
   
 

Page 1 of 7 

  

                        Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova 
       Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Procesverbal i mbajtur më 03 dhjetor 2021, në mbledhjen e I-rë (parë) – mbledhje 

inauguruese, të Kuvendit të Komunës së Podujevës, mandati i VII.  
 

 

Mbledhja filloi në orën 11;10 dhe u mbajt në sallën e mbledhjeve të Kuvendit në Komunës, në 

ndërtesën e re të Komunës së Podujevës.  

Mbledhjen e kryesoi z.Hilmi Hoxha, anëtar më i moshuar i zgjedhur dhe certifikuar nga 

Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve - KQZ. 

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë anëtarët/et e zgjedhur dhe certifikuar si këshilltarë/e të 

Kuvendit të Komunës së Podujevës sipas Vendimit të KQZ-së nr.3147-2021 të datës 16.11.2021, 

përveç z.Ekrem Hyseni dhe znj.Floretë Zejnullahu (e cila ka dërguar e-mail në KQZ me njoftimin e 

mos pranimit të mandatit të këshilltares së Kuvendit të Komunës së Podujevës).  

Gjithashtu në mbledhje i pranishëm ishte z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i zgjedhur i Komunës së 

Podujevës dhe i certifikuar nga Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve, me Vendimin nr.3199-2021 të 

datës 23.11.2021.  

Në mbledhje të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Shoqatave të dala nga lufta, Komandanti i 

Stacionit të Policisë në Podujevë, përfaqësues të OJQ “SDK”, përfaqësuesi i Këshillit të 

Bashkësisë Islame në Podujevë, përfaqësues të Institucioneve lokale të Komunës së Podujevës, 

familjarë të disa prej Heronjve dhe Dëshmorëve të Llapit, familjarë të Kryetarit të Zgjedhur të 

Komunës, si dhe një numër i qytetarëve (rreth 30)   

Po ashtu në mbledhë të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e KFOR, OSBE dhe UNMIK  

 

Intonimi i Himnit të Republikës së Kosovës dhe Himnit Kombëtar 

 

 

1. Hapja dhe kryesimi i mbledhjes nga këshilltari më i moshuar i zgjedhur i Kuvendit 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, duke përshëndetur të pranishmit, theksoi, besoj se të 

gjithë jeni në dijeni se më 30 nëntor 2021 ka ndërruar jetë njëri prej aktivistëve të çështjes 

Kombëtare si dhe kryetari i parë i pasluftës i Komunës së Podujevës, Sylejman Gashi, andaj Ju 

ftoj për 1 minutë heshtje. 

 

Mbahet 1 minutë heshtje në nderim të jetës dhe veprës së Sylejman Gashit     

 

Kryesues i mbledhjes, vazhdoi, zotëri Kryetar i zgjedhur i Komunës së Podujevës, Shpejtim 

Bulliqi, anëtarë dhe anëtare të zgjedhur të Kuvendit të Komunës së Podujevës, mysafirë të 

nderuar, zonja dhe zotërinjë, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje inauguruese të Kuvendit të 

Komunës së Podujevës i dalë nga zgjedhjet lokale të 17 tetorit 2021. 

Ju njoftoj se sipas të dhënave të cilat i posedon Zyra ligjore pran Kuvendit Komunal, unë Hilmi 

Hoxha jam anëtari më i moshuar i kësaj legjislature, jam i lindur më 09 janar 1961, mirëpo në 
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çoftë se ka ndonjë më të moshuar se unë, e ftoj të paraqitet dhe ta udhëheqë këtë seancë, pra edhe 

njëherë pyes a ka ndonjë anëtar/e më të moshuar se unë, nëse jo atëherë udhëheqjen e kësaj 

seance e vazhdoj unë. 

Para se të fillojmë me procedura sipas thirrjes së kësaj mbledhje, sipas njoftimit që kam nga zyra 

për punë të Kuvendit, ftesa dhe materiali përkatës për këtë mbledhje ju është përcjellë përmes e-

maileve po thuajse të gjithë anëtarëve të certifikuar sipas rezultateve të shpallura nga Komisioni 

Qendrorë i Zgjedhjeve, për Kuvendin e Komunës së Podujevës. Po ashtu në formë fizike, ftesa 

dhe thirrja së bashku me materialin përkatës ju është dërguar edhe në zyrat e subjekteve 

përkatëse politike në këtë përbërje të Kuvendit. 

Zotëri Kryetar i zgjedhur i Komunës së Podujevës, anëtarë dhe anëtare të zgjedhur të Kuvendit të 

Komunës, mysafirë të nderuar, zonja dhe zotërinjë, bazuar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale 

(nenit 42.5), në Udhëzimin Administrativ nr.02/2015 të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit 

Lokal, për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës (nenit 4.6), Statutin e Komunës së 

Podujevës (neni 36.5) dhe në bazë të Rregullores së Punës të Kuvendit të Komunës së 

Podujevës, e hapi mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Podujevës, sipas ftesës dhe 

rendit përkatës të ditës.  

Para se të vazhdojmë me punë, ju informoj se në bazë të listës së nënshkruar, të pranishëm në 

këtë mbledhje janë 33 anëtarë dhe anëtare të zgjedhur të Kuvendit të Komunës të certifikuar nga 

KQZ me Vendimin nr.3147-2021 të datës 16 nëntor 2021, ndërsa për momentin mungon/jnë 2 

anëtarë. 

Tani kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës 

 

 

2. Ngritja e Komisionit për verifikimin e mandatit të anëtarëve të Kuvendit 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, sa i përket kësaj çështje, me legjislacionin në fuqi 

parashihet ngritja e një Komisioni për verifikimin e mandateve të anëtarëve të Kuvendit të 

Komunës.  

Duke marrë për bazë nga praktika në të kaluarën, Komisioni në fjalë është ngritët në përbërje 

prej 3 anëtarëve nga tri subjektet politike me numrin më të madh të anëtarëve që përfaqësohen në 

Kuvend, mirëpo në qoftë se ka interesim që pjesë e këtij komisioni të jenë edhe subjektet që kanë 

numër më të vogël të anëtarëve në këtë Kuvend, atëherë nuk paraqet kurrfarë problemi që 

numrin e anëtarëve të këtij Komisioni ta zgjerojmë në 4 apo 5 anëtar, pra urdhëroni nëse ka të 

interesuar që të zgjerohet përbërja e Komisionit në fjalë, nëse jo atëherë ju pyes a pajtoheni që 

Komisioni për verifikimin e mandatit të ngritët në përbëje prej 3 anëtarëve, ju lutem që me 

ngritje të dorës të deklarohemi.      

 

U konstatua se njëzëri nga të pranishmit, përkrahet propozimi që Komisioni për verifikimin e 

mandatit të anëtarëve të Kuvendit të ngritët në përbërje prej 3 anëtarëve.   

 

Kryesuesi i mbledhjes, vazhdoi, tani ftojmë të jepen propozimet nga tri subjektet politike, 

fillimisht fjalën e merr përfaqësuesi i subjektit me numrin më të madh të anëtarëve të Kuvendit 

që është Lidhja Demokratike e Kosovës, pastaj vije nga Lëvizja Vetëvendosje, si dhe nga Partia 

Demokratike e Kosovës, pra urdhëroni mund t’i jepni propozimet, por fillimisht duke u 

prezantuar sepse jemi legjislaturë e re dhe ndoshta ndokush me ndonjërin nuk njihemi    
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z.Valon Demolli, theksoi, nga Grupi i anëtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për anëtare 

të Komisionit në fjalë, propozoj znj.Donjetë Sheqiri.   

z.Florent Hasani, theksoi, nga Grupi i anëtarëve të Lëvizjes Vetëvendosje, për anëtare të 

Komisionit verifikues të mandateve propozoj znj.Sebastina Vokrri  

z.Bashkim Syla, theksoi, nga Grupi i Partisë Demokratike të Kosovës e propozojmë znj.Endritë 

Murati për anëtare të Komisionit në fjalë.                 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, tani mund të votojmë për ngritjen e komisionit, 

luteni që me ngritje të dorës të deklarohuni se a pajtoheni me propozimet e paraqitura.  

 

Kryesuesi i mbledhjes, konstatoj se njëzëri ngritet Komisioni për verifikimin e mandatit të 

këshilltarëve të Kuvendit, në këtë përbërje: 

1. znj.Donjetë Sheqiri,  

2. znj.Sebastina Vokrri 

3. znj.Endritë Murati 

 

Kryesuesi i mbledhjes, vazhdoi, tani kërkoj nga Komisioni që të filloj me punë dhe të bëjë 

verifikimin e mandatit të anëtarëve, sipas dokumentacionit përkatës të KQZ-së për zgjedhjet 

lokale të 17 tetorit 2021, dhe pas përfundimit të punës, në emër të komisionit ndonjëra prej 

anëtareve të del me një raport lidhur me këtë proces,   

 

Komisioni për verifikimin e mandatit të anëtarëve të Kuvendit, në asistencë të zyrtarit për punë 

të Kuvendit kryesisht për ofrimin e dokumentacionit të nevojshëm të Komisionit Qendrorë të 

Zgjedhjeve, bënë verifikimin e mandatit të anëtarëve sipas listës së certifikuar nga KQZ dhe 

dokumentacionit përkatës që ndërlidhet me zgjedhjet lokale të 17 tetorit 2021 për Komunën e 

Podujevës. 

 

 
 Raporti i Komisionit për verifikimin e mandatit të këshilltarëve të Kuvendit 

 

Kryesuesi i mbledhjes, theksoi, meqë po e  shoh se Komisioni ka përfunduar punën dhe është i 

gatshëm ta paraqet raportin, atëherë fjala për të.  

znj.Sebastina Vokrri, në emër të komisionit për verifikimin e mandatit të këshilltarëve të 

Kuvendit, e paraqiti raportin, theksoi, në bazë të verifikimit të anëtarëve të certifikuar sipas 

dokumentacionit përkatës të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve dhe listës së nënshkrimeve për 

pjesëmarrje në këtë mbledhje, në emër të komisionit konstatojmë se prezent janë 33 anëtarë/e të 

certifikuar, ndërsa 2 anëtar/e nuk janë prezent në këtë mbledhje. Tani sipas radhës po i thërras 

me emër e mbiemër të gjithë anëtarët e certifikuar të Kuvendit të Komunës së Podujevës nga 

zgjedhjet lokale të mbajtura më 17 tetor 2021.  

(i’u lexohet emri dhe mbiemri dhe duke konstatuar prezencën dhe jo prezencën e  anëtarëve/ve të 

Kuvendit të Komunës së Podujevës të cilët kanë marrë numrin e mjaftueshëm për anëtar/e të 

Kuvendit dhe të cilët janë në listën e certifikuar nga Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve) 

Me këtë në emër të Komisionit, konstatojmë se me këtë përmbyllet procesi i verifikimit të 

anëtarëve të Kuvendit të Komunës së Podujevës       

Kryesues i mbledhjes, falënderoj Komisionin përkatës për punën e bërë, dhe vazhdojmë me 

punë sipas rendit të ditës.   
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3. Dhënia e Betimit nga anëtaret dhe anëtarët e Kuvendit 
 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, të nderuar anëtare dhe anëtarë të Kuvendit të 

Komunës së Podujevës, ju përkujtoj se Betimi solemn bëhet bashkërisht, unë e lexojë pjesë pjesë 

tekstin e betimit i cili përsëritet në mënyrë të zëshme nga secili prej juve në cilësinë e anëtarëve 

të zgjedhur, me të vetmin ndryshim që pas fjalës, UNË në fillim, secili e thekson emrin dhe 

mbiemrin e vet. 

Në vazhdim, shërbimi përkatës për punë të Kuvendit do ju shpërndajnë deklaratat e Betimit të 

cilat pas dhënies së Betimit, i nënshkruani dhe të njëjtat u dorëzohen të vulosura në përfundim të 

mbledhjes. Pra sa për njoftim, në këmbë ngritën vetëm anëtarët e Kuvendit të cilët e bëjnë 

betimin, ndërsa të tjerët që janë prezent në këtë sallë qëndrojnë ulur, andaj ju ftoj të ngriteni në 

këmbë për dhënien e betimit. 
 

Me tekstin si në vijim,  

“Unë, (duke e cekur e lexuar secili emrin dhe mbiemrin e tij) betohem se do t’i kryejë me nder, me besnikëri, 

pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t’i ushtrojë autorizimet e mia si këshilltar i 

Kuvendit të Komunës së Podujevës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë” 
 

Betimin e bënë: (me përjashtim të Ekrem Hyseni dhe Floretë Zejnullahu, që nuk ishin prezent në 

mbledhje) 
Valon Demolli,...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Demokrat Hodolli......................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Arnisa Sylejmani,....................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Arjeta Abazi,............................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Edona Shabani,.......................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Adnan Zymeri...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Arjant Topanica,........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Donjetë Sheqiri,.......................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Ilir Koprani,...............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Qëndrim Softolli,.......................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Naim Çunaku,...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK  

Ekrem Rrahmani,......................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Tringa Sfishta,.........................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LDK 

Florent Hasani,.........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Avni Fetahu ..............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Fitim Muçolli,............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Vigan Salihu,.............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Artrit Mulliqi,.............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Pajtim Balaj,..............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Bahri Selimi,..............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Fatri Zhitija,..............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Kasib Bashota,...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Adelinë Stublla,........................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Sebastina Vokrri, ....................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Drita Pajaziti,...........................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Qëndresë Hajrizi,.....................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik LVV 

Bashkim Syla,............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik PDK 

Hilmi Hoxha,.............................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik PDK 

Endritë Murati,........................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik PDK 

Mrika Thaçi,............................................anëtare i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik AAK 

Burim Hasani,...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik AAK 

Arbnor Fazliu,...........................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik AAK 

Gazmend Islami,.....................................anëtar i Kuvendit të Komunës, nga radhët e subjektit politik OBKD 
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z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, tani edhe zyrtarisht jemi anëtarë/e të Kuvendit 

të Komunës së Podujevës, dhe secili prej nesh kemi deklaratat e betimit të cilat duhet të 

nënshkruhen dhe të njëjtat ju kthehen në përfundim të mbledhjes pasi të vulosen. Urime suksese 

dhe punë të mbarë. Kalojmë me punë në pikën e katërt të rendit të ditës  

    

 

     4.  Dhënia e Betimit nga Kryetari i zgjedhur i Komunës 

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, tani e ftoj zotëriun Shpejtim Bulliqi, Kryetar i 

zgjedhur i Komunës së Podujevës, të jap Betimin solemn, urdhëroni zotëri Kryetar. 

 

Me tekstin si vijim,  
“Unë, SHPEJTIM NAZMI BULLIQI, betohem që do t’i kryejë detyrat dhe do t’i ushtroj kompetencat si 

Kryetar i Komunës së Podujevës, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në 

pajtim me ligjin, në mënyrë që t’i siguroj kushtet për jetë të qetë për të gjithë”  

Podujevë, 03 dhjetor 2021 

 

e jep Betimin solemn dhe nënshkruan deklaratën e Betimit z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i zgjedhur 

i Komunës së Podujevës nga zgjedhjet lokale të mbajtura 14 nëntor 2021 

 

Kryesues i mbledhjes, theksoi, urime zotëri Kryetar, ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. 

Kalojmë në pikën e radhës sipas rendit të ditës. 

 

 

     5.  Fjala e rastit e z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës 

 

Kryesuesi i mbledhjes, theksoi, tani pas dhënies së betimit dhe nënshkrimit të deklaratës së 

betimit, e ftoj Kryetarin e Komunës të paraqet një fjalë rasti.  

z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, e paraqiti fjalën e rastit, theksoi, i nderuari zotëri 

Kryesues i mbledhjes së Kuvendit të Komunës, të nderuar anëtarë të Kuvendit Komunal, të 

respektuar mysafirë të pranishëm, të respektuara media dhe anëtarë të Shoqërisë Civile, të dashur 

aktivistë e përkrahës të Lëvizjes Vetëvendosje, të dashur qytetarë të Komunës së Podujevës, 

fjalimin tim në këtë seancë solemne dua ta filloj duke ju uruar mandatin si këshilltarë në 

Kuvendin Komunal të gjithë juve të nderuar që keni fituar besimin e qytetarëve për t'i 

përfaqësuar ata në Kuvendin Komunal. Besimi që kemi marr nga ana e qytetarëve është nder, 

privilegj dhe përgjegjësi e madhe, që unë besoj se ju si përfaqësues të qytetarëve do t'i mbroni 

interesat e tyre dhe interesat e Komunës me përgjegjësi e përkushtim maksimal.  

Nga kjo foltore dua t'i falënderoj asamblistët e mandatit të kaluar për bashkëpunimin e mirë që 

kemi pasur në shtyrjen përpara të projekteve dhe punëve të mira në interes të qytetarëve dhe në 

interes të Komunës.  

Si Kryetar i Komunës, unë ua shtrij dorën e bashkëpunimit të gjithë juve, pa dallim partie, që të 

punojmë bashkërisht e të shtyjmë përpara projektet që zhvillojnë Komunën dhe mbrojnë interesat 

e përgjithshme.  

Të nderuar këshilltarë, kam nderin e veçantë t'ju drejtohem nga kjo foltore përsëri si Kryetar i 

Komunës, i zgjedhur nga qytetarët nga një proces shumë demokratik e fer nga zgjedhjet që lamë 

pas, ku qytetarët vlerësuan punën tonë të mirë dhe na besuan për të vazhduar qeverisjen e mirë e 

reformuese në Komunën e Podujevës.  
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Jam jashtëzakonisht i nderuar dhe po aq përgjegjës që me bindje të lirë e me vullnet të qartë, 

qytetarët e Podujevës ma kanë deleguar detyrën e drejtimit të Ekzekutivit të Komunës tonë, një 

Komunë dhe një Trevë me një traditë e identitet të fuqishëm Kombëtar e kolektiv të dëshmuar në 

çdo rrethanë.  

E kam thënë edhe një vit më parë kur e fitova mandatin e parë, e do ta them çdo herë në çfarëdo 

cilësie se, kur e ka dashur puna e sakrificës për lirinë, të drejtat dhe mëvetësinë e tij, Llapi i ka 

dhënë Kosovës emra si Adem Demaçi, Shaban Shala dhe shumë të tjerë, kur e ka dashur puna që 

aspiratat tona Kombëtare të merrnin formën e pa kompromis të rezistencës ndaj pushtimit, Llapi 

i ka dhënë Kosovës emra si Zahir Pajaziti, Afrim Zhitia, Ali Ajeti dhe të tjerë, kur e kërkonte 

puna që aspiratat tona Kombëtare dhe artikulimi i projektit politik për liri, pavarësi dhe 

vetëvendosje të pikëtakoheshin me parimet universale politike, filozofike e morale të botës së 

qytetëruar, Llapi i jep Kosovës emra si Enver Maloku, Xhemajl Mustafa dhe të tjerë. Kur më së 

shumti kishte nevojë që Kosova të dëshmonte vitalitetin, energjinë dhe përkushtimin kolektiv për 

vlera kulturore e artistike, Llapi i jepte Kosovës emra si Avdush Hasani, Ismet Bogujevci, Maliq 

Musa dhe artistë të tjerë të mëdhenj. Kur e njëjta ndihej në sportet kolektive ne i kemi dhënë 

vendit sportistë si legjendat, Fadil Vokrri, Favzi Rama dhe të tjerë. 

Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj, sot edhe njëherë dua t’i përsërisë disa nga parimet e  

udhëheqjes që i kemi ne, unë sot zotohem para Llapjanëve që zyra e Kryetarit të Komunës do të 

udhëhiqet nga parimi i gjithëpërfshirjes dhe trajtimit të barabartë sipas ligjit, shërbimi për 

qytetarët dhe ndaj qytetarëve do të jetë detyrë e jona e përditshme. Nga këtu ju bëj thirrje 

qytetarëve, të rinjve dhe kuadrove të shumta që ka Llapi, të cilët kanë vullnetin, gatishmërinë dhe 

idealin për të kontribuar me ide apo çfarëdo lloj ndihme për Komunën e tyre, të na drejtohen, të 

na bashkohen dhe të na ndihmojnë. 

Dua t’i falënderoj të gjithë qytetarët, aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje, por edhe 

bashkëpunëtorët dhe kolegët që punuan shumë për realizimin e fitores sonë dhe vazhdimin e 

ndryshimeve progresive në Komunën e Podujevës. 

Po ashtu, më lejoni që publikisht të falënderoj familjen time që përgjatë gjithë kësaj kohe dhe 

angazhimit tim në këtë proces, më ka përkrahur, më ka ndihmuar dhe kanë qëndruar në çdo kohë 

dhe në çdo moment afër meje. 

Dua t’i falënderoj edhe ata qytetarë që nuk më votuan mua, por besuan më shumë tek alternativat 

e tjera, për sjellje korrekte, dinjitoze dhe të qytetëruar. 

Komuna e Podujevës do t’i mirëpres, dëgjojë e sigurojë bashkëpunim e bashkëveprim konkret 

me të gjithë, pa asnjë dallim apo diskriminim.  Komuna është shtëpia jonë e përbashkët, andaj ju 

inkurajoj të gjithëve të bëhemi bashkë, të punojmë shumë për ta forcuar dhe zhvilluar edhe më 

shumë. Ju faleminderit, na priftë e mbara. 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, para se të përfundojmë me këtë mbledhje, të 

nderuar anëtar dhe anëtare të Kuvendit të Komunës, ju njoftoj se sot gjatë ditës nga secili prej 

anëtarëve të Kuvendit duhet të sjellën kopja e letërnjoftimit dhe konfirmimi i llogarisë bankare, 

dokumentet e cekura të dorëzohen në Zyrën e personelit, zyra nr.33, kati i dytë në këtë objekt. 

Gjithashtu, ju njoftoj se në cilësinë e zyrtarëve të lartë publik, jemi të obliguar që në afatin prej 

30 ditësh të plotësojmë dhe dorëzojmë formularin e deklarimit të pasurisë në Agjensionin 

Kundër Korrupsion. Për çdo sqarim shtesë, mund të drejtoheni në zyrën nr.24, te zyrtarja e 

caktuar Albertina Latifi. 

Tani fjalën e ka kërkuar edhe njëherë Kryetari i Komunës, urdhëro i nderuar. 
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z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, theksoi, më lejoni që ashtu edhe siç e don rendi, pas 

përmbylljes së kësaj seance solemne dhe dhënies së betimit nga ana Juaj si anëtarë të Kuvendit të 

Komunës dhe nga ana ime në cilësinë e Kryetarit të Komunës, Ju ftoj të gjithë që bashkërisht, 

por pse jo edhe Shoqatat e dala nga lufta, që të na bashkëngjiteni për të bërë homazhe në varrezat 

e Dëshmorëve në fshatin Penuhë, dhe pse jo kështu bashkërisht të shkojmë edhe për ngushëllime 

te Familja e ish Kryetarit të parë të pasluftës në Komunën e Podujevës Sylejman Gashi. 

Transportin do ta organizojmë ne si institucion i Komunës në mënyrë që për këto dy aktivitete të 

shkojmë të organizuar.       

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i mbledhjes, theksoi, me kaq e konstatoj të përfunduar këtë mbledhje, 

shihemi në mbledhjen e radhës për të cilën do të njoftoheni me kohë përmes e-maileve tuaja.        
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