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st. 9 Ceremonija otkrivanja spomenika 

žrtvama zemljotresa 1979. godine 

 
Riječ Predsjednika Skupštine 

 
Poštovane/i,  

Pred vama je drugi broj Biltena Skupštine opštine Ulcinj.  

Zbog pandemije CoVID19, ovaj Bilten obuhvata 

aktivnosti ove institucije tokom 2020. godine i prvih tri 

mjeseca ove tekuće godine.  

Tokom ove neobične godine, naša Skupština je imala 

smanjen zakonodavni učinak, ali njene aktivnosti nijesu 

prestale ni u kom trenutku, kao što se može vidjeti u 

člancima ovog broja.  

Tema ovog broja je spomenik posvjećen žrtvama 

zemljotresa 1979. godine. Spomenik je ceremonijalno 

otkriven 14. Januara 2021. godine a razlog zašto mu 

dajemo takav fokus jese što proces od ideje do 

realizacije čini jedan model normalnog funkcionisanja 

lokalne administracije i njene komunikacije sa 

građanima. Podsjećamo, inicijativu za podizanje ovog 

spomenika poslali su građani Mentor Lunji i Sami 

Flamuri.  Za realizaciju ove inicijative, Skupština je prvo 

predlagala Program za podizanje spomenika za 2020. 

godinu i za isti dobila saglasnost Vlade Crne Gore. 

Potom je započeo proces nalaženja imena žrtava iz 

našeg grada i arhiteknoskog rješenja.  

Zatim je, tokom 2020. Godine usvojena i zvanična odluka 

i u njenim vremenskim rokovima realizovan, u 

konstantnom kontaktu sa inicijatorima i izvršnim 

organom. Ovaj model nije naša inovacija, već je 

zakonsko rješenje koje vrijedi implementirati i za druga 

djela i probleme naših građana.  

Prije početka pandemije, posjetili smo Skupštinu opštine 

Skadar koju vodi Brisela Kadija Truma rodom iz Ulcinja. 

Tokom ovog sastanka i u sastanku sa gradonačelnicom 

Skadra, dogovorili smo par smjernica za zajedničko 

djelovanje, koje ne bismo smjeli ostaviti nerealizovanim.  

Tokom pandemije, Ulcinj je izgubio više sinova i kćeri, u 

među njima i odbornika ovog saziva i jednog sa 

prethodnih saziva. Njih pominjem zbog svijesti da se 

prisjetimo imena svih građana koji su izgubili bitku sa 

ovom opakom bolešću.  

Dr. Ilir Çapuni 
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  Odbor za izbor i imenovanja 

    •    Sabri Salaj, Predsjednik 

    •    Luiđ Škrelja, član 

    •    Beqir Selaj, član 

    •    Jasmina Hasa, član 

    •    Ilir Tafica*, član 

    •    Nevryz Šaptafović*, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

Odbor za Statut i propise 

    •    Arjan Ljamović,Predsjednik 

    •    Alim Jahaj*, član 

    •    Florim Pali, član 

    •    Halil Truma*, član 

    •    Nela Milović, član 

    •    Arian Murati, član 

    •    Dževdet Seferi, član 

    •    Nevryz Šaptafović*, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

Odbor za planiranje i 

uređenje prostora i 

komunalno - stambenu 

djelatnost   

    •    Džavid Hodžić,Predsjednik 

    •    Marko Škrelja, član 

    •    Agron Mehmeti, član 

    •    Gazmond Kaleziq, član 

    •    Muamer Raščić, član 

    •    Ardijan Mavrić, član 

    •    Omer Bajraktari, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

    •    Nazif Cungu, član 

Odbor za rodnu 

ravnopravnost 

    •  Majlinda Duraku,Predsjednik 

    •    Aida Leši, član 

    •    Dževdet Seferi, član 

    •    Jasmina Hasa, član 

    •    Nela Milović, član 

    •    Omer Bajraktari, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

Savjet za davanje predloga za 

nazive naselja, ulica, trgova i 

institucija 

    •    Nail Draga, Predsjednik 

    •    Luiđ Shkrela, član 

    •    Agron Mehmeti, član 

    •    Džaudet Cakuli, član 

    •    Fejzi Hodža, član 

    •    Beqir Zati, član 

    •    Safet Beci, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

    •   Hajredin Kovaci(NVO),član 

Savjet za zaštitu životne 

sredine  

    •    Abedin Avdiu, Predsjednik 

    •    Gani Redža, član 

    •    Tahir Tahiri, član 

    •    Kabilj Jakupović, član 

    •    Zenepe Ljiković, član 

    •    Anton Lulđuraj(NVO), član 

Odbornici koji prisustvuju 

sklapanju braka  

    •   Ardijan Mavrić, Predsjednik 

    •    Majlinda Kurt, član 

    •    Leonora Shata, član 

    •    Beqir Sellaj, član 

    •    Dževdet Seferi, član 

    •    Gazmond Kalezić, član 

    •    Nela Milović, član 

    •    Omer Bajraktari, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

 

 

Odbor za 

finansije i ekonomiju  

    •   Haxhi Sulejmani,Predsjednik 

    •    Borislav Bašović, član 

    •    Arijan Murati, član 

    •    Gazmond Kalezić, član 

    •    Džavid Hodžić, član 

    •    Arjan Ljamović, član 

    •    Halil Truma*, član 

    •    Omer Bajraktari, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

Odbor za društvene 

djelatnosti, predstavke i 

pritužbe 

    •    Majlinda Kurt, Predsjednik 

    •    Dželal Derviši, član 

    •    Aida Leši, član 

    •    Dževdet Seferi, član 

    •    Ilir Tafica*, član 

    •    Gazmond Kalezić, član 

    •    Muamer Raščić, član 

    •    Nevryz Šaptafović*, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

Odbor za međuopštinsku, 

međunarodnu saradnju i 

saradnju sa dijasporom 

    •    Halil Truma*, Predsjednik 

    •    Luiđ Škrelja, član 

    •    Dželal Derviši, član 

    •    Arian Murati, član 

    •    Ilir Tafica*, član 

    •    Majlinda Duraku, član 

    •    Florim Pali, član 

    •    Nevryz Šaptafović*, član 

    •    Naser Resulbegović, član 

 

I. Radna tijela Skupštine 

II.  
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Savjet za poboljšanje 

invalidnih i hendikepiranih 

lica  

    •    Šaban Leši, Predsjednik 

    •    Mirjeta Draga, član 

    •    Majlinda Kurt, član 

    •    Jasmina Hasa, član 

    •    Indira Batričević, član 

    •    Skender Elezagić, član 

    •    Magdalena Đonović, član 

 

*Nevryz Šaptafović izabran je 

za člana Skupštinskih odbora 

Skupštine Opštine Ulcinj i 

verifikovan mu je mandat na 

sjednici održane  14.12.2020, 

nakon ostavke odbornika Ilir 

Harasani. 

*Ilir Tafica izabran je za člana 

Skupštinskih odbora Skupštine 

Opštine Ulcinj i verifikovan mu 

je mandat na sjednici održane 

14.12.2020., nakon ostavke 

odbornika Arsim Cuca. 

*Halil Truma izabran je člana 

Skupštinskih odbora Skupštine 

Opštine Ulcinj i verifikovan mu 

je mandat na sjednici održane 

14.12.2020., poslije smrti 

odbornika Dritan Alaj. 

*Alim Jahaj izabran je za člana 

Skupštinskih odbora Skupštine 

Opštine Ulcinj i verifikovan mu 

je mandat na sjednici održane 

14.12.2020., nakon ostavke 

odbornika Bojan Gjakonoviq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOO ,,Vodovod i 

kanalizacija”  Ulcinj 

Fuad Haxhibeti, Direktor 

Nailj Redža, Predsjednik 

odbora   

Dritan Pulti, član 

Zenel Selović, član 

Halil Truma. član 

Isa Kraja, član 

  

DOO ,,Komunalne 

djelatnosti” Ulcinj 

Skender Kalezić, Direktor 

Arjeta Kurti- Predsjednica 

odbora 

Senad Kolari, član 

Arbin Čaprić, član 

Nikola Marniković, član  

Džemal Vuković, član 

  

DOO ,,za očuvanje I zaštitu 

biodiverziteta, uzgoja i lova 

divljači i ribolov” Ulcinj   

Ajet Zaga- Direktor 

Tihomir Rakočević, Predsjednik 

odbora 

Fuad Lamoja, član 

Dritan Redža, član 

  

JP ,,Centar za kulturu”, Ulcinj 

Musa Hodžić – v.d. Direktor 

Dr. Sabina Osmanović, 

Predsjednica odbora,  

Cano Lazoja, član 

Lavdim Čauši, član 

Ljiljana Čović, član 

Aferdita Tejović, član 

Veneranda 

Đonaj, član 

Aslan Alaj, član 

 

Agencija za izgradnju i razvoj 

Ulcinja 

Špetim Maraj- Izvršni Direktor 

  

JU ,,Dnevni centar za djecu i 

omladinu sa smetnjama i 

poteškoćama u razvoju - 

Sirena“           

Bilal Alaj- Direktor 

Ramazan Kurti-Predsjednik 

Odbora 

Mehmet Duraku, član 

Brahim Leši, član 

Albijana Tabaku, član 

Nedjeljka Lukić, član 

           

DOO “RTUL” Ulcinj                                 

Muzafer Čaušić-Direktor 

Ardita Rama, kandidatkinja 

Javnih ustanova iz oblasti 

kulture 

Bilal Nikezić, kandidat 

Institucija obrazovanja 

Hajrudin Čauši, kandidat iz 

oblasti sporta 

Xhemal Peroviq, kandidat NVO 

Dragomir Rakočević, kandidat 

iz oblasti biznisa i 

preduzetništva    

 

DOO “Parking Servis” Ulcinj 

Aleksandar Jacović, Izvršni 

direktor 

                                

 

II. Javne Službe Opštine Ulcinj 
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- Usvojen je Poslovnik o radu 
Skupštine opštine Ulcinj, 
- Usvojen je Izvještaj o radu 
Predsjednika Opštine i organa 
lokalne uprave za 2019. godinu, 
- Usvojen je Izvještaj o stanju 
uredjenja prostora za 2019 
godinu, 
-  Usvojen je Program  uredjenja 
prostora za 2020 godinu, 
-  Usvojena je Odluka o davanju 
saglasnosi na Plan rada d.o.o 
“Vodovod i kanalizacija” za 2020 
godinu, 
-  Usvojena je Odluka o davanju 
saglasnosi na Program rada sa 
finansijskim planom d.o.o 
“Parking servis” za 2020 godinu, 
- Usvojena je Odluka o davanju 
saglasnosti na Program 
obavljanja komunalnih djelatnosti 
sa finansijskim planom d.o.o. 
,,Komunalne djelatnosti” za 2020 
god. 
- Povučen je sa dnevnog reda 
Izvještaj o realizaciji godišnjeg 
programa obavljanja komunalnih 
djelatnosti i finansijske iskaze 
d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti” za 
2019 god. 
- Usvojena je Odluka o davanju 
saglasnosi na Plan rada sa 
finansijskim planom d.o.o 
“Možura” za 2020 godinu, 
- Usvojena je Odluka o utvrđivanju 
akustičkih zona na teritoriji 
opštine Ulcinj, 
- Usvojena je Odluka o lokalnim 
komunalnim taksama, 
- Usvojena je Odluka o izmjenama 
i dopunama Odluke o uslovima i 
nacinu izvođenja i emitovanja 
muzike u ugostiteljskim objektima 
i određivanja ulica, djelova ulica 
naselja i drugih lokalcija za 
održavanje javnih skupova na 
otvorenom prostoru, kao i vrijeme 
održavanja opštine Ulcinj, 
- Usvojena je Odluka o podizanju 
spomen – obilježja postavljanjem 
spomen – ploče žrtvama 
zemljotresa 1979. godine,  
- Usvojena je Odluka o uslovima, 
postupku i načinu dodjeljivanja 
Javnih priznanja i nagrada 
Opštine Ulcinj, 

- Usvojena je Odluka o 
donošenju Lokalnog 
akcionog plana za mlade 
za period 2020-2021, 
- Usvojena je Odluka o 
uvođenju naknade za 
putne troškove za 
zaposlene u organima i 
službama lokalne uprave, 
- Usvojena je Odluka o 
davanju saglasnosti na 
Odluku Predsjednika 
opštine br. 01-680/20-2 
od 05.05.2020. godine o 
donošenju Programa 
mjera ekonomske 
podrške za građane i 
privrednike Ulcinja za 
vrijeme trajanja 
pandemije izazvane 
korona virusom,           
-  Usvojeno je
 Rješenje o 
naknadi troškova za rad 
Komisije za izradu 
predloga Poslovnika o 
radu Skupštine  opštine 
Ulcinj, 
- Usvojena je Odluka o 
razrješenju Upravnog 
Odbora JP Centar za 
Kulturu Ulcinj, 
- Usvojena je Odluka o 
imenovanju Upravnog 
Odbora JP Centar za 
Kulturu Ulcinj, 
- Usvojeno je Rješenje o 
imenovanju člana Savjeta 
Lokalnoj Javnog emitera 
,, RTUL''  
- Usvojena je Odluka o 
razrješenju člana Odbora 
direktora,, Vodacom '' 
D.O.O. 
- Usvojena je Odluka o 
imenovanju člana Odbora 
direktora ,, Vodacom '' 
D.O.O. 
- Usvojeno je Rješenja o 
izmjenama Rješenja o 
imenovanju Opštinske 
izborne komisije 

  

III. Sjednice Skupštine opštine 

Na Prvoj sjednici Prvog redovnog zasjedanja održana 27 maja, 10, 17 i 29 juna 

2020 

Izdvajamo 

Odluka o akustičkim zonama grada unijela 

je mir u Bojani i red u cijelu opštinu 

Odlukom o akustičkim zonama regulisani su nivoi buke na 

teritoriji opštine i mesta na kojima se mogu održavati javne 

manifestacije. Konkretno, regija Ada i rijeka Bojana su mirne 

zone s maksimalnim nivoom buke od 35 dB. Ovo ograničenje 

ne dopušta više buke od uobičajenog razgovora između ljudi. 

Kazne za nepoštovanje ovih ograničenja kreću se od 150 do 

10.000 eura. 

           

Izdvajamo 

Novi Poslovnik Skupštine opštine Ulcinj  

Po usvajanju Statuta opštine Ulcinj, Skupština je donijela 

odluku o izradi poslovnika Skupštine opštine Ulcinj i formirala 

komisiju u sastavu: Sabri Salaj, Ilir Harasani, Besart 

Resulani, Naser Resulbegović, Rešit Cuca, Rina Kasmi 

kojom predsjedava Luiđ Škreli.  

Komisija održala više radnih sastanaka do finalne verzije. 

Primjedbe, sugestije i dopune članova su usvojene i postale 

sastavni dio predloga koji je dostavljen Skupštini na 

razmatranje.  

Odbornici Skupštine opštine Ulcinju su 27. Maja 2020. 

godine su usvojili Poslovnik Skupštine opštine Ulcinj.  

Novi Poslovnik ima više novina, a u cjelosti na koncizan i 

dobro organizovan način određuje organizaciju i 

funkcionisanje Skupštine, komunikaciju zakonodavne i 

izvršne vlasti, i povećava transparentnost i polaganje računa 

građanima.  
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Duga sjednica Prvog 
redovnog zasjedanja je 
odložena zbog nedostatka 
materijala. 
 

- Usvojena je Odluka o 

izmjenama i dopunama 

Odluke o budžetu opštine 

Ulcinj za 2020. godine, 

- Usvojen je Završni računa 

Budžeta opštine Ulcinj za 

2019. godinu, 

- Usvojena je Odluka o 

javnim parkiralištima na 

teritoriji opštine Ulcinj, 

- Usvojena je Odluka o 

donošenju Strategije razvoja 

sporta opštine Ulcinj za 

2020-2021 godine,  

- Usvojena je Odluka o 

davanju saglasnosti Vladi 

Crne Gore za 

obezbjeđenjem i obavljanja 

komunalnih djaltnosti javnog 

vodosnabdijevanja i 

upravljanja komunalnim 

otpadnim vodama u naselju 

Kruče u opštini Ulcinj, 

- Usvojeno je Rješenje o 

izmjenama i dopunama 

rješenja o obrazovanju 

Odbora za izbor i imenovanja 

Skupštine opštine Ulcinj, 

- Usvojeno je Rješenje o 

izmjenama i dopunama 

rješenja o obrazovanju 

Odbora za Statut i propise  

Skupštine opštine Ulcinj, 

 

 

 

 

 

 

 

- Usvojeno je Rješenje o 

izmjenama I dopunama 

rješenja o obrazovanju 

Odbora za međuopštinsku, 

međunarodnu saradnju I 

saradnju sa dijasporom 

Skupštine opštine Ulcinj, 

- Usvojeno je Rješenje o 

izmjenama I dopunama 

rješenja o obrazovanju 

Odbora za društvene 

djelatnosti, predstavke I 

pritužbe Skupštine opštine 

Ulcinj 

- Usvojeno je Rješenje o 

izmjenama i dopunama 

rješenja o obrazovanju 

Odbora za finasije, privredu I 

razvoj Skupštine opštine 

Ulcinj 

- Usvojena je Odluka o 

izmjenama I dopunama 

Odluke o imenovanju 

odbornika koji prisustvuju 

sklapanju braka 

- Nije usvojen Predlog odluke 

o visini ,načinu 

obračunavanja I plaćanja 

članskog doprinosa  

Turistčkoj organizaciji Ulcinj. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

-  Usvojen je Program rada 
Skupštine opštine Ulcinj, 
- Usvojena je Odluka o 
obrazovanju radnih tijela 
Skupštine, 
- Usvojena je Odluka o budžetu 
Opštine Ulcinj za 2021, 
- Usvojena je Odluka o davanju 
saglasnosti na odluku o 
izmjenama i dopunama  odluke o 
utvrdjivanju cijene vode i usluge 
za korišćenje gradske 
kanalizacije, 
- Usvojena je Odluka o donošenju 
mjera ekonomske podrške za 
zakupce opštinskog zemljišta, 
- Usvojeno je rješenje o 
imenovanju člana Odbora 
direktora d.o.o. „Vodovod i 
kanalizacija“ Ulcinj, 
 - Usvojeno je Rješenje o 
razrješenju Predsjednika Odbora 
direktora d.o.o. „ Komunalne 
djelatnosti ,, 
 - Usvojeno je Rješenje o 
imenovanju Predsjednika Odbora 
direktora d.o.o. „Komunalne 
djelatnosti“. 
  

Druga sjednica Prvog redovnog 

zasijedanja održana 22 jula 2020 

Prva sjednica Drugog redovnog zasjedanja 

održana 7, 9 i 14 decembra 2020. godine 

 

Druga sjednica Drugog  

redovnog zasjedanja održana 30.12.2020.god. 

Izdvajamo 

Odluka kojom se omogućava 
izgradnja vodovodne i 
kanalizacione mreže u Kručama 
 
Na Prvoj sjednici Drugog redovnog 

zasjedanja Skupštine održane 7, 9 i 

14. decembra 2020. godine, 

jednoglasno je usvojena odluka kojom 

se daje saglasnost Vladi Crne Gore da 

preko Regionalnog Vodovoda 

Primorja Crne Gore izgradi vodovodnu 

i kanalizacionu mrežu u Kručama.  

U ime predlagača, odbornicima su se 

obratili predsjednik Opštine Ljoro 

Nrekić i direktor Regionalnog 

vodovoda za primorje Predrag Jelušić 

            lu šić 
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Promocija knjige „Albanac u CIA” autora 

Bašmir Džemaja 

U čast 12. godišnjice proglašenja nezavisnosti Republike Kosovo, 

18.02.2020. godine, u hotelu „Plaza“ organizovana je promocija 

knjige „Albanac u CIA-i“ autora Bašmir Džemaja iz Prizrena.  

U ime organizatora uvodnu riječ je održao predsjednik Skupštine 

dr. Ilir Çapuni i predsjednik Nacionalnog Vijeća Albanaca u Crnoj 

Gori, g. Faik Nika. Sem samog autora, govorili su i analista Adri 

Nurelari kao i ambasador Kosova u Crnoj Gori g. Ylber Hysa. 

Knjiga je posvećena Destanu Berishi, mladiću iz opštine Prizren, 

koga su idealizam i ljubav prema domovini doveli do zatvora, 

progonstva, pa čak i do Amerike, gde je počeo da sarađuje sa 

ovom državnom agencijom protiv komunističkih aktivnosti u 

Albaniji. 

 

        

 
 Posjeta Skadru 

 

Dana 06. 02. 2020. godine 
predsjednik i sekretar Skupštine 
sa saradnicima posjetili su 
Opštinsko Vijeće grada Skadar 
na čelo sa gđom. Brisela 
Truma Kadija. 

Iako na različitim stranama 
granice, ovo je bio prvi sastanak 
između dva lokaln tijela 
odlučivanja ova dva grada koji 
govore albanskim jezikom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovom sastanku razgovarano 
je o usklađenju aktivnosti 
lokalnih skupština, organizaciju i 
koordinaciju lokalnih kulturnih i 
umjetničkih aktivnosti između 
dva grada, kao i lobiranje na 
centralnom nivou za te 
inicijative, čije odlučivanje 
prevazilazi nadležnosti lokalnih 
samouprava. 

 

  

IV. Aktivnosti 
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U okviru službene posjete, dana 
13.03.2020. godine, Skupštinu 
opštine Ulcinj posetio je 
ambasador Republike Nje-
mačke Nj.E. g. Robert Veber. 

Osim predsjednika i sekretara 
Skupštine, Ilira Čapunija i 
Ardita Ceke, na dočeku su bili 

prisutni i predstavnici odbo-
rničkih klubova u Skupštini 
opštine: Sabri Salaj, Džavid 
Hodžić, Hadži Sulejmani, 
Bojan Đakonović, Jasmina 
Hasa, Omer Bajraktari i Naser 
Resulbegović. 

 
Tokom uvodnog izlaganja, 
domaćin se zahvalio amba-
sadoru na drugoj službenoj 
posjeti Skupštini. Takođe ga je 
informisao o +sastavu 
Skupštine i aktivnostima ove 
institucije, među kojima je 
izdvojio početak saradnje sa 
Skupštinom opštine Skadar i 
najavljenu posetu gradonače-
lnika Bingena, Njemačka. 
 
Ambasador je pokazao po-
seban interes za zaštitu solane i 
naglasio da se nakon glasanja o 
Odluci o zaštiti u Skupštini na-
stavlja veliki posao i aktivnost 
koja zahtijeva široku saradnju 
između uprave i u kojoj solanu 
treba gledati kao dio ogromnog 
prostora koji uključuje rijeku 
Bojanu, Adu, Šasko jezero i 
Valdanos. 
Predstavnici klubova su dalje 
upoznali gosta sa problemom 
Valdanosa, o preprekama u ra-
zvoju opštine, sa tradicionalnim 
vezama Ulcinja sa Njemačkom i 
s prijedlogom da Njemački 
ambasador bude proglašen 
počasnim građaninom Ulcinja. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambasador Republike Njemačke dr Robert Veber u 

posjeti Skupštini Opštine Ulcinj 

 

U velikoj sali Skupštine 4. aprila je obilježen Dan Ulcinja. Umjesto 

ceremonijalne sjednice Skupštine, ovaj put proslava je zapravo 

organizovana kao sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine na kojoj su 

prisustvovali predsjednik Opštine Loro Nrekić sa saradnicima i predstavnici 

lokalnih medija.  

Predsjednik Skupštine, dr. Ilir Čapuni, u svom obraćanju građanima, uputio 

im je najiskrenije čestitke, rekavši da simbolika današnjeg dana ostaje ista, 

stoga i u ovim uslovim moramo biti što optimističniji za budućnost. 

Drugačiji praznik Dana Ulcinja 
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Sa ciljem da se pomogne 
porodicama u nevolji u vrijeme 
pandemije, dobrotvorno udru-
ženje „Balkanska siročad" pod 
vođstvom Halila Kastratija 

pružilo je ruku Opštini Ulcinj, a 
istovremeno i Opštini Tuzi 
svojim donacijama. Naime, 
dana 04.04.2020, u obije 
Opštine, ova organizacija je 
podijelila pakete sa hranom i 
osnovnim higijenskim artiklima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. maja, u prostorijama Olive 
garden u Maslinadi u Ulcinju, 
održano je prijateljsko veče sa 
velikim humanistom Hajrizom 
Brčvakom koji je svojim 
donacijama pokazao da voli 
Ulcinj, u dobru i u zlu. Zato, je 
u ime Skupštine opštine Ulcinj 
dr. Ilir Çapuni za posebnu 
brigu Brčvaka za naš grad, 
uručio Zahvalnicu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„U osnovi, ovom čovjeku ne 
dugujemo ništa. Zahvaljujemo 
Boga koji nam je dao da 
živimo u blizini ovog 
velikodušnog i 
dobročiniteljskog čovjeka i koji 
je ovom čovjeku dao snagu i 
blagostanje" - rekao je Čapuni 
tim povodom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Potom,  23.04.2020. Udruženje 
„Fundjava ndryshe", koju 
predvodi Arbër Hajdari, poslala 

je svoju pomoć obezbjeđujući 
po 100 paketa za opštinu Ulcinj 
i Tuzi. Ovim doprinosom koo-
rdinirali su potpredsjednica 
Opštine Hadidža Đoni i 

predsjednik Skupštine dr Ilir 
Çapuni. Volonteri iz Ulcinja i 
Ana e Malit pobrinuli su se za 
distribuciju i transportnu logi-
stiku, a pomagali su im volonteri 
naše vatrogasne jedinice i 
Crvenog krsta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Blizu građanima u nevolji za vrijeme pandemije 

 

 

Zahvalnost filantropu i donatoru iz Bara  
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Dana 17.12.2020 održan je 
sastanak sa 
potpredsjednikom Vlade Crne 
Gore Dritanom Abazovićem, 
ministrom ekologije, 
prostornog planiranja i 
urbanizma g. Ratko 
Mitrovićem, i ministrom 
finansija Milojkom Spajićem. 

Na sastanku a i svojom 
promemorijom, predsjednik 
Skupštine opštine Ulcinj dr. Ilir 
Čapuni je predočio gostima 
da je Valdanos leglo 
infestacija štetočina i da 
dolaze najpogodniji dani za 
čišćenje ovih maslinjaka 
shodno Elaboratu o stanju 
maslinade Valdanos 
Biotehničkog instituta 
Univerziteta Crne Gore.  

 Dana 14. 01. 2021. godine 
pod zidinama Starog grada u 
Ulcinju održana e ceremonija 
otkrivanja spomenika posvje-
ćen žrtvama zemljotresa od 
1979. godine. Spomenik je po-
dignut prema Odluci Sku-
pštine Opštine Ulcinj broj 02 - 
92/20 - 14 od 29. 06. 2020. go-
dine, a koji je predložio 
predsjednik Skupštine Ilir 
Çapuni na osnovu inicijative 
građana Mentora Lunjija i 
Sami Flamurija. 
Ceremoniji su prisustvovali 
značajan broj ličnosti iz svih 
oblasti društvenog života i 
obitelji nekih žrtava. 
Spomenik je djelo domaćeg 
arhitekta Muhameda Muha-
remija, a Tula Company je isti 
izradila od domaćeg kamena. 

Spomenik su otkrili: NJ. V. 
Ambasador Kosova u 
Podgorici Ylber Hysa i 
Ambasador Hrvatske u 
Podgorici Veselko Grubšić. 

Predsjednik je takođe izrazio 
zabrinutost što se bez znanja 
lokalne samouprave vrši 
planiranje na parcelama 
opštine u Starom gradu. Što 
se Solane tiče, postoji predlog 
da je ona pravo mjesto gdje se 
može postaviti Muzej nauke, 
sa postavkama ornitologije, 
kristalografije, energije vjetra, 
energije sunca, seizmologije i 
planetarijumom. Naravno, uz 
pažljivo rješavanje statusa 
imovine i statusa radnika po 
pokretanju proizvodnje soli. 
Na kraju, Čapuni je naglasio 
da se po proglašenju Ade i 
desnog rukavca Bojane tihom  

 

 

 

 

 

 

 

Dana 9. marta 2021. godine, 
Skupštinu opštine Ulcinj je 
posjetila predsjednica Sku-
pštine opštine Bar, gospođa 
Milena Božović. 
Na ovom sastanku, novu pre-
dsjednice Skupštine susje-
dne opštine su dočekali pre-
dsjednik Ilir Čapuni i sekretar 
Skupštine Ardit Ceka. 

zonom u prirodi, 
ostaje da se uvede red u 
prelasku preko mosta i red u 
plovidbi Bojanom, sve shodno 
odredbama Zakona o 
sigurnosti plovidbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Domaćini su predsjednici 
ukazali na sistem rada naše 
Skupštine i njene službe, me-
hanizme transparentosti, o na-
činu tabuliranja video i audio 
zapisa sa sjedncie na Youtube 
kanalu, o biltenu Skupštine itd. 
Posebno ističemo da je tokom 
sastanka lansirana ideja da 
Skupština susjedne opštine 
organizuje redovne sastanke 
predsjednika skupština pri-
morskih opština u Crnoj Gori, 
kako bi razmjenili informacije, 
dobru praksu i kako bi djelovali 
zajednički. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, ministri 

Spajić i Mitrović posjetili Ulcinj 

/ 

 

Ceremonia e zbulimit të Përmendores së 

viktimave të termetit të vitit 1979 

Predsjednica Skupštine 

opštine Bar posjetila je 

Skupštinu opštine Ulcinj 
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Komemoraciju ovim tužnim 
povodom organizovalo je 
20.06.2020.godine Skupština 
opštine Ulcinj u saradnji sa 
Nacionalnim Savjetom 
Albanaca u Crnoj Gori, 
Društvom stvaralaca „Art klub" i 
Udruženjem „Ilirycum" iz Tuzi. 
Predsjednik Skupštine opštine 
Ulcinj dr. Ilir Capuni pozdravio je 
sve prisutne, odajući slavu liku 
dr. Sime Dobrecija minutom 
ćutanja. 
O njegovom životu i izvrstno 
djelo tokom godina, pričali su: 
predsjednik Opštine Loro 
Nrekić, dr. Gani Karamanaga, 
dr. Nail Draga, dr. Aferdita Daka 
i članovi porodice. Takođe 
pročitana su pisma kojima su 
izrazili saučešća za ovu ličnost 
predsjednica Skupštine 
Kosova, gđa. Vjosa Osmani i 
prof. Emil Lafe. 
Lik dr. Sime Dobrec počastile su 
i poznate ličnosti iz Crne Gore i 
sa Kosova svojim prisustvom na 
ovoj komemorativnoj sjednici. 

 
 

 

 

 

 

 

Dana 24.09.2020. godine u 
velikoj sali Skupštine opštine 
održana je komemorativna 
sjednica povodom smrti teologa 
Huseina Biše, koju je 
organizovala Privatna gimnazija 
„Drita”.                                                                 

„Sjednice ove vrste organizuju 
se kako bi nas i građane 
podsjetili na visoke standarde i 
plemenite aktivnosti koje treba 
slijediti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime Husein Biše 
povezano je sa velikim 
institucionalnim kamen-elme-
ljcima za Ulcinj, počev od akti-
vnosti Fondacije Nur, pa izgra-
dnjom nekih vjerskih objekata, 
pa sve do škole Drita.“ 
Ovo je dio izdvojen iz govora 
Predsjednika Skupštine dr. Ilira 
Čapunija posvećenog Hodži ef. 
Hysejn Bisha u ovoj 
komemorativnoj sjednici. 

 

 

 

 

 

 
 

Druga sjednica Drugog 
redovnog zasjedanja Skupštine 
je 7. decembra 2020. godine 
počela specijalnom tačkom 
dnevnog reda, odajući počast 
preminulom odbornika Dritanu 
Alaju. 

Pored odbornika, članova 
porodice i prijatelja, u Sali su 
bili prisutni i predjsednik DUA 
Mehmet Zenka, novinari i 

predstavnici lokalnih 
organizacija.  Prisutnima se u 
početku obratio predsjednik 
Opštine Loro Nrekić, a zatim i 
odbornica Jasmina Hasa. U 

ime porodice prisutne je 
pozdravio otac pokojnog g. 
Muzafer Alaj.  

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Komemorativne sjednice 

 

Prof. Dr. Simë 

Dobreci ispraćen s 

počastima  

Komemorativni čas 

posvjećen teologu 

Husein Biši 

 

Pozdrav odborniku Dritanu Alaju 

 

Bilten Skupštine opštine Ulcinj 
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