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Opštinsko Veće za Bezbednost u Zajednice 

18 Avgusta 2022 

Prve Informacije – 2022 

Poštovani, 

 

Opštinski Savet za Bezbednost u Zajednice u Opštine Junika je do sada održao četiri sastanka, kao što je 

predviđeno Administrativnim uputstvom br. 27/2012 MIA-03/2012MAPL, za Opštinska Veća za 

Bezbednost u Zajednice. 

  

Na prvoj redovnoj sednici Opštinskog Veća za Bezbednost u Zajednice, održanoj 16 Maja 2022, donet 

je Ustav Opštinskog Veća za Bezbednost u Zajednice, zatim se razgovaralo o bezbednosnoj situaciji u 

Opštini Junika, ističući da je Kosovska policija prati situacije, te da je obezbeđenje u Opštinu Junika 

mirna, i bez slučajeva koji bi mogli da ugroze bezbednost.  U tački razne, se govorilo i izražavalo 

različite zabrinutosti oko određenih pitanja koja mogu direktno uticati na bezbednost građana Opštine 

Junika i šire. 

Prvim sastankom je predsedavao g. Ruzhdi Shehu, gradonačelnik Opštine Junika. 

  

Na drugom redovnom sastanku Opštinskog Veća za Bezbednost u Zajednice, održanom 1 Juna 2022. 

godine, razmatrana je bezbednosna situacija u Opštini Junika, gde je istaknuto da je bezbednosna 

situacija mirna, dok je sama po sebi izazov za policiju, jer je nedostatak policajaca. 

Razmatran je i usvojen Plan Rada Opštinskog Veća za Bezbednost u Zajednice za 2022 godinu. 

Razgovarano je i o situaciji sa pandemijom COVID-19, gde je rečeno da je situacija sa pandemijom 

stabilna i sa manje pozitivnih slučajeva virusa COVID-19. I na ovom sastanku članovi su zatražili 

izveštaj o stanju sigurnosnih kamera u gradu.  Uz mnoga druga pitanja, razgovaralo se i o psima 

lutalicama, što je i dalje zabrinjavajuće za Opštinu Junika. 

Drugim sastankom je predsedavao g. Besart Tofaj, zamenik predsednika Opštine Junika.  

 

Na trećoj redovnoj sednici Opštinskog Veća za Bezbednost u Zajednice, održanoj 28 Juna 2022, 

razmatrana su mnoga pitanja, počev od bezbednosti u Opštini Junika, gde je rečeno da je bezbednosna 

situacija uglavnom mirna i bez slučajeva, koji bi mogli ugroziti bezbednost. Takođe, na ovom tačku je 

rečeno da će Kosovska Policija posvetiti posebnu pažnju mesecima Juli i Avgustu, jer imamo veći priliv 

imigranata, kao i da policija ima dobru saradnju sa gastronomskim ustanovama u cilju očuvanja 

bezbednosti. Na ovom sastanku je saopšteno i o stanju sigurnosnih kamera u gradu, gde je rečeno da 

kamere ne rade i da se priprema projekat za njihovu funkcionalizaciju i održavanje. Dok je u tački, 

razne, razgovaralo se o uslovima i poteškoćama vatrogasaca, kao io mnogim pitanjima koja su 

obrađena. 

Trećim sastankom je predsedavao g. Besart Tofaj, zamenik predsednika Opštine Junika. 


