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REPUBLIKA E KOSOVËS                                                     KOMUNA E LIPJANIT  
REPUBLIKA KOSOVA                                                          OPŠTINA LIPLJAN  
REPUBLIC OF KOSOVO                                                       MUNICIPALITY OF LIPJAN 

 

IZVOD 
Sa zapisnika 31-me sednice Komiteta za Zajednice Opštine Lipljan održano dana 
25.01.2021,u Sali za sednice  sa početkom u  13.00h. 
 
Na sednici prisustvuju: 
 

1. Skender Bikliqi,Predsedavajuči Komiteta za Zajednicu  
2. Naim Jahiri 
3. Lulzim Rrustemi  
4. Egzona Fazlija 
5. Arben Salihu 
6. Slaviša Trajkovič 
7. Zoran Çirkovič 

 
Ostali prisutni 

 
 

1. Lulzim Qeriqi,podpredsednik Opštine za Zajednice  
2. Nazim Gashi,DZS 
3. Zoran Stanojevic,ZLK 
4. Edmond Dushi-OSCE 
5. Naser Bytyqi, prevodilac albanski-srpski 
6. Merita Bytyqi, prevodioca  albanski-srpski 
7. Emine Deliu-Mustafa,pripravnik u sektor skupštine  

 
       
         Zapisnik sa ove sednice vodio Behar Aliu.     

   
 Predsedavajuči  Komiteta za Zajednici,Skender Bikliqi,nakon pozdravka 

prisutni,zaželeo uspešan rad  u ovu godinu.  
Zatim je rekao da dnevni  red ste dobili i pitao da li ima neko primedbe ili dopune? 

 Pošto  se niko nije javljao za reč, Predsedavajuči Komiteta stavljao na glasanje 
predloženi dnevni red i nakon glasanja ustanovio da Komitet za Zajednice jednoglasno 
usvojio dnevni red.  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje izvoda Zapisnika 30-te sednice Komiteta za Zajednice 
2. Godišnji izveštaj rada Komiteta za Zajednice za 2020. 
3. Informacija o stanje Pandemije. 
4. Izveštaj rada LKZ-a Januar-Decembar 2020 
5. Pod razno                                                                                                                              
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Pošto primedbe nije imao,predsedsavajuči stavljao isti na glasanje i nakon glasanja 
ustanovio da Komitet za Zajednice jednoglasno usvojio predloženi dnevni red.  
 
Zatim se prešla na prvom tačkom 
 

 
I 

Usvajanje izvoda iz 30-me  sednice  Komitet za Zajednice 
 
U vezi ove tačke Predsedavajuči sednice,Skender Bikliqi,pitao članove  Komiteta da li ima 
primedbe  ili dopune  u izvodu iz 30-te  sednice. 
 
 Pošto nije bilo primedbe, Predsedavajuči isti je stavilo na glasanje i nakon glasanja 
ustanovio  je da  Komitet  za Zajednice jednoglasno sa 7 glasova usvojio  
 

Usvojio 
Izvod iz 30-me sednice Komitet za Zajdnice 

 
 

 Prilog;Izvod 
 

II 
Godišnji izveštaj rada Komiteta za Zajednice za 2020. 

 
 
 

 Povodom ove tačke,Predsedavajuči sastanka Skender Bikliqi zahvalio se Arbenu i 
sektor skupštine posebno Naser i Merita za pomoč koje su nam pružili oko pripreme oko 
izveštaja.Takođe zahvalio se OSCE-u za saradnju koje smo imali. 
 Slaviša Trajkovič,i ja sam bio član komisije,nisam imao mogučnost da učesvijem u 
radu ovog izveštaja,ali sam pročitao i mislim da je obuhvačen celokupni rad ovog 
komiteta i slažem se sa ovim izveštajem. 
 Lulzim Rrustemi,pročitao sam izveštaj i na njemu je opisano celokupan rad 
komiteta i tražim da ove godine direktore koje su pozvani da budu aktivni da prisustvuju 
na našim sednicama. 
 Naim Jahiri,i ja se slažem sa prethodnicima i mislim da je ovaj dobar izveštaj i da u 
kratkim tačkama opisano u naš rad i ja se slažem da budemo više aktivni. 
 Zoran Čirkovič,u celini jedan dobar izveštaj obuhvačeno je u kratkim tačkama 
celokupa naš rad u komitetu,funskionirali smo veoma dobro izuzer nekih slučajeva kada 
nisu učestvovali na sastancima direktori koji su bili pozvani,a naročito Direktor 
Obrazovanja kojeg smo pozvali ali nije došao na sastanak.Takođe hoču da zahvalim 
sektor skupštine i Naseri i Merita koji obavljaju jedan vrlo dobar posao. 
 Zahvalujem se LKZ-a za svoj rad koju su obavljali i su izveštavali svaki mesec. 
Pošto drugi diskucija nije bilo, predsedavajučistavio na glasanje i nakon glasanja 
ustanovio da sa svim glasovima usvojio izveštaj Komiteta. 
  Zatim se pročlo na sledeču tačku. 
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III 
Informacija o stanje Pandemije 

 
 
 Povodom ove tačke reč je uzeo Podpredsednik za Zajednice Lulzim Qerimi koji je 
naveo da što se tiče pandemije stanje je isto kao i prije ali pošto je bilo veliko padavine i 
došlo do poplave ja sam pozvao Direktor Direktorata za Zaštitu  i Spašavanja koji če nas 
obavestiti oko toga. 
 Nazim Gashi, DZS koji u nastavku rekao da je prvi put na ovoj sednici i  mogu vam 
reči da što se tiče pandemije ne mogu vam dati mnoge informacije, ali ja ču vas obavestiti 
oko stanja nakon poplave koje se desilo u teritoriju opštine Lipljan. 
 Lulzim Rrustemi,zahvaluje se direktoru za njegovu spremnost da bude pristutan na 
ovom sastanku i da nas obavesti oko poplave na našoj opštini.Hvala Bogu da nemamo 
žrtve ali imam jedno pitanje da li je počelo da se pomažu porodice i da li je sakupljeno 
podatke koliko je šteta od ovih poplava. 
 Zoran Čirkovič,jedna dobra informacija od strane direktora i zahvalujem sa zato ja 
lično imam pitanje  da li ima podatke da li je imalo poplave srpski porodica i kako je 
stanje,takođe moje zabrinutos je kod bivše stočne pijace  gde se gradi sportska hala tamo 
su zatvorene prirodni tokovi vode i sada je opasnost da u skoroj budučnosti bude poplave 
i u seloj Gracku.Takođe moje pitanje jeste da li je pružene pomoč svim onima koje su to 
tražili,ja imam informacije da u selo Rabovce a nije bilo intervencije bili su nekoliko 
porodice u opasnosti. 
 Nazim Gashi, danas je prvi put što sam prisutan na ovoj sednici sa pozivom 
podpredsednika i mogu vam reči da što se tiče pandemije situacija nije poboljšana.Ja 
mogu da vas obavesttim što se tiče oštete od poplave.Od prilike oštete je u vrednosti 
preko milijon eura ,mi smo intervenisali na svim mestima gde su nas tražili. 
 Slaviša Trajkovič,zahvalujem se Direktoru za informacije koje nam je dao i hvala 
bogu nema ljudske žrtsve.Ja sam lično video da kod reke Janjevke  gde su popljavjenje 
groblje i nekolike kuče,takođe kod fabrike koka kole.Tamo je problem bio jedan uski cev,i 
taj je bio zatvoren tako da je voda sakupljena intervenisali su kompanija ,,pastrimi,,. 
 Skender Bikliqi,i ja se zahvalujem direktoru za date informacije,zahvalujuči dobrom 
radu oko čiščenja reke u Janjevo ove godine nije bio poplave.Ja imam jednu brigu jedno 
građana u Janjevo kome se srušio balkon i stepenice i to je velika opasnost za sve 
građane i ne znam kome treba da se obratimo. 
 Lulzim Qerimi,upoznat sam sa ovim slučajeva i prva mogučnost koja se pruži mi 
čemo da izađi na uviđenje. 
 Nazim Gashi,bilo bi dobro da nam se uputi jedan pismeni zahtev i nakon toga mi 
čemo izađi na uviđenje. 
 Lulzim Rrustemi,građani vas je obavestio i bilo bi dobro da što pre izađite na licu 
mesta jer odgovornost je vaš. 
 Naim Jahiri,zahvalujem se direktoru na informacije i imam jedno pitanje,da li je 
opština odvojio neki fond za ove porodice ili da li dobijeno podrška iz Vlade. 
 Nazim Gashi,nemamo neki poseban fond da pomažemo ove porodice ali i od 
Vlade još nismo dobili nikakvu pomoč,jer još nismo poslali završni izveštaj štete od 
poplava. 
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 Lulzim Qerimi,zahvalujem se direktoru za obavljenje posla takođe i štab za 
emergencije ko je bio na obavljanje zadatka. 
 Pošto drugi diskucija nije bilo prešlo se na sledeču tačku. 
 
  

IV 
Izveštaj rada LKZ-a Januar-Decembar 2020 

 
 Povodom ove tačke predsedavajuči sednice Skender Bikliqi, dao je reč Zoran 
Stanojevič koji je obavestio prisutne na kratkim tačkama o izveštaja LKZ. 
 Lulzim Rrustemi,zahvalujem se Zoranu za izveštaj imam samo jedno pitanje,da li 
ima povečanje pudžeta za LKZ. 
 Zoran Stanojevič,do sada nema povečanje budžeta za LKZ ali čemo čekati ponovno 
razmatranje budžeta da li če biti nešto. 
 Zoran Čirkovič,zahvalujem se službeniku LKZ za izveštaj i informacije koje nam je 
dao i ja sam za da se budžet poveča za LKZ-a. 
 Arben Salihu,i ja se zajhvalujem službeniku LKZ za saradnju koje smo imali i takođe 
se slažem sa prethodnim diskucijama.Imam jedno pitanje da li ima saradnja sa 
otganizacijama kao IOM,UNHCR i drgum organizacijama. 
 Zoran Stanojevič,što se tiče IOM-a imamo samo jedno dobitnika jer konkurencije 
nije bilo zbog pandemije.Što se triče Caritasa imamo 8 dobitnika projekta za 
samozapošljovanje. 
 Lulzim Qerimi,što se tiče projekta za zajednice mi kao opština participiramo sa 30% 
sredstva i smo prešli  Plan Delovanja za Zajednice.  

 
V 

Pod razno 
 
Povodom ove tačke Predsedavajuči Komiteta za Zajednice Skender Bikliqi rekao 

je pošto nema diskuciju zavrio je sednice. 
 
 
Pošto drugih diskucija nije bilo,sastanak  je  završen u 14. 40 sati 

 
Izvod je sastavljao                                                                             Predsedavajuči Komiteta 
     Behar Aliu                                                                                             Skender Bikliqi  


