Përgjigjet nga Drejtoritë Komunale në kërkesat e pranuara në dëgjimet publike për Kornizën Buxhetore Afatmesme 2022/24
KERKESA/PROBLEMI

Drejtoria përkatëse

Përgjigje nga Drejtoria

Monumenti më i vizituar është Kalaja e
Prizrenit, një problem i madh është rruga
deri të Kalaja, rruga është e dëmtuar, nuk
kanalizim për ujëra atmosferik, nuk ka as
anësore për mbajtje me duar etj. Të bëhet
kanalizimi për ujërat atmosferik dhe
ujërat nëntokësor ngase dimrit ka
vështirësi të mëdha, kërkoj të vendosen
ulëse përgjatë rrugës ku është e mundur.
Për Muzeun e Filigranit, a është në buxhet
i parapare?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike dhe Drejtoria e
Turizmit dhe Zhvillimit
Ekonomik

Brigjet dhe Urat e Lumëbardhit të
rregullohen.

Drejtoria e Urbanizmit
dhe Planifikimit
Hapësinor

Projekte të tilla të propozuara bëhen vetëm në bashkëpunim me
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pasi që zona për të
cilën propozohet projekti është Zona e Parë Historike, e cila
menaxhohet sipas Ligjit NR. 04/L-066 PËR QENDRËN
HISTORIKE TË PRIZRENIT. Sipas ligjit në fjalë përgjegjës për
të gjitha zhvillimet në këtë zonë është MKRS. Mirëpo, ne si
Qeverisje Komunale këtë kërkesë do ta drejtojmë në nivelin
qendrorë, që në planifikimin buxhetor për vitin e ardhshëm të
parashihet një projekt për rivitalizimin e rrugës në fjalë.
Gjatë vitit 2020 Komuna e Prizrenit dhe Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit kanë nënshkruar një Marrëveshje
Bashkëpunimi për Muzeun e Filigranit. Ky muze është paraparë
të bëhen në një objekt me vlera historike. Tani më është duke u
përpiluar projekti për renovimin e objektit dhe shendimin në
Muze të Filigranit. Pasi që të merren lejet e nevojshme për
renovim do të fillohet me punime.
Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në
bashkëpunim me Shoqatën e Arkitektëve janë në fazën
përfundimtare të përpilimit të planit detal të intervenimeve në
brigjet dhe urat e Lumëbardhit. Pas marrjes së lejeve adekuate
nga institucionet relevante do të vazhdohet me procedurat
administrative të nevojshme për implementimin e projektit në
fjalë. Nëse nuk shfaqen probleme gjatë procedurave
administrative, ky projekt pritet të përfundoj gjatë vitit të

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Rrethoja e shkollës në fshatin Arbanas
duhet të rregullohet, ngase ka qen
endacak dhe janë të rrezikuar nxënësit.

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Një kanal për ujitjen e tokave bujqësore,
janë rreth 300 hektar tokë që mund të
ujiten. Deri më sot nuk u realizuar ky
projekt edhe pse kemi kërkuar vite me
par.
Duhet të rregullohen edhe rrugët fushore,
të shtrohen me zhavorr dhe të hapen
ngase janë mbushë me baroja.

Drejtoria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural

Në drejtim të fshatit Zojz është një rrugë,
por në atë rrugë duhet të ndërtohet një
urë për t’u bërë e kalueshme.
Te stadium kërkojmë të vendosen
reflektor për ndriçim.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Të ndërtohet edhe një Qendër Rinore ne
fshat?

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Nuk kemi rrugë dalëse, rruga të asfaltohet
apo me kubëza betoni të shtrohet.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Drejtoria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

ardhshëm, pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria Komunale e Arsimit në
kuadër të projektit “Rregullimi i ambientit të oborreve në
shkollat e Prizrenit” pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Menaxhimin e ujërave dhe kanaleve bujqësore e bën Kompania
Regjionale KRU Dukagjini, e cila është përgjegjëse për
investime si dhe për mirëmbajtje të këtyre kanaleve. Ne si
Komunë e Prizrenit veç japim pëlqimet e nevojshme për
intervenimet eventuale.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural në kuadër të projektit “Rehabilitimi dhe riparim
i rrugëve fushore” pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Ku projekt mund të planifikohet pas përfundimit të punimeve
infrastrukturore për Kanalizimin në Fshatin Zojz.
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk mund të parasheh
projekt për vendosjen e Reflektorëve, pasi që pjesa elektrike
është pjesë integrale e projektit eventual. Dhe një kërkesë e tillë
do të duhej të adresohet para se të ndërtohet stadiumi,
eventualisht gjatë ndërtimit.
Qendrat Rinore dhe Objektet rinore në përgjithësi propozohen
dhe ndërtohen në bazë të numrit të banorëve dhe aktiviteteve
rinore të realizuara për atë grup të banorëve.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Rregullimi i infrastrukturës në lagjen

Pse Vërmica është ndêr fshatrat e pakët
që nuk ka ndriçim publik?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Në fshatin Jabllanicë ka nis ndërtimi i një
stadiumi e nuk po përfundon qe disa vite?

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Problem është edhe ndriçimi publik, kur
do te rregullohet?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Kur do rregullohet rruga në fshatin tone,
e kemi rregulluar pak me iniciativë tonën
por presim nga komuna a do të na
ndihmoj në rregullimin e rrugës?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Kemi nevojë edhe për pesë rrugica tjera të Drejtoria e Shërbimeve
Publike
shtrohen me kupëza më gjatësi deri 350
m2
Drejtoria e Bujqësisë
Kemi kërkesa edhe për një urë fushore
dhe Zhvillimit Rural
Hapjen e kanaleve të ujit për ujitjen e
tokave bujqësore.

Drejtoria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural

"Jeta e re", pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Instalimi i ndriçimit publik dhe
mirëmbajtja e ndriçimit ekzistues", pra është projekt i
parashikuar në kuadër të planifikimit buxhetor të KAB 20222024.
Stadiumi në fjalë është në fazën përfundimtare të punimeve dhe
do të bëhet përurimi së shpejti.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Instalimi i ndriçimit publik dhe
mirëmbajtja e ndriçimit ekzistues", pra është projekt i
parashikuar në kuadër të planifikimit buxhetor të KAB 20222024.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Rehabilitimi i infrastrukturës (rrugë,
kanalizim, ujësjellës dhe ndriçimi publik) në fshatrat e Zhupës ",
pra është projekt i parashikuar në kuadër të planifikimit buxhetor
të KAB 2022-2024.
Momentalisht nuk ka kontratë për këtë shërbimËshtë në fazen e
tenderimit dhe shumë shpejt do të nënshkruhet kontrata.
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nuk mund të parasheh
projekt për ndërtimin e urave fushore. Ndoshta kjo kërkesë duhet
të drejtohet në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Menaxhimin e ujërave dhe kanaleve bujqësore e bën Kompania
Regjionale KRU Dukagjini, e cila është përgjegjëse për
investime si dhe për mirëmbajtje të këtyre kanaleve. Ne si

Drejtoria e Shërbimeve
Në fshat kemi do varreza që duhet të
rrethohen dhe kërkojmë nga komuna që ti Publike
rrethojë.
Kemi nevojë për një Shtëpi Kulture rreth
200m2, jo më të madhe për nevojat e
qytetarëve dhe të të rinjve, pronën e
sigurojmë ne fshataret.
Kërkojmë nga DKA-a, që të shtohet në
kurrikulë të arsimit fillor dhe të mesëm
aktivitete për mbrojtjen e mjedisit dhe
procesin e riciklimit

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Kërkojmë renovimin e shkollës

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Një park duhet ta ndërtoni të tri ndërtesat
kolektive, afër shkollës Loyola
Një përroske të vogël e kemi dhe
kërkojmë rregullimin e shtratit të saj, si
në Landovicë

Drejtoria e Shërbimeve
Publike
Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Çerdhja dhe Shtëpia e Kulturës për
Boshnjak nuk kanë rrethoja dhe qentë
endacak po e rrezikojnë.

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës dhe Drejtoria
e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Komunë e Prizrenit veç japim pëlqimet e nevojshme për
intervenimet eventuale.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Projekte ambientale (parqe, rrethoja,
karrika, ndriqim dekorativ etj)”, pra është projekt i parashikuar
në kuadër të planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Shtëpitë e Kulturës, Qendrat Rinore dhe Objektet rinore në
përgjithësi propozohen dhe ndërtohen në bazë të numrit të
banorëve dhe aktiviteteve rinore të realizuara për atë grup të
banorëve.
Kjo kërkesë duhet të drejtohet për në Ministri të Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë, pasi që përgjegjës për kurrikulë
është Ministria. Ndërsa ne si nivel Komunal jemi në
bashkëpunim me OJQ të ndryshme për realizimin e projekteve
për mbrojtjen e mjedisit dhe projekte ambientale.
Ky projekt mund të planifikohet pas përfundimit të punimeve të
nisura nëpër shkolla të ndryshme si dhe pas planit detal për
renovim të objektit shkollor.
Ky park mund të ndërtohet pas përfundimit final të punimeve në
ndërtesat kolektive.
Drejtoria e Shërbimeve Publike do të merret me projektimin
detal për rehabilitimin e prockës në fjalë, që pastaj të vazhdohet
me procedurat e nevojshme administrative.
Ky projekt është në përfundim dhe është e planifikuar rrethojat
për Qendrën Kulturore Boshnjake.
Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Rregullimi i ambientit të oborreve në

Me intereson se çfarë vendimi do merrni
për qeshjet e parkingjeve, në të gjitha
lagjet dhe rrugët e qytetit, kemi vështirësi
të mëdha sidomos lagja te Qylhani është
shumë keq.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Kontejnerët e mbeturinave janë vendose
gabimisht në lagjen tonë.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Sa buxhet parashihet për turizmin malor
në Prizren, gjegjësisht në fshatin Struzhe?

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

E kemi një pilot projekt per disa bujtina
në Struzhë, deri ku ka mbërri ky projekt
dhe a do të vazhdoj?

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Në Struzhë kërkojmë edhe një terren
sportiv atje.

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Në lagjen “Petrove”, në paralelen e
Petroves te hapet një klase për
parashkolloret e kësaj lagje.

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

shkollat e Prizrenit”, pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Menaxhimi i parkingjeve në hapësirat publike do të bëhet
përmes aplikacioneve digjitale si dhe alternativave të tjera, të
cilat mundësohen sipas rregulloreve në fuqi.

Do te inspektohet rasti ne fjale dhe do te permirsohet
gjendja.DSHP –ja është në proces të vlersimit të një tenderi për
furnizim me kontinier ku parashihet të plotësohen hapsirat me
kontinier të mjaftueshëm.
Per turizmit malor per kete vit kemi te planifikuara 70.000 mi
euro. Ndersa sa i perket investimeve ne Fshatin Struzhe kemi
problem me ceshtjet pronesore aty.
Meqenese shumica e pronave ne fshatin Struzhe jane private,
procedurat kane ngec per zhvillimin dhe implementimin e
projektit te bujtinave.
Në vitin 2018 nga MZHR dhe me nje marveshje bashkpunimi
me DKRS eshte investuar nje teren sportiv, por per shkak te
punimeve te dobeta stadiumi ka oas reshqitje dhe eshte demtuar
ne nje mase qe me nuk mundet te zhvillohet aktivitete sportiv
DKRS eshte duke u perpjekur qe te gjeje menyra qe shume
shpejt te sanohet ky problem.
Kjo kerkese do te mirret parasysh ne konkursin e radhës.

Rregullimi i rrugës. Te vazhdohet. 400 m2
kubza nuk u realizua.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Çdo vit DSHP-ja ndan pozicion buxhetor për rajonin e Zhupës ,
do të mirren parasysh kërkesat e qytetareve.

Rrethoje me metal të bëhet shkollës

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Rrjeti kanalizimit nuk është bere?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike
Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Kjo kërkesë do të trajtohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike
në kuadër të projektit “Rregullimi i ambientit të oborreve në
shkollat e Prizrenit”, pra është projekt i parashikuar në kuadër të
planifikimit buxhetor të KAB 2022-2024.
Çdo vit DSHP-ja ndan pozicion buxhetor për rajonin e Zhupës ,
do të mirren parasysh kërkesat e qytetareve.
Pas fizibilitetit, dhe pas hartimit të projektit,do të shqyrtohet
mundësia të gjindet një hapsirë e përshtatashme për të gjithë për
derdhjen e ujrave të zeza.

Rruga “Besim Shala”, në fshatin Nashec
nuk ka kanalizim dhe është shume keq,
duhet komuna ta rregullojë.
Kërkojmë edhe një trotuar nga Prizreni
deri në Nashec.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Si është e mundur që fare të mos
përfshihet Drejtoria e Shëndetësisë në
shpërndarjen e fondeve për OJQ dhe të
tjerë në ngritjen e vetëdijes së qytetareve
për mbrojtjen e shëndetit sidomos tani që
jemi ne kohë pandemie.

Drejtoria e Shëndetësisë

A ka mundësi qe te ndahen fonde dhe te
zhvillohen aktivitete për luftimin e
pandemisë?
Unë mendoj që rinia duhet të përkrahet
ndaras nga kultura dhe sporti ne mënyrë
që të përfitojë më shumë rinia.
Po ashtu të rinjtë e Prizrenit nuk kane
hapësira për aktivitetet rinore dhe ftoj

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Është përfunduar këtë vit në kuadër të projektit ndërtimi i
trotuareve.Nevojitet ende të vazhdohet por do të shqyrtohet
mundësi e mjeteve financiare për këtë kontratë.
Gjatë dy viteve të fundit Komuna e Prizrenit ndan fonde shtesë
për luftimin dhe parandalimin e Pandemisë COVID 19.
Gjithashtu janë zhvilluar projekte sensibilizuese për luftimin e
pandemisë në forma të ndryshe elektronike dhe fizike. Për më
shumë gjatë kësaj periudhe janë rritur shërbimet mjekësore, ku
Komuna e Prizrenit është Komuna e vetme në Kosovë e cila ka
ofruar shërbime mjekësore për pakon Covid 19 pa pagës.

Subvencionimi i aktiviteteve rinore në kuadër të thirrjeve
publike të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit bëhen
ndaras me llot të veçantë për aktivitetet rinore. Gjithashtu çdo vit
bëhen investime në infrastrukturën sportive dhe kulturore në
Komunën e Prizrenit, ku synimi i këtyre investimeve është

krijimi i kushteve të favorshme për rininë e Komunës së
Prizrenit.

komunën të ndaj një buxhet për
ndërtimin e qendrave te reja rinore ne
Prizren dhe ne fshatra. Një buxhet prej
50.000 euro mendoj do mjaftonte për
mirëmbajtjen, aktivitetet dhe shpenzimet
tjera administrative të qendrave rinore.

Unë si prind kam pas telashe me covid-19,
dhe kërkoj që komuna të kujdeset për
qytetaret e saj. E kam thirr urgjencën dhe
nuk kanë mundur te vijnë më ma
kontrolluar nënën, me i marr analizat e
testet tjera për shkak te infektimit te
mundshëm me covid. Ju lus te jeni me
afër njerëzve të vjetër dhe të sëmurëve.

Drejtoria e
Shëndetësisë

Të gjitha thirrjet nga ana e qytetarëve Drejtuar shërbimit Urgjent
janë të regjistruara dhe për të gjitha thirrjet për të cilat sipas ligjit
Shërbimi Urgjent ngarkohet që të intervenojë, ky shërbim ka
intervenuar në 100% të rasteve. Ndërsa për thirrjet të cilat
kërkojnë shërbime për të cilat Shërbimi Urgjent nuk është
kompetent, të njëjtat nuk trajtohen.

Te varrezat kemi telashe gjate ceremonisë
se varrimit dhe në komunikacion etj.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Së dyti propozoj për rini një Qendër
Kulturore Turke.

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Do të mirret parasysh kjo kërkese, të shqyrtohet mundësia e
rregullimit të komunikacionit.Komuna e Prizrenit është në
proces të implementimit të projektit me PPP për ndërtimin e
varrezave të reja të qyetit në Landovicë dhe shume shpejt
ceromonitë fetare do të zhvillohen në atë lokacion.
Projekti i Qendres Kulturore turke eshte ne procedura
tenderuese. Ky projekt do te realizohet

Te rruga Remzi Ademaj kemi telashe me
trotuarin, a do marrin zgjidhje këto
probleme?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Është duke u punuar për momentin

Kur ka në plan komuna të ndajë një fond
për ndërtimin e varrezave të dëshmoreve
në fshatin Zhur?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Komuna ka një pozicion buxhetor për mirëmbajtjen e
memoriale.Do të shqyrtohet mundësia të intervenohet.

Kur do behet zgjidhja e mungesës se ujit
për qytetarët e fshatit Zhur?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Ka përfunduar projekti i rezervar edhe rrjet.

Pjesa dërmuese e komunitetit sportiv ka
nevojë urgjente për infrastrukturë
sportive. Salla e basketbollit ne Qendrën
Sportive është e ster-ngarkuar dhe apeloj
qe komuna sipas mundësive te na krijojë
mundësi per një salle alternative.

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Zyra e Kryetarit me bashkpunim me DKRS dhe DKA ka marur
nje vendim qe tye gjitha klubet dhe shkollat e sportit aktivitet ti
mbaje ne sallat e edukates fizike.
Ndersa per vitin 2022-2024 ne si drejtori ne bashkpunim me
MKRS jemi zotuar per ndertimin e nje salla muntifunkionale.

Kur do funksionalizohet shtëpia kulturës
ne zhur?

Drejtoria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit

Pse komuna e Prizrenit ka ndërprerë
dhënien e infuzioneve në qendra
ambulatore. DSH-së, ju kemi drejtuar me
shkrese, pse është ndërprerë dhënia e
infuzioneve, meqë ne komunat tjera ky
shërbim ofrohet në ambulanca. A keni
planifikuar qe ne te ardhmen te rikthehet
dhënia e këtij shërbimi sepse nevojat e
pacienteve janë mëdha?

Drejtoria e
Shëndetësisë

Per shkak se e gjitha landa e Shtepis se kultures ne zhur eshte ne
Prokurori ne si DKRS jemi duke pritur nje pergjegje se kur
mundemi te fillojm me punimet shtesë.
Mjeket e spitalit qe shkruajne terapi infuzive e kane spitalin per
qendrim ditor dhe aty duhet te aplikohet kjo terapi.Me qindra
mjek qe punojne ne ambulancat private ne Prizren me ligj e kane
te punesuar nga nje ose dy infermier edhe ata nese e
konsideroojne qe pacienti i tyre duhet te merre infuzione duhet
tja aplikojne ne ordinancat e tyre.
QKMF me ligj nuk e ka te parapare mjekimin e te semuareve qe
marrin terapi infuzive per shkake te kapaciteteve te limitura
ngase ne dite munde te pershkruhen nga mjeket e spitalit dhe
mjeket privat deri ne 300 infuzione, ne si kemi 300 shtreter per ti
mundesuar atyre marrjen e infuzuioneve. Marrja e infuzioneve
kerkone edhe pergjegjesi profesionale dhe ligjore ngase gjate

Gjatë këtij viti Asambleja Komunale e
fëmijëve si problem primar e ka
konsideruar pasigurinë e fëmijëve në
shkolla, kërkohet qe urgjentisht të
parandalohet fenomeni i vrasjes së
bashkëmoshatareve në shkolla.

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Po ashtu e kemi edhe një kërkesë së në
komunën tonë është vetëm një person që
merret me të drejtat e njeriut, andaj
kërkoj nga komuna që të rrisë personelin

Drejtoria Administratës

kohes sa e merre pacienti infuzionin mjeku duhet ta shoqeroje
ate deri ne dy ore, ne nuk kemi kapacitete te tilla per kete
aktivitet shendetesore.
Presionin duhet bere ne spital, klinika dhe te mjeket privat te
cilet i shkrujne terapi, ia marrin leket dhe na bejne presion neve
qe ne ti kryejme sherbime. Nese ligji ne te ardhmen e parashef
qe Kujdesi Paresore te ushtroje edhe aktivitete paraspitalore ne
planikimiet e ardheshme ne duhet te ndertojme objekte per
realizimin e ketij aktiviteti shendetesor –dhenjen e terapise
infuzive.
Urgjenca e QKMF disa muaj ka dhene infuzuine edhe
perkunder ndalesave ligjore dhe aty eshte bere kaos ngase
numeri i pacienteve ka qene enorm dhe shpeshe per shkake te
sjelljeve jo te mira te shoqerueseve te pacienteve eshte dashte te
intervenoje edhe sigurimi e ndonjeher edhe policia.
Mjeku qe e pershkruan infuzioniun sidomos mjeket e spitalit e
aq me shume mjeket privat jane te detyruar tja bejne qaren
pacinteve .
Lidhur me sigurinë ne shkolla kemi mbajtur takim pune me
Policine e Kosoves dhe drejtoret e te gjitha shkollave dhe Policia
e Kosoves ka premtuar qe do t’i frekuentoje dhe patrulloje
përreth shkollave, si dhe do te organizohen aktivietete
vetëdijesuese ne kuadër te shkollave.
Do të planifikohët për vitin 2022.

për këto kategori të shoqërisë. Kërkojmë
nga komuna që të punësoj edhe një person
për të drejtat e fëmijëve.
Kërkoj nga komuna ndonjë projekt në
eko-turizem dhe shtigje të reja per gara
automobilistike ku do vinin edhe garues
ndërkombëtar.

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Per kete vit kalendarik drejtoria nuk ka te planifikuar diqka te
tille sa i perket sektorit ne Eko-turizem.

Kërkoj edhe buxhet për mirëmbajtën e
rrugëve ku mbahen garat e
automobilizmit.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Do të mirret parasysh kjo kërkese në vitin 2022.

A mund të keni ndonjë buxhet per OJQnë HADER, ngase kemi nevojë për
mbajtjen dhe kujdesin 24 orë, të
personave me nevoja të veçanta.

Drejtoria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

DPMS-ë brenda planifikimeve buxhetore për të gjitha OJQ-të qe
merren me trajtimin e grupeve të cenushëme me projekte ,ka bë
thirje publike për aplikim me datën 22.06.2021

Pastrimi i liqenit në fshatin tonë është
problem i madh dhe propozoj qe te behet
një zgjidhje nga komuna per pastrim te
shtratit te liqenit.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Ministria

Per investime në të ardhmen kemi nevojë:
Të rregullohet ndriçimi publik ne rruge,
jemi zone kufitare dhe do të rritej siguria.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Ministria

Ndërtimin e një rruge pyjore, kemi
kërkuar edhe nga pylltaria që të na
ndihmojë për këtë projekt, por deri tani
nuk kemi përgjigje.

Drejtoria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural

Agjencion i Pyjeve duhët të ndërtoj këtë rruge.

Rregullimi i nyjeve sanitare ne shkolle
edhe rregullimi i oborrit te shkollës.

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Edhe disa rruge ne fshat duhet te shtrohen Drejtoria e Shërbimeve
Publike
me kupëza betoni.
Përshëndetje unë jetoj ne lagjen Dardania
2 , Lagje e urbanizuar ne nuk kemi Ujë,
Kanalizim, kemi pluhur katastrofë, qentë
endacak, pa ndriçimi. Siguria e fëmijëve
ne rrezik. Me ç’fare kriteri bëhen
prioritetet ?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Kërkesa ime është se kemi shume njerëz të Drejtoria e
sëmure me demence, duhet të kujdeset
Shëndetësisë
edhe një anëtar tjetër i familjes për ta:
A do merrni masa për me i ndihmuar këto
raste?

Eshte planifikuar qe gjate vitit 2021 te behet renovimi i nyjeve
hidro-sanitare ne shkollën ne Vermice dhe poashtu rregullimi i
oborrit te shkollave ne Shkoze dhe Dobrushte.Me saktësisht
eshte ne procedure tenderimi eshte renovimi i nyjeve
hidrosanitare ne Vermice, ndërsa per shkollat e lartepermendura
eshte e kontraktuar.
Brenda 3 viteve trajtohet
Kanalizim uje ndriqim. Eshte ne fazën e hartimit te projektit

Drejtoria e Shëndetësisë ofrone sherbime shendetesore per kete
kategori nepermjet sherbimit geriatrik dhe paliativ.
Mbeshtetje financiare dhe sociale DSH nuk sigurone per kete
kategori qe perkujdesen per keto raste.Ket duhet kerkuar nga
DMQS

Sheshi Skënderbeu kur ka me u
rregulluar?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Pas heqjes se mases

Kam një problem; komuna më ka
evidentuar rrugë ne parcelën time me nr.
11170-35, komuna nuk me jep leje me
ndërtuar shtëpi

Drejtoria e Kadastrës
dhe Gjeodezisë

Në lidhje me pytjen qe e keni parashtruar, per ngastren
kadastrale 11170-35 Zk Prizren lejet per ndertim i
lëshon drejtoria e Urbanizimit , pala duhet ti drejtohet drejtorisë
se Urbanizmit per arsye se mos ka ndonje plan detal urbanistik.

E kam te pamundur te flas po paraqes një
kërkese me shkrim. Ka te bej me shkollën
fillore " Pjeter Budi " paralelja ne Dedaj!

Drejtoria e Arsimit dhe
Shkencës

Është projekt i parashikuar në kuadër të planifikimit buxhetor të
KAB 2022-2024.

Jam banor i fshatit Skorobisht; Rruga
skorobisht – Lubizhde është e atakuar nga
deponitë ilegale. Nuk fajësoj inspektoret
apo komunën por kërkoj qe bashkë të
organizojmë fushatë sensibilizuese per
ruajtjen e mjedisit.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Sektori i Ambientit dhe menaxhimit të mbeturinave do ta fus ne
plan të veprimit këtë problematike.

Shqetësimi i dytë mos shenjëzimi i rrugës
Skorobishtë - Lubizhdë

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Pas përfundimit te projektit. Eshte brenda projektit

Kur do te shpallet thirrja publike për
OJQ-të, që merren me perona më nevoja
te veçanta.

Drejtoria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Thirja publike ; Mbështetje finaciare për OJQ-të e fushave
siciale është bë me datën 22.06.2021

Pse DPMS-ë, dhe z. Islam Thaqi nuk
përgjigjet per strehimin e veteranit te
UÇK-së.

Drejtoria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

OJQ HADËR pa pëlqimin e organeve kompetent ka marë me
vetëiniciativë në strehim qytetarët !

Perse QPS dhe DPMS nuk interesohet per Drejtoria e Punës dhe
dy qytetar që rrinë në shoqatën “ Hader”? Mirëqenies Sociale

Kur kanë mu vendos shportat per
mbeturina ne qytet?

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

OJQ HADËR pa pëlqimin e organeve kompetent ka marë me
vetëiniciativë në strehim qytetarët !
Të gjithë qytetarët që kan qenë si kategori e personave me
ngecje ne zhvillim tani i ka nën përkujdesin Shtëpia në bazë ne
Komunitet ne Prizren
Vecse kanë filluar të vendosen tani.

Drejtoria e Emergjencës
Lagja “Bajrakli” nuk është investuar
asgjë, janë dy shtëpi të vjetra qe paraqesin dhe Sigurisë
edhe rrezik për banoret dhe këmbësoret.

Ju lutëmi që të bëni një kërkesë dhe ne do të dalim në vlerësim
dhe investim për të mbrojtur shtëpitë.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike
Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Sektori i Komunikacionit në bashkpunim me Policinë e Kosovës
do të pregadisin një plan veprimi
DSHP ja ka një projekt për unazen e parë të qytetit ku do të
intervenojë në rregullimin e parkingjeve dhe stazeve për
biqiklista.

Mundësisht edhe kah Marashi është mire
me pas një parking. Parkingjet duhet te
ndahen sipas kategorive te biznesit.
Parkingu këtu afër komunës duhet te jetë
vetëm per konsumatoret.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Do të pregaditet një studim fizibiliteti për këtë hapsirë.

Te behet riorganizimi i një qendre zejtare,
p.sh një zejtar profesional floktar,
rrobaqepës, argjendar etj...

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Jemi ne fazen e investimeve ku kemi planifikuar hapjen e
qendrave per shitjen e produkteve artizanale.

Rruga kah Marashi frekuentohet shume
dhe është shumë e dëmtuar, duhet te
mirëmbahet. Ura e Marashit po ashtu
duhet të mirëmbahet ngase një dite ka me
u rrezuar.

Drejtoria e Shërbimeve
Publike

Do të rregullohën këtë vit

Në këtë dëgjim publik përfaqësoj një
biznes: A parashihen në buxhet investime
në parkun e biznesit dhe çka do të behët

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Parku i Biznesit eshte ne fazen e marrjes se licences, pastaj
Komuna do te hap thirrjen publike per aplikim te bizneseve per
te operuar me bizneset e tyre ne kete Zone

Shqetësuese është parkimi i kerreve?
Kërkoj rregullimin e parkingut afër
komunës, per momentin parkingu
shfrytëzohet vetëm nga bizneset e duhet te
jete i destinuar per klientët tanë.

me pronaret që operojnë me biznes në
këtë park?
Komuna mi ka prish dy dyqane dhe
kërkoj nga komuna te na jep një dyqan në
emër të shoqatës sonë qe t’i mbulojmë
shpenzimet sa do pak.
Nëse ka mundësi një shtëpizë të drurit me
na e dhanë për shoqatën “Hader”, të ura
në qytet për shitjen e produkteve te
anëtarëve të shoqatës sonë.

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Punojmë më zhgun dhe ndoshta do kemi
përparësi për këto shtëpiza ngase vetëm
me këtë artizanat merremi.

Drejtoria e Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik

Në rastet kur Komuna merr pronë të qytetarëve për projekte në
interes publik, ateherë ajo pronë hynë në procedurë të
shpronsimit dhe pronarit i kompenzohet dëmi. Nëse rasti juaj ka
qenë i tillë, ju lutem të drejtoheni tek sektori pronës në drejtorinë
e administratës
Sa i perket kerkesave te bizneseve per shtepiza te drurit, drejtoria
ka hap thirrjen me heret per te aplikuar ne keto shtepiza.

Sa i perket kerkesave te bizneseve per shtepiza te drurit, drejtoria
ka hap thirrjen me heret per te aplikuar ne keto shtepiza, dhe
jemi ne procedure te permbylljes se projektit, me pastaj besoj qe
do te vazhdojme me operimin e bizneseve apo OJQ-ve qe duan
te punojne aty.

