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

 

IZVOD 
Sa zapisnika 36-te sednice Komiteta za Zajednice Opštine Lipljan održano dana . 
24.06.2021u Sali za sednice  sa početkom u  14.00h. 
 
Na sednici prisustvuju: 
 

1. Skender Bikliqi,Predsedavajuči Komitet za Zajednice  
2. Lulzim Rrustemi  
3. Naxhije Gashi 
4. Arben Salihu 
5. Slaviša Trajkovič 
6. Zoran Çirkovič 
7. Franjo Goleme 

 
 
Ostali prisutni 

 
 

1. Daut Azemi,Predsedavajuči Skupštine 
2. Lulzim Qerimi,Podpredsednik Opštine 
3. Shaban Syla, šef sektora BF 
4. Emilie Digrazia OSCE 
5. Lindia Jovanovic-ZLK 
6. Merita Bytyqi,prevodioca albanski-srpski 
7. Naser Bytyqi, prevodioc albanski-srpski 
8. Arben Koshi OSCE 
9. I jedna druga grupa građana 

       
         Zapisnik sa ove sednice vodio Behar Aliu  , 
 

 Predsedavajuči Komiteta za Zajednice Skender Bikliqi,nakon pozdravka 
prisutne,rekao je da dnevni red ste dobili i pitao je dali ima neko primedbe ili dopune? 

Zatim Predsedavajuču otvorio raspravu. 
 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 
 

1. Usvajanje izvoda Zapisnika 34-te sednice Komiteta za Zajednice 
2. Izveštaj o srednjoročnom budžetskom okviru 
3. Izveštaj rada LKZ-a  
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4.Pod razno                                                                                                                              
5. Zatim predsedavajući pitao da li ima primedbi ili dodataka bez primedbi ili dodataka, 
predsedavajući je stavio predloženi dnevni red na glasanje i sa svim prisutnim glasovima 
prošao. 
 
 
Zatim predsedavajući obratio predstavniku OSCE-a Emilie Digrazia , koja je rekao da 
smo zahvalni na saradnji koju smo imali s vama, a takođe zahvaljujemo našim 
predstavnicima Arben-u i Lauras-u na poslu koji rade i radujemo se što ćemo nastaviti da 
imamo saradnju. 

Skender Bikliqi, takođe smo zahvalni na saradnji koju smo imali kao odbor i 
očekujemo da ćemo i ubuduće imati saradnju. 
 
 
 

 
I 

Usvajanje izvoda iz 35-me  sednice  Komitet za Zajednice 
 
Povodom  ove tačke Predsedavajuči sednice,Skender Bikliqi pitao članove komiteta da li 
ima neko primedbe ili dopune oko izvoda 35-te sednice 
 Pošto primedbe nije bilo, Predsedavajuči isti je stavilo na glasanje i nakon glasanja 
ustanovio  je da  Komitet  za Zajednice jednoglasno 
 

Usvojio 
Izvod iz 35-če  sednice Komitet za Zajdnice 

 
 

 Prilog;Izvod 
 

  II 
 

Izveštaj o srednjoročnom budžetskom okviru 
 
 U vezi sa ovom tačkom, predsedavajući sastanka, Skender Bikliqi, preneo je reč 
Shabanu Syla iz DBF-a koji ga je kratko informisao o izveštaju o srednjoročnom 
budžetskom okviru,koji  ih je u kratkom tačkama obavestio  sa izveštajem o 
srednjoročnom budžetskom okviru 
 
 Pošto drugi diskusija nije bilo  prešlo na sledeču  tačku   

 
III 

Izveštaj rada LKZ-a 
 
Povodom ove tačke, predsedavajući sastanka, Skender Bikliqi, dao  reč Lidija 

Jovanovič  iz ZLK-a koji ga je kratko informisao o Izveštaju o radu ZLK-a 
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 Zatim  predsedavajuči otvorio raspravu    
 

 Zoran Čirković, zadovoljan sam izveštajem ZLK-a koji nas obaveštava o svakom 
sastanku. Dobro je što se budžet ZLK malo povećao, ali ipak treba da se poveća. Imam 
pitanje o slobodnim radnim mestima, za ljude koji su se penzionisali, da li će imati neki 
konkurs za popunjavanje tih radnih mesta. 
 Lindija Jovanović, rekla je da nas je Predsednik ove godine čekao da povećamo 
budžet za ZLK. Što se tiče upražnjenih radnih mesta, ministarstvo im još uvek nije 
dozvolilo. 
 Daut Azemi, Predsedavajuči Skupštine, rekao je da imamo oko 30 slobodnih 
mesta, ali nam ministarstvo ne dozvoljava da objavljujemo ta mesta iako je Predsednik 
nekoliko puta podneo zahteve. 
 Naim Jahiri, hvala svima na poslu koji radite i želim vam srećan omladinski centar. 
Nadamo se da će doći do povećanja budžeta za ZLK. 
 

IV 
Pod razno 

 
  

Skender Bikliqi, još jednom se zahvaljujem svima na saradnji i takođe zahvaljujem 
ekzekutiva na poslu koji rade, ali takođe postoji potreba da se neki posao obavi u 
Janjevu. 

Daut Azemi, rekao je da smo zadovoljni saradnjom koju smo imali s vama kao 
odborom, a takođe smo zadovoljni radom urađenim u Janjevu i da ćemo nastaviti da 
radimo i u budućnosti. 

Lulzim Qerimi, takođe smo zadovoljni radom koji smo obavili kao odbor, sada se 
očekuje da ćemo u Gadimlje imati isti Centar kao u Jajevu, gde će biti na ovom 
skupštinskom sastanku kao tačka koja će biti na usluga građanima. 

 
 

Pošto drugih diskucija nije bilo,sastanak  je  završen u 14. 50 sati 
 
Izvod je sastavljao                                                                  Predsedavajuči Sednice  
     Behar Aliu                                                                               Skender Bikliqi 


