Komunat e Kosovës
në ballafaqim me
pandeminë globale
COVID-19

9. Sa jeni të kënaqur me komunikimin që keni me
1. Sa ka qenë komuna e juaj, në përgjithësi, e
Asociacionin
e Komunave të Kosovës?
përgaditur për tu ballafaquar me virusin COVID-19?

Faqe 3

10. A ka krijuar komuna një vegëz të veçantë në ueb
faqen e komunës për informim të qytetarëve rreth
simptomave, rreziqeve dhe parandalimit të
shpërndarjes së virusit COVID-19?

Të gjitha 32 komunat e anketuara kanë vlerësuar lartë
që koordinimi dhe komunikimi i tyre me Asociacionin e
Komunave të Kosovës (AKK) ka qenë i vazhdueshëm dhe
shumë i dobishëm në harmonizimin e qëndrimeve dhe
adresimin e kërkesave dhe nevojave të qytetarëve në
ministritë përkatëse dhe Qeverinë e Kosovës. Si rezultat i
kërkesave të AKK-së, komunat pretendojnë se kanë
arritur që disa vendime të Qeverisë dhe ministrive të
harmonizohen me kërkesat e tyre.

23 komuna e kanë bërë në ueb faqen ekzistues si dhe në
faqen zyrtare në Facebook.
4 komuna e kanë bërë në një ueb faqe të re si dhe në
faqen zyrtare në Facebook.
4 komuna kanë hapur vetëm numër telefoni emergjent.
1 komunë ka ndarë njoftime vetëm në faqen Facebook.

11. A ka shfrytëzuar komuna juaj Këshillat Lokale për
komunikim me qytetarët?

12. A është aktivizuar sistemi online i aplikimit për
dokumente të ofiçarisë?

24 komuna kanë deklaruar që Këshillat Lokale të të
gjitha fshatrave janë kontaktuar dhe kanë pasur
komunikim të vazhdueshëm me Shtabin Emergjent, në
mënyrë për t`u njohur me shqetësimet e qytetarëve dhe
veçanërisht për shpërndarjen edhe të ndihmave.
4 komuna kanë deklaruar që nuk kanë Këshilla Lokal
funksional. Në ato raste janë shfrytëzuar Këshillat
Komunal për Siguri në Bashkësi.
4 komuna nuk janë deklaruar fare.

Po, përfshi edhe e-kiosqet që shfrytëzohen për këtë
qëllim (16 komuna).
Jo. Shërbimet merren në zyrët e ofiçarisë me staf të
reduktuar. (8 komuna).
Pa përgjigje (8 komuna).
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13. Përveç masave të vendosura nga Qeveria e Kosovës, a keni aplikuar edhe masa tjera shtesë si komunë?
Nëse po cilat?
32 komuna - Formimi i Shtabit të Emergjencave
32 komuna - Dezinfektimi i objekteve komunale dhe atyre publike
32 komuna - Pajisje me mjete mbrojtëse për personel
32 komuna - Inspektime në terren për zbatim të masave
31 komuna - Dezinfekimi dhe pastrimi i rrugëve
31 komuna - Shpërndarje të pakove higjenike
30 komuna - Mbyllja e parqeve
30 komuna - Pezullim i lejeve për tubime publike
29 komuna - Caktimi i numrit telefonik kontaktues për qytetarët për kërkesa / shqetësime
27 komuna - Lehtësimi i mësimit online për nxënësit
26 komuna - Krijimi i grupeve vullnetare
25 komuna - Kufizimi i lëvizjes së automjeteve në zona të caktuara
24 komuna - Dezinfektim i hyrjeve të banesave kolektive
20 komuna - Ndarje të shujtave për rastet sociale
20 komuna - Vendosja e masave ekonomike
17 komuna - Përgatitje e QMF-ve me shtretër shtesë
16 komuna - Krijimi i karantinave
11 komuna - Dezinfektimi i transportit publik
2 komuna - Këshilla për biznese lokale
1 komunë - Shërbime për ndihmë psikologjike
14. Shpjegoni se a po funksionon mësimi on-line për
nxënësit e komunës suaj?
Shumica dërrmuese e komunave kanë deklaruar që
mësimi on-line po funksionon mirë. Drejtoritë komunale
të arsimit kanë përcjellur të gjitha informatat
/udhëzimet/masat/vendimet nga MAShTI tek
institucionet arsimore, stafi i tyre dhe nxënësit.
Në disa komuna, gjegjësisht në disa fshatëra, raportohet
mungesa e rrymës dhe internetit.
Dy komuna nuk janë përgjigjur fare në këtë pyetje.

15. A keni ndonjë dokument që shpjegon mënyrën se në
çfarë kapacitetesh janë duke punuar drejtoritë e
komunave?
Po, shumica e komunave (26) kanë deklaruar se
administrata e tyre punojnë me staf esencial në
departamente përkatëse, përderisa pjesa tjetër punojnë
me kapacitet të reduktuar apo në distancë/online. Disa
prej tyre kanë ofruar edhe dokumente shtesë si dëshmi.
6 komuna tjera nuk janë deklaruar fare.
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16. Në çfarë mase janë duke funksionuar shërbimet publike në komunë?
1. Sa ka qenë komuna e juaj, në përgjithësi, e
përgaditur për tu ballafaquar me virusin COVID-19?
Mirë, si
Furnizimi me ujë

Pastrimi i rrugëve
Menaxhimi i mbeturinave
Trajtimi i ujërave të zeza
Mirëmbajtja e parqeve
Mirëmbajtja e hapës. publike
Mirëmbajtja e rrugëve lokale
Transporti publik

26
31
31
26

29
30
30
0

zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht
Mirë, si
zakonisht

3
1
1
3
2
2
2
0

E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar
E vështirësuar

2
0
0
1
0
0
0
17

Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon
Nuk funksionon

1
0
0

Nuk aplikohet /
Pa përgjigje

2
1
0
0
15

Nuk aplikohet /
Pa përgjigje

Nuk aplikohet /
Pa përgjigje
Nuk aplikohet /
Pa përgjigje

Nuk aplikohet /
Pa përgjigje
Nuk aplikohet /
Pa përgjigje
Nuk aplikohet /
Pa përgjigje
Nuk aplikohet /
Pa përgjigje

17. Sa është shuma e buxhetit (Euro) që ka ndarë komuna e juaj për luftimin e COVID-19?
1.380.000,00
400.000,00
366.000,00
250.000,00
229.200,00
228.245,81
200.000,00
170.000,00
150.000,00
139.000,00
120.000,00
100.000,00

Prishtinë
Fushë Kosovë
Podujevë
Prizren
Gllogoc
Gjilan
Lipjan, Vushtrri
Mitrovicë e Jugut
Malishevë
Skënderaj
Dragash
Shtime, Kaçanik, Obiliq, Deçan, Pejë, Viti

60.000,00 Suharekë
50.000,00 Istog, Klinë
20.000,00 Novobërdë
15.000,00 Junik
10.000,00 Hani i Elezit, Rahovec
3.000,00 Partesh
2.000,00 Mamushë
1.000,00 Kllokot
Komunat e Gjakovës, Kamenicës, Ranillugut dhe
Shtërpcës nuk kanë dhënë vlerë të buxhetit por
kanë deklaruar se janë duke shpenzuar mjetet
rezervë nga kategoria mallëra e shërbime.

