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

 

 

KUVENDI I KOMUNËS 
 

Procesverbal i mbajtur më 17 shkurt 2022, në mbledhjen Solemne të Kuvendit të Komunës së 

Podujevës, mandati i VII, 
 

E mbajtur për nderë të 17 shkurtit - Ditës së Shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës  
 

 

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

Mbledhjen e kryesoi z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit të Komunës.  

Në mbledhje të pranishëm ishin të gjithë këshilltarët/et e Kuvendit të Komunës, përveç znj.Tringa 

Sfishta, z.Florent Hasani, znj.Endritë Murati, znj.Mrika Thaçi dhe z.Burim Hasani - (Lista e 

nënshkrimeve). 

Në mbledhje të pranishëm ishin z.Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, znj.Marigona Lahu, 

Nënkryetare e Komunës,  Drejtorët e Drejtorive të Komunës së Podujevës, përfaqësues të mediave të 

shkruara dhe elektronike. 

Gjithashtu, me ftesë të Kryetarit të Komunës, në mbledhje të pranishëm ishin edhe familjarë të 

Heronjve dhe Dëshmorëve të Kosovës, përfaqësues të Organizatave të dala nga Lufta (z.Muhamet 

Ajeti, z.Kadri Ajeti, z.Naim Zhitia, z.Hysni Zhitia, z.Xhemshit Gashi, z.Fadil Mulliqi, z.Ilaz Islami), 

z.Nijazi Jashari-Komandant i Stacionit të Policisë në Podujevë, z.Mensur Hoti-Këshilli i Bashkësisë 

Islame në Podujevë, një numër i qytetarëve dhe zyrtarëve të Komunës.    
 

 

 

Mbledhja u hap me Intonimin e Himnit të Republikës së Kosovës dhe Himnit të Republikës së 

Shqipërisë – Himni Kombëtar   

 

z.Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit, e hapi mbledhjen duke përshëndetur të pranishmit dhe duke 

iu dëshiruar mirëseardhje në këtë seancë Solemne të Kuvendit të Komunës së Podujevës e cila për 

qëllim ka shënimin e 14 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës.  

 

 Fjalë rasti nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës  
 

z.Hilmi Hoxha, theksoi, i nderuari Kryetar i Komunës së Podujevës z.Shpejtim Bulliqi, të nderuar 

anëtarë të Kuvendit Komunal dhe Drejtorë të Ekzekutivit, të nderuara dhe shumë të respektuara 

familje të Dëshmorëve, përfaqësues të Shoqatave të dala nga lufta çlirimtare, përfaqësues të KFOR-

it dhe Policisë së Kosovës, përfaqësues të mediave, Shoqërisë Civile dhe qytetarë të pranishëm, ju 

përshëndesim përzemërsisht dhe ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë seancë solemne që organizohet 

me rastin e 17 Shkurtit të vitit 2008, datë historike kur Kosova u shpall Shtet i pavarur dhe 

demokratik.  

T’i nderojmë gjithë Dëshmorët dhe veprimtarët e Kombit në arritjen e ditës së lirisë dhe Pavarësisë 

së Kosovës me 1 minutë heshtje. 
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Mbahet 1 minutë heshtje në nderim të të gjithë Dëshmorëve dhe veprimtarëve të Kombit për arritjen 

e ditës së lirisë dhe Pavarësisë së Kosovës. Lavdi  

 

Kryesuesi i Kuvendit, vazhdoi, rruga e popullit të Kosovës drejtë lirisë, pavarësisë dhe demokracisë 

është rrugë e gjatë dhe e shumë brezave. Në përvjetorin 14-të, ne me pietet e nderim i kujtojmë 

Dëshmorët e Kombit Shqiptarë, Martirët dhe Heronjtë që dhanë jetën e tyre për lirinë që gëzojmë ne 

sot, përmbushja e amanetit të tyre është obligim i jonë. Shpallja e Kosovës shtet nga ana e të 

zgjedhurve të popullit është sublimim dhe përmbushje e synimeve politike dhe kombëtare, andaj 

falënderojmë edhe deputetët nënshkrues të Deklaratës së Pavarësisë. Kosova e pavarur e integruar në 

strukturat euro atlantike me përkrahje të SHBA-ve do të arrijë objektivat e veta paqësore dhe 

zhvillimore.  

Më lejoni që përzemërsisht t’ju urojë 14 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Të punojmë të gjithë 

bashkërisht përfaqësues të partive të ndryshme në të mirë të zhvillimit, përparimit dhe forcimit të 

Republikës së Kosovës.  
 

 

Kryesuesi i Kuvendit, Në vazhdim ftoi për një fjalim rasti Kryetarin e Komunës së Podujevës. 

Shpejtim Bulliqi 

 

 

 

 Fjalë rasti nga Kryetari i Komunës së Podujevës 
  
z.Shpejtim Bulliqi, theksoi, i nderuar Kryesues i Kuvendit z.Hilmi Hoxha, të nderuar anëtarë/e të 

Kuvendit, Drejtorë/e të Ekzekutivit, zyrtarë të institucioneve lokale, Kryetar i Këshillit të Bashkësisë 

Islame në Podujevë, përfaqësues të Partive politike, Familjarë të Dëshmorëve, përfaqësues të 

Shoqatave të Familjeve, të Invalidëve dhe të Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – UÇK, 

zyrtar të OSBE-së dhe KFOR-it, përfaqësues të Shoqërisë Civile, Mediave dhe ju të pranishëm, 

Zonja dhe Zotërinj, jemi mbledhur sot këtu në këtë seancë solemne në përvjetorin e 14-të të 

Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, për të nderuar solemnisht të gjithë ata breza ndër shekuj që kanë 

sakrifikuar dhe punuar që Kosova ta gëzoj lirinë dhe pavarësinë e saj. Këtë 1  shkurt  e në çdo 17 

shkurt tjetër, përulemi me nderimin më të madh para at re që  ënë  luftën tonë të lavdishme  shtrisë 

Çlirimtare të Kosovës  para të gjithë Heronjve dhe Martirëve, për flijimin e tyre biblik, për frymën e 

lirisë  e të paqes që sollën në Kosovën tonë  

Dita e Pavarësisë është nga datat më të shënuara për Podujevën e për Kosovën, për qytetarët e saj, 

datë ku mori kthesën fati i njeriut të lirë e sovran në vendin e tij. 

Dita e Pavarësisë për Podujevën ka edhe një shenjë dalluese, janë njerëzit e saj që e bëjnë të tillë, ata 

në krejt periudhat e historisë së Kosovës dhe Kombit tonë lanë gjurmë në përpjekjet për liri e 

pavarësi. Kjo për ne, e bënë më të ndjerë festën, më të veçantë shënimin, e akoma më të madh 

nderimin për të gjithë ata që nëpër kohë kanë rënë për kauzën e lirisë. 

Zonja dhe zotërinj, ne, njerëzit e Kosovës, ashtu si dikur, përditë e pa u ndalur duhet të punojmë e 

kontribuojmë në ndërtimin e vetes dhe të identitetit kombëtar, duke punuar që aspiratat e popullit 

tonë të jetësohen. Asgjë e jashtëzakonshme në këtë rrafsh, siç bënë secili popull i lirë e i pavarur, për 

avancim e progres të gjithmbarshëm shoqëror. 
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Me këtë udhëtim të vendit tonë, sa të gjatë, aq edhe të mundimshëm që e përshkuam herë vet e herë 

me miq, të shoqëruar herë me shumë sukses e herë me më pak sukses lamë gjurmë e bëmë histori,  

histori e lavdi më të cilat mburremi sot, e i kemi udhë rrëfim për një të nesërme më të mirë, e më të 

sigurt. 

Sot, kur jemi të lirë dhe të pavarur, Kosova jonë nuk ka nevojë më që ta japim jetën për të, siç bënë 

gra e burra në periudha të ndryshme historike, por ka nevojë për punë dhe angazhimin tonë të 

sinqertë  ka nevojë që asaj t’i japim më të mirën nga vetja jonë  e m i të gjitha ka nevojë për 

dashurinë tonë. 

Për gjithë atë që kemi, e që jemi, ne u obligohemi shumë, e u jemi përjetshëm mirënjohës atyre që 

janë monument i qëndresës dhe fakte të pamohueshme të asaj që kemi, e drejt asaj ku synojmë të 

arrijmë. 

Të dashur qytetarë, datat si kjo kanë edhe emocionet e përziera, të krenarisë e të dhimbjes, të 

nderimit të përjetshëm për Dëshmorët e Martirët, por edhe mirënjohje për miqtë që na u gjetën në 

betejën e lirisë e të pavarësisë, e që edhe sot e kësaj dite po ndihmojnë e kontribuojnë në forcimin e 

shtetësisë së Kosovës. 

Gjithmonë, e në raste të veçanta siç është përvjetori i pavarësisë, kujtojmë më nder, të gjithë gratë 

dhe burrat, që në vështirësitë e kohërave, e në rrethana të ndryshme historike kontribuuan që vendi 

ynë ta gëzoj këtë ditë. 

Pa dyshim shpallja e Pavarësisë së Kosovës, është çasti më kulminant i gjithë historisë së Kosovës, 

ndaj, me ndjenjën e respektit të përjetshëm përulemi para të gjithë at re  urrave e grave të Kosovës  

që me sakrificën e tyre sublime u bënë gur themel për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e vendit 

tonë. 

Zonja dhe Zotërinj, vendi ynë tashmë ka hyrë në rrugën e pakthyeshme të integrimeve evropiane dhe 

euro-atlantike, sigurisht që kjo udhë bartë me vete obligime e përgjegjësi të cilave me punën tonë 

dhe me përkrahjen e miqve  duhet t’ia dalim me sukses  

Para vetës kemi shumë punë, por të bashkuar e me ideal të pastër mund t’i realizojmë aspiratat për ta 

bërë Kosovën vend të zhvilluar, e të jetueshëm për të gjithë. Kosova është shtëpia jonë e madhe e 

secili kemi për detyrë që këtë shtëpi ta ndërtojmë të fortë, të qëndrueshme e me të ardhme të ndritur.  

Pavarësia, veç çmimit ka edhe obligimin e madh, shansin e kemi bashkërisht të përkushtohemi për 

zhvillim e prosperitet. Për një të ardhme më të mirë të fëmijëve tanë. 

Potencialet janë, kapacitetet i bëjmë ne, edhe ndihma e vendeve mike nuk do të mungoj, me bindjen 

e plotë se ne mund të arrijmë. 

Zoti e bekoftë Kosovën, urime dhe gëzuar 14 vjetori i Pavarësisë së Kosovës.  

 

 

Kryesuesi i Kuvendit, duke falënderuar Kryetarin e Komunës për këtë fjalë rasti, theksoi, nëse 

ndokush dëshiron fjalën urdhëroni.  

z.Gazmend Islami, theksoi, përshëndetje për të gjithë, fillimisht përshëndetje e veçantë shkon për 

Babain e Dëshmorit Ilir Konushefci - gjeneratorin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – UÇK. 

Uroj që kjo festë të jetë festë e gëzimit, festë e bashkimit dhe një festë e cila qetëson gjakrat tona dhe 

na bashkon drejtë rrugëtimit tonë, pra duke përkujtuar gjithë ato breza që dhanë gjithçka për 

atdheun. Pra duke lënë anash edhe ndasitë që të mos ju rëndojmë kokat e qytetarëve, do të doja që 

partitë politike tonat ta kthejnë edhe njëherë shpresën tek qytetarët, pra jemi në gjendje ku të rinjtë 

tanë po largohen dhe për një kohë shumë të shkurtër mund të mbesim edhe pa rininë tonë, një diçka 

që është tepër shqetësuese, pra në 14 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës kanë migruar rreth 300 mijë të 
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rinj dhe nëse vazhdon ky trend, në 5 vitet e ardhshme do ti kemi afër gjysmë milioni të rinj që na 

ikun prej Kosovës. 

Gjithashtu do të dëshiroja që të mos harrohet edhe emir i Presidentit Rugova për rrugëtimin që ka 

bërë ai, e që sa vërejta këtu u harrua  prandaj t’i kujtojmë të gjithë ata që kanë dhënë gjithçka për 

këtë vend, pastaj të mos e harrojmë figurën e madhe të Kombit Adem Demaçi i cili ishte një 

frymëzues i rinisë tonë dhe i cili vie nga rajoni jonë – Llapi, të mos i harrojmë as Afrim Zhitinë e Ali 

Ajetin, as Zahir Pajazitin e Hakif Zejnullahun, pra të jemi një Kuvend komunal i cili të jetë shembull 

për gjithë Kosovën. Urime të gjithëve e dalshim faqebardhë.          
 

 
 

Kryesuesi i Kuvendit, meqë nuk pati të interesuar të tjerë për të marrë fjalën, falënderoi të 

pranishmit për pjesëmarrje në këtë seancë, dhe duke i’u uruar Ditën e Shpalljes së Pavarësisë, e 

mbylli/përfundoj këtë mbledhje duke i ftuar të pranishmit për një koktej rasti këtu në hollin e 

Komunës. 
 

 
 

Mbledhja përfundoi në ora 10;25 
 

Procesverbalin e mbajti 

Enis Sheholli 
 

Nr.01-060/04-0011738/22  

Podujevë,                                                                                               Kryesuesi i Kuvendit   

17 shkurt 2022                                                              Hilmi Hoxha 


