjellin dhe 
hapsira te gjelberuara. 49. Rregullimi me i mir i rrugeve dhe hapsirave gjelberuese 50. Jam i brengosur 
mete gjitha sidomis rinia ska aspak vende per argetim 51. Duhet te kemi qasje ne te gjitha veprimet qe 
behen per te miren e qytetit 52. Brenga ime eshte perkrahja e bujqesis ,perkrahja e bujqve si dhe 
subvencionimi i tyre 53. Ne drenas duhet te hapen. sa ma shum vende.pune dhe te ket vend lojra per 
femij parqe me lojra . 54. Rrugicat te shtrohen me kocka dhe lidhja ne kalalizim. 55. Duhet te ket me shum 
investime ne fshatra, te hapim bisnese qe te krijohen vende pune, 56. Brenga ime eshte transporti nga 
ktu deri ne qender. 57. Brenga ma e madhe eshte mungesa e kanalizimve te urav te zeza mungesa e 
ndriqimit e rruges 58. Rrjeti i kanalizimit eshte shume i dobet ne Terstenik( shpresojm qe do te punoni ne 
kete drejtim), Po ashtu mungon edhe ujesjellesi ... 59. Suksese komuna jon e bukur 60. Qeshtja e 
Biblotekave, te kete me shume bibloteka ku te rinjet mund te lexojne, te jene aktive edhe nese vec 
ekzistojne si objekte 61. NE QYTETE JON KUSHTET E MIRA POR NE FSHTRA TE LARGT SI GRAIDCA OSHT 
GJENJDA SHUM E KEQE SI NE REUG KANALIZIM RRYM UJE 62. "1. Perkrahja e bizneseve dhe thithja e 
investitoreve te huaj, ne menyre qe te krijojne vende te reja pune. 63. 2. Perkrahja e bujqeve me grante 
si stimulim. 64. Kanalizim me i mire, ujesjelles, trotuare. 65. Brenga krysore ne fshatin ton Shtrubullov 
lagja e Bajram Hajrizve osht ndriqimi i rruges dhe trotuari per nxanca kto te dyja . 66. komunes se drenasit 
i duhet njeplan strategjik per investime afat gjate 67. Te gjitha keto te meren parasysh, faleminderit per 
mirkuptim 68. "Te kete fabrika shkolla fusha sportive?! 69. Hjekni vesin e HAJNIS 70. Hjekni te pa diturit 
ne udhheqje 71. Krejt bicha jeni " 72. Brenga apo shqetsimi i vetem si qytetar i komunes se Drenasit eshte: 
perfundimi i projektev pra qe nenkupton te mos lehen me gjysem. 73. "mjedisi me i paster 74. parqe sa 
me shume 75. te ket sa ma shum qerdhe qe te mund te punsohohem dikund . 76. Brenga ime eshte qe 
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ska insulina dhe barna te mjaftueshme ne ambullant te drenasit 77. "Te hapen vende te reja pune, ndertim 
i fabrikave ku mund te punojm ne te rinjet dhe jo te mbesim rrugeve pasi perfundojme fakultetin siq jam 
un dhe shume te tjer nje prej brengave te mija me te medha eshte qe njeriu i cili eshte i kualifikuar ne nje 
lemi te punoj ne ate lemi dhe jo ne vende te caktuar te puneve te jene njerzit jo adekuat . Ju faleminderit 
per anketim. 78. Gjithe te mirat 79. Ismail Hoxha." 80. Ju faleminderit 81. flm shume na keni nimu 82. Te 
behet rregullimi i kolektorve keyesor te kanalizimit dhe te ndertohen se paku dy impijante per trajtimin e 
ketyre ujrave.! 83. Komuna Drenasit ka shume pozite te mjre gjeografike ku sherben si ure lidhese ne mes 
shume qyteteve andaj pak eshte e zhvilluar ne te gjitha aspektet ,Pres ne te ardhmen e afert qe te 
zhvillohet me shumee kjo komune! 84. Te zhvillojmë më shumë Drenasin 85. shume te mir jeni 86. Në 
Fshatin Tërstenik nuk ka kanalizim, ujsjells dhe disa kushte nuk jane te mira per banoret 87. Deshiroj e te 
ketê me shum punsim per te rinjet. 88. fshati negroc ka nevoj per kanalizim, ujesjelles dhe nje abulanc e 
cila esht e ndertuar por ka nevoj per staf mjeksor dhe vetem te filloj punen 89. Momentalisht Drenaj eshte 
ne rrugen e duhur te zhvillimit, por ende ka shume nevoje per hapjen e vendeve te reja te punes dhe 
perkrahjen institucionale per bizneset e vogla dhe lirimi nga taksat per vitin e pare. 90. Te kete 
infrastrukturë me te medha sigutisht dhe ekomi me te lartë qe rinia te munde te kyqet ne rrjedha te mira 
jete , vende te punës...! 91. Brenga ime eshte qe rinija po na ik gjdo dit nga kosova fal mospunes dhe 
neglozhences pushtetit tone ju luse ne ju dhame besimin ju na ktheni buzqeshjen dhe mos lejoni te zbrazet 
shteti yne nga mos puna e juaj 92. Njerezit te jete me te kulturuar 93. “PËRMIRËSIMIN” e rrugëve ne disa 
lagje dhe fshatra të Drenasit. 94. Te realizoni premtimet qe keni bere gjate fushatave zgjedhore. 95. "1. 
Njerez te pa ndergjegjshem qe hudhin mbeturina ne toke. 96. Jemi te gatshem per çfaredo lloj bashke 
punimi ne te mire te komunes sone. 97. Trotuar dhe ndriqim ne nuk kemi fare dhe eshte shum me rendsi 
per neve pasi qe paraqitet rrezik per bashkfshataret . 98. Po brenga esht te kemi uj rrym kanalizim vende 
pune ne drenas gjlbrim rrug te shtrune trutuar te kryhen shtege per persona. Me afsi te kufizune 99. 
brenga ime eshte qe te ndertohet me plan drenasi dhe mos te lejohen ndertime sikur ne fushkosov qe 
mos te ket hapsir as oer gjelbrime as per parkingje etj 100. Parkinget kaos ne qender te Drenasit 101. 
Duhet pa titer te behet ndryshim nentengjitha fushat .polotike ekonomike arsimore shendetsore. 102. 
Shpresoj se me shpejt te rregullohet komuna e drenasit edhe ekonomia ... 103. Brenga ime ne fshatin tim 
esht se uji nuk po rregullohem me shpejt edhe pse u punu shum po ende nuk po lshohet per shfrytzim 
trotuaret per te shku femijet ne shkoll me let etj. 104. Papunesi, shfrytzimi i tokave bujqesore, transporti 
publik neper fshatra mungon, trotuaret, mungesa e qerdheve nper fshatra 105. Brengë e gjithë neve është 
se të gjitha gjërat që mungojnë në këtë komunë vështirë se mund të realizohen në një të ardhme të afërt 
(edhe 25 vite e tutje...) 106. Mut ekan bo krejt 107. Brenga me e madhe e imja esht rruga Drenas-Komoran 
.Esht teje e sterngarkuar dhe nxensit e shkolles Arif Shala ne Korrotic te ulet jan qdo her te rrezikuar 108. 
zhvillimi ekonomik i vendit dhe krijimi i vendeve te punes eshte qelesi i avancimit dhe qendrimit te rinis 
ne vend. 109. brenga esht punsim me I madh qe na brengos shum 110. Investimet komunale te behen me 
interes te qytetareve edhe ato te jene sa mu kualitetative 111. Rregullimi I shtratit te lumit si dhe ujrave 
te zeza dhe nje shteg per ecje e ndriquar do te ishte shume e nevojshme! 112. pun sa ma shum respekt 
dhe kshty ec perpara 113. Ne lagjen time ka nevoj ndriqimi trjeti elektrik trotuaret 114. po brenga nuk 
besoj qe nuk ka ndonje qytetar po ma kryesorja te ket mundesi punsimi per te rinjet hapsir per biznese te 
reja dhe te rritet kualiteti arsimor 115. Nuk kem brenga mir po ec ju faliminderit si na tregoni rezultatin 
116. Brenga ime kryesore eshte zhdukja e padrejtesive qe i behen ne qdo aspekt personave qe nuk kan 
pushtet, pasuri apo njoftesi, plaqkitjet e shumta ne pronat private, qeshtja e tenderomanis qe po na 
shkakton probleme te shumta si dhe rritje te qmimoreve etj. 117. Mungesa e infrastruktures ne fshatra 
eshte e madhe , kerkohet me shumë punë ne atë drejtim pasi qe ka shum rrugë lidhëse . 118. Te ket shtigje 
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ecje biciklerave parqe fusha sportive dhe zhvillim i bizneseve 119. Faleminderit per mundesin e dhene, qe 
qytetaret tane ti shprehin, shqetesime, nevojat e poashtu te japin vizionin e tyre per te ardhmen. 120. 
"Ndalim i menjehershem qe lumi Drenica mos ti Betonohet Shtrati por vetem Buzt e Lumit! 121. Ti 
kushtohet Rendesi te Veqant Planifikimt te qytetit pasi kemi rritje te Qytetit dhe dikur do te jete shum 
von qe te kemi Parqe Sheshe Rrug te standarteve etj " 122. ruajtja e trashigimive natyrore ne komunen e 
drenasit asht shum dobet ngase nuk ruhet as pak 123. Papunsi shendetsi arsim 124. Një anket e qelluar 
qe ndoshta do ket dobi dhe te realizohen idet e qelluara. 125. Ju lutem qe nivelin e arsimit ta merrni 
perasysh, si ne aspektin e objekteve ashtu edhe ne menaxhim 126. Rruga ne lagjen saliuku ne fshatin 
gradice papunsia shum e madhe rinia po ec jasht Kosoves 127. Komunes tone i mungon nje qender 
kulturore, muze dhe teatri! 128. Unë si qytetar i Drenasit per vitet e pasluftes e deri me tani nuk jam i 
knaqur me qeverisnet lokale sepse edhe nese ka pasur plane per zhvillim ato ose nuk kane qene te 
studiuara mire ose edhe ato qe kane qene nuk jane realizuar sipas dinamikes. Si rrjedhoj e kesaj dhe mos 
zhviillimt te komunes tone ne kemi pasur levizje te popullates nga komuna jone ne komunen e 
FusheKosoves e deri ne Prishtine. Sigurisht ketu ka ndikuar edhe burmoracia e tepert per te qene me te 
hapur per investime te huaja direkte.. Poashtu edhe infrastruktura e dobet deri me tani ka detyruat qe 
shume fshatra te mbesin pa banore. Shpresoj se ne te ardhmen duhet te bejme shume per komunen tone 
sepse eshte momenti i fundit per te zhvilluar komunen tone. Me knaqesi do te jem i gatshem te 
kontribuoje ne zhvillimin e komunes time per aq sa do jem banor i saj. 129. Rritje e kualitetit te 
shendetsise, arsimimit dhe mundesimin e qasjes per personat me aftesi te kufizuar ne objektin e Gjimnazit 
'' Gjergj Kastrioti Skenderbeu'', dhe rritja e punesimit te te rinjeve ne pune. 130. Rritje e kualitetit te 
shendetsise(personelit dhe objektit), ngritja e cilesise te arsimimit (fillor, te mesem dhe kuadrit arsimor), 
mundesia e qasjes se personave me aftesi te kufizuara ne objektet e shkolles se mesme(gjimnazit), ujrat 
e zeza te ndahen prej lumenjeve natyral, menagjimi i mbeturinave, terheqja e investitoreve( bizneseve te 
jashtme), etj 131. "1.Mendoj se qytetit i duhet nje teater aktiv te cilin mund ta shfytezojn sallen e kulturen 
ne objektin e vjeter komunal per shkak se kultura teatrore mungon shum ne qytetin tone. 132. 2.Personeli 
i ambulances ne drenas duhet te jet me i sjellshem me pacientet dhe te kryejn detyren e tyre e jo te sillen 
ne menyre shtazarake me pacientet sepse te gjith e dijm se nga qejfi nuk i vizitojm ambulancat." 133. 
Kisha pase nje kerkese qe te me behet e mundur lidhja me asfalt nga shtepia deri ne rrugen kryesore e ku 
eshte perafersisht 200 m per arsye qe i ceka edhe me heret per ti mundesuar babait qe eshte ne karroce 
lehtesimin e levizjes qe eshte primare per te,ju faleminderit. 134. "Krijimi i çasjes se personave me aftesi 
te kufizuar ne infrastrukture. 135. Sherbime me te mire ne shendetesi . 136. Ndalimi i shkatrrimit te pyeje 
hapsirave gjelbruese per rreth si dhe punimi i disa qendrave afer pyejeve pasi qe ka hapsira mjafte te mire 
ne afersi te pyejeve , per shfrytezime te ndryshme ( ecje, vrapim, dalje ne natyre, çiklizem)" 137. Më 
shumë efimasitet në çdo drejtim 138. Besoj nga pergjigjet, tash kuptohet se cilat jane brengat e mija. 139. 
"Besoj qe i kam cekur me larte brengat me te cilat perballem une si qytetar i Komunes se Drenasit 
perkatsisht fshatit Llapushnik dhe shpresoj qe ne nje te ardhme te afert qe keto projekte te realizohen.. 
140. Faleminderit.!!" 141. Ju pershendes juve te gjidhve nese vertet e lexono jom munu mu pergjigj gjysh 
ma ka marr mendja veq besomni se per rrug usht e vertet se nuk ka qaty ku une banoj ne gradic lagj. Fazliu 
dhe ne poklek te rii ne poklek te rii jem te rrezikun prej kabllov te rrymed prej kabllov te llojlloj internetesh 
kan vendos tmerr ubaa telat e rrymed tash kur te bjen bor ka munci se me prek ne tok qyky usht realiteti 
ju pershendes kaloni mir nga une Faton Fazliu G. 142. Brengst e mija jan qe gjdo pun qe behet prej komune 
te jet e kuslitetit te lart te mos jet jo cilsore duke fillusr nga ardimi te shendetsija e infrashruktura 
esherbimet bublike e ksht me rradh 143. Problemët kryesore ne Drenas janë hapja e vendeve të reja të 
punës, përmirësimi i klimes se të bërit biznes, menaxhimi no i mirë e parasë publike, mosperjrahja e të 
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rinjeve në biznes dhe ndihme bujqësise etj. 144. Në lidhje me brengat në hapsiren në të cilen jetoj, e para 
është se vazhdoj te mbetem e papun ne përfundim te masterit gje qe komuna duhet të zgjedh keto 
qeshtje, ndërsa brenga tjeter lidhet me fshatin në të cilin mungojn elementet e rendsishme për zhvillim 
te metutjeshëm. 145. Tokat Punuese qe jan ne komasacion duhet qe te rregullohen sepse ka shume 
probleme dhe personat mund te shkojn deri ne vrasje ne lidhje me toka 146. Drenasi ka nevoj per me 
shum trotuare sidomos ne fshatra,kanalizime,ujesjells. Se pari gjerat e para ,hapi pare pastaj hapat tjerë 
147. Komuna e Drenasit, do te duhej qe te formoj nje ekip te ekspertve, qoft edhe te jashtem nese eshte 
nevoja dhe te bej nje plan strategjik dhe marketing te mirefillet per nxitjen e investimeve te huaja ne kete 
komune, me theks te veqant ne ndermarrje prodhuese, 148. "Si komunitet te jemi me te harmonizuar te 
punojme pa inate dhe me dashni ne secilen pune qe e bejme. 149. Po ashtu shum e rendsishme per 
personat qe kane pozita kyqe ne komunen tone gjate punes mos te mendojne si udheheqes mirpo te 
mendojne si qytetar..." 150. Breg e imja dhe shumë banorve ku jetoj jan lirimi i hapsirave publike te 
uzurpura,ujësjellsi ,asfaltimi i rrugicave,trotuaret,transporti publik i fëmijeve ne shkollë pasi qe është larg 
rreth 1.5km, pasrimi i lumit drenica 151. Punësimi ne Drenas ,Ruajtja erinis per mos mu largu jasht 
vendi,perparimi ne Bujqesi,ndertimi sektorve prodhues ,Trajtimi i qytetarve ne menyr te barabart ku secili 
te kete nji arsye per te jetuar ketu. 152. Ky raport eshte i nje qytetari te pa pune...mire qe paskeni marr 
keso iniciativa 153. Ujsjellesi ne Abri te Eperme nuk ka dhe shpresoj qe ta sillni sa ma shpejt. 154. 
Normalisht që një ndër brengat kryesore është avancimi i të rinjëve dhe përfshirja e tyre në aktivitete të 
ndryshme! Kjo është një ndër çështjet më kryesore dhe me ndikim më të madh, pasi që rinia janë ata të 
cilët duhet t'a ndërtojnë të ardhmen.Pas përfundimit të shkollimit të krijohen mundësi më të mëdha për 
punësim dhe në këtë mënyrë nuk do të ndihen të zhgënjyer! 155. mugesa e ujrave rrjedhese dhe ato qe 
jane,jane te pa pasrtra -lumi Drenica. Ajri i ndotur si nga Feronikeli po ashtu djegiet e shumta nga qytetaret 
qe i shkaktoin . Qyteti nuk e ka asnje park me druje te larte . 156. "Kanalizimin, 157. Avancimi i Rinisë." 
158. Drenasi ka nevoje per investime ne edukimin e rinise, sepse nuk do arrijme ti gezojme benifitet e 
vendit nese rinine tone e shkaterron droga prostitucioni dhe alkooli, ne ankete nuk eshte permendur 
thuajse fare aspekti i investimit ne vetedijesimin e popullit e sidomos rinise, nuk mjafton vijueshmeria ne 
shkolle per nje vetedijesim te suksesshem. 159. Ndriqim , trotuar dhe infrastruktur percjellse nuk ka 160. 
te ket zhvillim ne arsim buqesi shendetsi dhe zhvillim ne rrjetet rrugore parkingje trotuar 161. Hapesira e 
parqeve duhet te jete me e madhe ne Drenas, gjithashtu hapesira per parkinge. Te vlersohet qdo qytetar 
njejt si ata qe kan te njofshem si ata qe nuk kane. 162. Papunsi e madhe per te rinjë 163. Perfundimi edhe 
rregullimi sa me i mir i magjistrales komoran -morin zhvillimi me i madhe ekonmik ,punsimi i te rinis 164. 
Kufizim ne hapje te bizneseve me veprimtari te njejte ne te gjithë sektoret ,trajtime me qerdhe ne fshatra 
per femijet 1-5 vjeq ndihmon ne socializim dhe zhvillim te femijeve,luftim i korrupsionit,bursa per 
student,hapja e fabrikave te vogla per prodhim ne fshatra rrit punsimin ndalon migrimin nga fshati ne 
qytet,zhvillim i bujqsise per eksport ,mbeshtetje per miniferma te shpezeve,jepja e tokes komunale ne 
fshatra me qera per zhvillim ne bujqsi..... 165. ju lutem te monitorohet cilesia e ajrit ngase ndotet nga 
feronikeli 166. Sipas menimit tem mir asht mun me qen edhe ma mir po me bugjetin qe e ka komuna mir 
èshtè 167. Prishja e qendres tregtare ne drenas ,ndertim qender e re me metra katrore me shume te 
permbaj salla per aktivitete kulturore,4 kate lokale kurse hapsirs tjeter lart mbi lokale te sherbej per zyre 
dhe banim,zgjerimi i sheshit deri te qendra tregtare dhe rruga per skenderaj prishtin,hapja e rruges se re 
per te hyre ne qytet ne drenas skaj rruges se trenit dhe mbyllja e rruges qe ndan sheshin me qendren 
tregtare,zhvillim i drenasit te shkoj kah lumi (shkolla e mesme),terheqja e investitorve me garancion te 
investimi sidomos mergimtarve si dhe ofrimi i planeve te bizneseve per investim ne prodhim.... 168. 
Brenga ime eshte qe te rregullohen sado pak te gjitha ketu qe jan cekur ne pytsorin me lart dhe te ket 
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hapsir per ne te rit qe te gjejm vende pune pasj jem te diplomuar dhe te pa pun 169. Do te ishte mire qe 
te gjitha rruget qe e lidhin Gllogocin me vende te tjera te jene zone industriale. 170. Ne Drenas mungojne 
hapesirat ose ndertimet e veçanta qe do ta benin qytetin nje vend terheqes per t’u vizituar, prandaj edhe 
ka mungese te vizitoreve. 171. Diqka qe i duhet komunes sime, eshte krijmi i nje Qendre Rinore, ku do 
ishte me e lehte per nxenesit qe te socializoheshin me njeri tjetrin , te fillonin projekte te perbashketa . 
Pastaj ne kete Qender Rinore te ishte edhe nje biblotek , me qrast do kishin mundesi edhe te lexonin rinia 
e Drenasit. 172. Te na behet sa me shpejt nje zgjidhje per ujesjelles dhe kanalizim. 173. Te ju krijohet 
hapesire e mjaftueshme rinise ne kontributdhenjen e tyre per komunen tone, te kemi me shume ndjenje 
te pergjegjesise dhe llogaridhenjes. 174. Te kete sherbime me te mira ne mjeksi. 175. Te ket sherbime me 
tmira nmjeksi 176. Te kete me shume hapesira te gjelberta dhe furnizim me uje te pijeshem ne disa 
fshatera. 177. Ne komunen tone ka shume brenga te cilat jan . Arsimimi esht nivelin zero punsimi me 
njofshmeri ne fshatera punohet pak e hiq qe ka vlera te mdha fshati dhe qdo e mire e vendit arrihet nga 
fshati qe dmth ne fshatin tim asgje qe 20 vite su pune as ndertue qe 20 vite pas lufte pos disa copeza 
asfallt qiteti ka nevoj per prodhim dhe aftesim te Rinsi. 178. "Drenasi eshte nje vend i vogel por qe ka 
pasuri ne vete prandaj ato duhet te ruhen, dhe nuk kam ndonje anket përveq se duhen filtruar nga 
Feronikeli si ndotës i ajrit, dhe sa ma shume vende per persona me nevoja të veqanta, shendetsia eshte 
mjaft e mire ashtu edhe udhëheqsit komunal, pastrimi i lumit Drenica te jete ne nivel si dhe te ofrojme 
me shume parkinge per vetura . 179. Mirembajtja e shesh-it dhe park-ut eshte mjaft e mire dhe vlen te 
ceket si tipari kryesor i nje qytetin si eshte Drenasi." 180. Mendoj se komuna jone duhet te fokusohet ne 
punesimin e te rinjeve , organizimin dhe ngritjen e cilesise ne arsim dhe perfshirjen e te rinjeve ne klube 
kulturore, sportive dhe te ndermarresise. 181. Te rinjet te ken mundesi mundesi punesimi ne baze te 
kompetences 182. Duhet ndryshim ne politike , jo nje njeri me fakultet te kryer me mbet ne shtepi e mos 
me mujt me hy ne pune ve shkaku qe nuk ka njerz te njofshem , kjo me brengos. 183. Njerez pa shkolle 
ne komune e vende te ndryshme , njerez me fakultet mbesin ne shtepi." 184. Shpresoj që Drenasi ne një 
te ardhme te shpejt te jetë njëra nga zonat më me rendesi ne aspektin e Zhvillimit Ekonomik 185. Te ket 
me shum hapsira relaksuse per qytetaret dhe te behen filtra me te rinje per feronikelin qe ta kem nje 
shendet me te mire 186. Krimi i vendeve te lira te punesn duke perkrahur bujqesin dhe ekonomin e vogel 
familjare, perkrahja e studendve per vende te lira te punes dhe nxenesve me kushte ekinomike te uleta, 
nje arsim pa politike me nje numer te nxensve jo te mbi ngarkuar ne klase .... 187. "Pershendetje! Jame 
banor i Drenasit lagjaja ne te cilen jetoj nuk figuron ne pytesor, mirpor zgjedha lagjen te cilen e kemi me 
afer lagjen e xhamise. 188. Banoj afer stacionit te trenit, prapa hekurudhes ku gjenden me qindra shtepi, 
kemi nevoj shume per laura mbrojtese ne mbikalimet e hekurudhave, gjithashtu kemi shume nevoj per 
nje mbikalim per kembesor, ku dihet se kjo zon ka numer te madhe te banorve dhe ka numer te madhe 
te femijeve ku para disa viteve dy femije humben jeten. 189. Kjo zone tash e banushem ka nevoj edhe per 
legalizim , e investime edhe ne rrugicat e lagjeve dhe ndriqim e tyre. 190. Kjo pjes prapa hekurudhes ka 
me qindra shtepi e me qindra banor, perveq rruges kryesore qe eshte e asfalltur rrugicat e lagjeve jane ne 
gjendje te mjerueshme. 191. Shpresojme shume ne investime te kesaj lagje te re." 192. Shume hapesira 
te qytetit mbeten te pashrytezuara,pasi mund te behen ndertime te reja e jo te shkaterrohen ato qe 
egzistojn. 193. Te gjitha tokat nen komasacion rreth Drenasit duhet ti kthehet destinimi per ndertim dhe 
te hiqen nga kufizimet e komasacionit. 194. Ne fshatrat Terdefc dhe Baic nuk ka trotuar 195. Ku unë banoj 
nuk ka rrjet te kanalizimit mbesin me shpres qe nje dit te vie rrjeti i kanalizimit dhe tek ne. 196. Pastertia 
, ujerat e zeza , dhe dritat te rregullohen 197. Lorem 198. Te kemi rrjetin e kanalizimit dhe ne lagjia e lumit 
Drenica. 199. sa i perket pytesorit mir osht pres realizimin e tij 200. Sa me shume qerdhe te shtetit 201. 
Papunesia e rinise se shkolluar dhe edukuar qe jane e ardhmja e komunes 202. Skom brenga 203. Rruget 
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dhe ujsjellsin 204. Drenasi si nje komune e vogel por me nje rini te shendoshe, duhet qe te beje me shume 
aktivitete per rinine, ne menyre qe ata te kene qasje dhe ne politikat dhe bizneset brenda komunes. 205. 
nuk kam ankesa 206. Kem munges te shum gjerave ne Drenas pershembull trotuaret energjia elektrike 
207. Sa iperket pytsorit. Imir. Pres realizimin e. Tij 208. "Sa i perket pytsorit mir osht pres realizimin e tij 
209. U ceken me lartë! 210. "Mir esht gjithqka duhet disa perimisime te vogla te behen pergjithsi esht mir 
duke u ber dit mas dite 211. " 212. Të hapen dyert per punësim të të rinjëve 213. reduktimet e rrymes 
214. Ndertimi i me shume parqeve 215. Brenga kryesore eshte per ne se kemi parkun e Biznesit dhe pak 
ka te punesuar aty ,pra duhet te jet breng e idheheqve tan punesimi i rinise tone ,sepse kumuna jone 
eshte shume mbrapa ne qdo fushe te zhvillimit te saj . 216. Duhet te punohet Shum 217. Te kete pune me 
shume per rinine 218. Duhet te punohet me shumë ne infrastruktur, me pas ku te del qytetari i lir, mos 
me pas breng per parkingje, me jap rendesi arsimit. 219. Shqetsimi imi eshte legalizimi i parcelave ne 
Komoran pasi qe paraqesin nje rendesi te posaqme dhe potencial per zhvillim te tregut duke u bazuar ne 
ekonomi te lire. le te kaloj ajo pjes ne Zone industriale le te ket biznese funksionale qendra me te mdha 
tregtare, sepse nje Sharr dhe nje Jora Center qe jan egzistuese edhe njerzit nga te gjitha anet ndalen ne 
to dhe sherbehen po sikur te ket edhe biznese te tjera te favorshme kjo do ndikjo ne zbutje te papunesise 
ne ato regjione, ju falenderoj paraprakisht nese i merrni ne konsiderat keto kerkesa, dhe do doja te 
informohem rreth hapave qe do ti merr Kryetari ne vazhdim. Suksese 220. Kanalizmi rruga jane brengat 
tona, edhe pa punesia 221. Shum brenga kemi por shpresojmne zhvllim te komunes ton 222. 
"Pershendetje se pari. 223. Une Atdhe Gashi jetoj ne fshatin Llapushnik rr. Mentor Gashi, problemin e 
ceka edhe me pari, problemi ynë i vetem qe na brengos e gjith fashtin eshte ndertimi i nje mbikalimi ose 
nenkalimi, pasi po rrezikohet jeta e gjith qytetareve sidomos ne stinen e dimirit. 224. Kemi bere kerkese 
po ka hasur ne vesh te shurdher pasi kushton mbikalimi, por nuk besoj qe kushton me shum se nje jete. 
225. Ne kemi rreth 40 nxenese qe vijon ne shkollen e meseme ne Drenas, kta çdo dite duhet ta kalojn 
autostraden. Megjithat kjo paraqet problem edhe per ata qe shkojn ne pune edhe kthen von. 226. 
Rrugullimi i nje mbikalimi do te ishte zgjidhje shum e mire. Por mundsia tjeter eshte edhe nenkalimi, qe 
do te rregullonte shum gjera te tjera, pasi do tjete edhe ne funksion per automjetet ose per bujqesi qe na 
e lehtson. Kjo eshte e parapare edhe ne projektin e rruges( pasi ura jon nuk funksion tjeter perveq se per 
ujra te zeza). 227. Nenkalimi ne projekt u planifikua te behet ne ket ura. 228. Ju faleminderit per 
mirkuptim. 229. Shpresoj 230. Sinqerisht, Atdhe Gashi 231. Komuna jone duhet te kete me shume biznise 
dhe me shum menaxhim temire te resurseve njerezore , si dhe nxitje ne arsimim te mirfillt , luftim i 
korrupsionit dhe punsimit pa kritere 232. Gjitha atu qe i pata i dhas 233. Te gjithe jemi te vetedijshem qe 
kemi nevoje qe te krijohen vende te reja pune si dhe te perkrahen banoret tr cilet merren me bujqesi ne 
menyre qe kjo eshte nje menyre mjaft e mire e zhvillimit 234. ne fshatin e zabelit te ulte nuk kemi ndriqim 
publik as ujsjells 235. Duhet zhvillim ekonomik dhe krijim i vendeve te reja te punes 236. Promovimi i 
Trashegimis Kulturore ne Komunen e Drenasit e cila nuk promovohet as pak ne ket komun 237. gjithmon 
ka vend per permisime ,suksese me tutje 238. Përfitojnë subvencione vetem ata qe janë tlidhur me 
politiken. Nuk ka politika socilale, nuk ka perkrahje t'mjaftueshme të nxënesve në Shkolla te Mesme, nuk 
ka objekte fetare te mjaftueshme që i nevojiten Komunitetit Musliman etj etj. 239. "Me shum vende pune 
dhe me pak kafiteri e gjera koti. 240. Mbyllja e lojrave te fatit." 241. Shpresoj te kete permirsime ne te 
ardhmen per te miren e te gjitheve 242. Zzz 243. Qe te permirsohen me teper sherbimet shendetsore 244. 
Un propozoj te ket me shum hapsira per femije 245. Perbmomentin eshte shum mir 246. Brenga ime eshte 
qe te ket punsim edhe per ne,qe i perkasim ksaj komune ka mjaft papunsi ne vendin ton,t'ket ndriçim 
,kanalizim,trotuare,kende tlojrave per femi e qe ne.Komunen ton mungoj! 247. Mungon transporti publik 
248. Nuk kam. 249. Gjithqka keq 250. Ujesjellesi gjithesesi duhet te leshohet ne arllat edhe rryma me qen 
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me stabil se shume reduktime 251. Nevoitet dhe nje menaxhim i mirfillt ne komunen e tone 252. Mbes 
me shprese qe premtimet e dhena nga komuna dhe kryetari te plotesohen, dhe te permisohet 
infrastruktura per jeten ne fshat. 253. Te kete pasterti te madhe dhe poashtu ndertime te larta ne 
komunen e drenasit 254. "Une brenga nuk kam por pse jo dhe drenasi te behet nje vend me i mir 255. 
Kam deshire qe lagja Haxhi Hasani te asfaltohet 256. Falemderit per Mundesin qe ne dhat per mendimet 
tona 257. Gjithëqka ne rregullë 258. Mbeturinat e shumta rryma jo kualitative 259. Brenga kryesore 
papunesia 260. Sherbimet shendetsore me te mira dhe papunesia . 261. Ka shum probleme qe duhet te 
ket permisime te dukshe don kohe po edhe shum pune . Ndriqimi sa ma shpejt trotuare per shkak se 
femijet udhtojn per dit ne shkoll dhe anasjelltas . Rregullimi i shtrati te lumit etj etj . 262. e lusimm 
kumunen e drenasit qe te hap sa me shumm vende punee per rinen 263. Te kete vende te punes sa ma 
shum 264. Me shum parkingje dhe parqe 265. Te ket pun ne komunen e drenasit sa ma shum 266. Krahas 
viteve tjera më kryetarin Nexhat Demakun nuk është punu sa duhet , me krytarin Ramiz Lladrofci është 
punu më shumë edhe po punohet e kshtu që ka ende pa punu po besoj që edhe një mandat Ramizi i 
perfundon kerkesat e qytetarve , ne jemi te knaqur me strukturat e fundit në komunene e Drenasit nese 
vazhdojn keshtu kanë me pas besimin e qytetarve edhe shumë vjet ,me te mira Selami Mulaj 267. 
"Qarkullimi i lirshem ne disa pjese te dites 268. Mungesa e parkingut 269. Kendi i lojrave 270. Qender 
tregtarë" 271. Te gjithe se bashku, mund te bejme me te miren per Drenasin. Respekt! 272. Trotuaret nga 
qendra deri te shkollat e mesme në Drenas , ashtu edhe neper fshatra 273. Mungesa e punsimit ne qytet, 
ne mënyrë që të shmanget migrimi i popullsisë drejt qendrave me te medha(kryeqytet), si dhe krejtësisht 
jashtë shtetit, pastaj sherbimet shendetsore më efikase dhe pa dallime , asimimi sa me i mire,pastaj per 
nga infrastruktura vijn trotuaret, shtiqet per biqikleta, kanalizimi, ndriqimi, etj.Mbrojtja e lumit drenica 
nga degradimi i plotë qe po i bëhet , si dhe mbrojtja nga shkatrrimi i maleve nga kompanitë e ndryshme 
gurthyese. 274. Gjithëçka jo ne nivelin e duhur per jeten e qytetarit te komunes drenasit 275. Ne lagjen 
tone eshte bere shume pak apo te them aspak ne infrastrukturen e lagjes si ne rruge, kanalizim, trotuare, 
ndriqim etj. 276. Brenga ime , kriimi i vendeve te rea te punes 277. Sa me shume vende te punes per 
qytetaret e sa shum mundsi ndertimi per familjet ne nevojē 278. Anket e qelluar! 279. Jam i kenaqur 280. 
Brenga ime esht sepse komuna e drenasit nuk po i merr parasysh shum brengat e qytetarve 281. Hapesira 
nuk shfrytezohet ne menyren e duhur 282. Brenga ime me e madhe eshte hapja e me shume vendeve te 
punes per shkak qe rinia te mos largohet ne vende te jashtme por te kete te ardhme te mire ne atdhe 283. 
???? 284. Kanalizimi mungon ne fashatin baice edhe trotuari per deri ne shkoll 285. Ruajtja e tokes 
bujqesore eshte shume e nevojshme dhe urgjente pastaj ndertimi i trotuareve shtigjeve per bicikleta 
rekracion dhe hapesira te gjelbra. 286. ne drenas duhet me pas fabrika me i punsu te rit ma shum . 287. 
Me shume parkinge ,parqe,kende te lojrave 288. Shpresoj qe te punoni sa me shum ne bujqesi dhe ne 
mundesi per hapjen e biznesev te vogla .lehtesim ne pun dhe jo detyrime te majshme ndaj shtetit per 
fillestaret 289. "Komuna e Gllogocit se pari duhet te dalin inspektoriati te shikoje pastertine e qytetit. 290. 
Ndertimet pa leje ka prej inspektorav qe vete ata kan ndertu shpi pa leje ndertimi ne toke shoqerore qe 
as bab e as babgjysh nuk e ka pas ate toke. 291. Te ju mundesoje ndermarrjev te vogla dhe te mesme per 
pefitimie te Grandeve. 292. Ndermarrjev te medha si te kene tatim tjeter jo si ndermarrjet e medha 
kontrolla me te shpeshta sepse kto e kan prish tregun ne drenas . 293. Ndriqimi ne drenas eshte ne gjendje 
te tmerrshme ,paupnesia e larte , shportat e mbeturinave ne Poklek nuk jane , rruga e pa asfalltuar ne 
Poklek te ri . 294. Ndriqimi publik duhet te jete ekzistues jo vetem ne qender te qytetit por edhe tek lagjet 
perreth , gjendja e rruges ne lagjen Valdet Xhemajli Poklek i Ri duhet te rregullohet pasi eshte ne gjendje 
te tmerrshme , ecja kemb gjate dimrit pothuajse po pamundesohet per shkak te gjendjes se krijuar . 295. 
Brenga e te gjithe neve eshte papunsia, per zgjidhjen e ketij problemi duhet hapen biznese te ndryshme, 
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zanate, si ddhe te ofrohen praktika per student me institucione te ndryshme. 296. anekesa ne uje ne stine 
e dimrit te mos nalet te rregullohet trotuari qe eshte demtuar nga nga ujesjellsi (kockat te kthehen ne 
vendi e vet ) te mos pengohet trotuari si vende parking nga serviset e ndryshme si shembull rruga Xheladin 
gashi 297. Une si nje e diplomuar ne studimet master ne Up shqetesimin me te madh e kam pamundesine 
e punesimit dhe krijimin e nje standardi mesatar jetesor duke u bazuar ne aftesite e mia 298. Emergjente 
per drenasin jan keto ujrat e zeza ujrat e vershimeve tretuaret dhe qerdhet shtetrore shtigjet per bicikleta 
. Mos te ket reduktimet te shumt te ujit te pishem? 299. Zhvillimi i Drenasit duhet te bazohet ne politika 
afatgjate, qe do te mundesojne nje zhvillim te barabarte social dhe ekonomik, gjithashtu ruajtjen e 
mjedisit dhe trashegimise natyrore dhe kulturore. 300. "Perveq gjerave te cekura me lart 301. Te hapet 
nje bibloteke ne qendren e Drenasit, dhe te kete literature te autoreve te ndryshem." 302. "Me shume 
parqe (gjelbrim) ne komunen e Drenasit 303. Fusha sportive te hapura 304. Mua shqetson sepse nuk kan 
ku te luajn femijet sepse ska vend te sigurt per ta 305. "Me shume parqe 306. Hapësira qe te lozin femijë 
307. Fusha sportive te hapura 308. "Shprehem sgumm i brengosur qe ne fshatin ti si pik se pari nuk ka 
ujsjells qe menagjohet nga komuna edhe per monentin asht nga nje banor i fshatit qe menagjohet edhe 
aj ujsjells qe kur ti teket ati e leshon ujin edhe pse e pagujm 5 ero ne mujt 309. 2.nuk ka tretuare deri te 
shkolla per nxanca 310. 3. Jena lagjeja e krelanve edhe e shalve qe nuk e kem rrugen asfallt 350 metra 
duhet me qel me dor boren dimrit per me dal ne drenas ...me respekt Bedri krelani 311. "Brengat me te 
medha te miat jane: 312. 1)rrjeti i kanalizimit te mos perfundoj ne lume,ne te njejten kohe te ndreqet 
shtrati i lumit; 2)Ndriqimi publik te behet edhe neper fshatra; 3)trotuaret (mungesa e tyre rrezik i madh 
per ne); 4) te vazhdoni edhe viteve te ardhshme te ndani birsa per student(ps nje nga gjerat qe ju e keni 
bere vitetet e fundit dhe qe e vleresoj me se shumti eshte kjo ). 313. Faleminderit per kohen tuaj. 314. Le 
te ndertohen ne qdo lagje nga nje fusht futbolli te hapur 315. Me shume aktivitete dhe punesim per te 
rinjet 316. Në rregull 317. Deshira ime do te ishte qe komuna te fokisohet me shume ne arsim, ne 
permirsimin e kushteve ne arsim. Resursi kryesor per zhivillim do te ishte arsimi. Infrastruktura per nje 
fshat eshte si nevojat fizjologjike te njeriut qe pa to nuk jetohet. 318. Qerdhe me shume per femije ne 
menyre qe te kete sa me shume pune per keta qe e perfundojne fajuktetin dhe gjendja ne shendetesi te 
jete me e mire te kete me shume rregulla. 319. Te planofikohet ngrohtorja e qytetit e cila do te ulte 
shkallen e ndotjes ne stinen e dimrit, ku 320. Qyteti i Drenasit duhet te kete me shume zhvillim, investime 
te reja dhe vende pune. Te rinjet duhen te kene hapsire qe te kontribuojne ne qytetin e tyre. Njera nder 
prioritetet duhet te jete edhe edukumi medisor, nxenesit duhet te ligjerohen neper shkolla se si duhet ta 
ruajm natyren dhe cilat jan demet qe ne i shkaktojme shendetit tone duke mos u kujdesur per te. Prandaj 
e ceka dhe me lart edhe per shtigjet e biçikletave qe shume shpresoj qe do te behen shume shpejte ne 
komunen time. Ne duhet ti kushtojme rendesi edhe krijimit te zonave te gjelbra. Pervec ketyre eshte mire 
te krijohen kushte rekreative per te rinjet e Drenasit, sepse kemi ngecje ne kete pjese. 321. Duhet te kete 
me shume gjalleri ne qender dhe ndertime te larta me hapsira ndermjet tyre. 322. Me shum punsim 
kujdesje per Rinin edhe nje ajer te paster se na myti feronikeli 323. Koheve te fundit ka pasur permiresime 
te dukshme sidomos ne lagjen ku jetoj ndersa si brenge gjithnje mbetet ndotja nga feronikeli, mbeturinat, 
redukime te rrymes mjaft te ashpra ne zonen ku jetoj etj. 324. Brenga kryesore eshte zhvillimi i energjise 
adekuale jo fosile pa ndotje ne ambient. 325. Vende pune 326. Presim gjithmone te behet me mire 327. 
qe te ket me shume parqe dhe qerdhe femijesh 328. brenga ime me e madhja per fshatin tim esht rruga 
e cila esht pothuajse e bllokuar nuk ne nuk mujm me hy ne oborr ton sepse fqinjet nuk i prej therrat dhe 
sokaku gati qe u blloku dhe per ket arsye nauka desht me la shpin ton dhe tash jetojm me qira nuk ish e 
leht meja kthy shpinen vendit tontd me la krejt t gjallt eme jetu me qera vdekje ,por per mos me u bo ma 
keq nuk patem qare se jemi kan te rrezikum si ne si fmija gjith nen percjellje per ne shkoll (mahalla e 
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dervishollve posht) nga kojshiu i quajtur hetem e din edhe komuna shum mir ket rast klm flm per 
mirkuptim! 329. Ndotje e ambientit 330. Mir 331. ne lagjen ton skem tretur skem drit skem ujsjells fmuja 
shkojn ne shkoll naper asfallt ku zhvillohet shpejcija e avtomjetev dej 120 ne or kshtu qi kisha ban lutje 
edhe policija le te na vizitojn pak ma shpesh le te nalen ni vem spakti 30 min le ta bajn ni pushim dhe 
avtomjet ndali shpejtcin 332. pa punesi 333. Punesimi. 334. Komuna e Drenasit duhet te ofroj kushte per 
te rinjet e vendit qe te punesohen, te shkollohet dhe te avansohen ne biznes duke ofruar subvencione ne 
bujqesi per studentet qe jane me drejtim fakulteti te bujqesise qe ata ti zhvillojne ne praktike aftesit e 
tyre edhe njiherit te mdihmojne familjet me te ardhurat nga punimi i tokave bujqesore! 335. 
Infrastruktura mbetet problemei kryesor, pra duke perfshire ujesjellesin, kanalizimin dhe asfaltin. Por 
perveç ketyre papunesia madhe eshte problem tejet madhor, sikurse ne gjithe vendin! 336. sa me shume 
shkolla, ndriqim publik. 337. Te kete me shume vende pune per te rinjet e komunes tone. 338. Probleme 
vazhdojn te jene punsimi si dhe mergimi i te rinjve ne perendim 339. "Brenga ma e madhe papunsija dhe 
rregullimi i rruges jahir gllareva rrug qe jatojn 20 familhe dhe eshte shum e damtuar dhe e meremetuar 
nga pak me zhavor me vetkontribut shpresojm ne intervenim te komunes ne kete rrug vitale per ne 340. 
rregullimi i Lumit Drenica pastertia e gjith qytetit. ndriqimi i rrugve ..... edhe rregullimi i nje Ëc publike ... 
edhe ujsjellsi i shum Fshatrav te Drenasit si p.sh Terateniku... 341. Ju kisha lut qe ket ligj per ndalura timin 
e feronikelit 342. Qytetarët kane nevoje per perkrahjen e komunes per qeshtje te ndryshme 343. Ne 
çilatov tre ka nevoj per ur dilni e shikoni se sa jan te rrezikum fmit qe kalojn 344. Komuna Drenas është 
bërë ankth i të gjithë të rinjëve të Drenasit. Të gjith po i largoni nga vendi ju. Duke mos i ofruar punë. Kur 
konkurojmë ju i keni të gjetur punëtorët para se mu hap konursi. Gjynah për të rinjët që verbojnë syt duke 
studiuar dhe në fund duhet të largohen në Gjermani. Të punojnë ndërtimtari i cili ka studiuar për të punuar 
në bankë. Turp që lejoni të rinjët të largohen nga vendi. Shpresoj që keni me duar se si do ia dilni me të 
moshuarit që do mbesin vetëm në shtëpi. Se në komunën Drenas nuk ka as strehim për të moshuarit. Turp 
për arsmin që i mbyll shkollat. Edhe më shumë i lofron dëshirën fëmijëve për braktisjen e shkollave. Po të 
isha kryetar i Drenasit do qaja po të shihja gjithë ato aplikacione për pasaporta. Allahu ju udhëzoftë. Unë 
kam studiuar psikologji edhe master kam përfunduar dhe e pa punë. Kam aplikar disa herë në komunë. 
Parasyve më është thënë se unë renë e nipit e kam në këtë pozitë nga drejtori i arsimit. Tani po bëj gati 
letrat për tu larguar nga ky vend. Më vie keq për të tjerët që po studiojnë e po aplikojnë në këtë komunë. 
Si nuk iu vie gjynah. 345. Brenga ime kryesore eshte qe po ndertohet ne toke bujqesore dhe ate bri rrugeve 
pra po behen dy dëme njëkohësisht, ngushtimi i rrugeve dhe zenja e tokes prodhuese, aq me keq krejt 
rrafshi i drenices u mbush me salla dasmash e (me beton) ne vend qe te lulezonin kopshtet me prodhime 
bujqesore, perimtarie e pemtarie kur e ka sistemin e ujitjes. 
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