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Reagim: Kërkohet përfshirja e të gjitha viktimave në pllakën përkujtimore në Lluzhan/Lužane 

 

Në përvjetorin e 22-të të ngjarjes tragjike në urën e Lluzhanit, me datë 1 maj 2021, në vendin e ngjarjes është 

përuruar pllaka përkujtimore kushtuar viktimave, e ngritur nga Komuna e Podujevës. Në pllakën përkujtimore 

janë shënuar emrat e 31 viktimave të nacionalitetit shqiptarë, duke përjashtuar edhe 13 viktima serbe që po 

ashtu humbën jetën në këtë ngjarje. Kryetari i Komunës së Podujevës z. Shpejtim Bulliqi përmes një postimi në 

Facebook, mes tjerash, deklaroi ‘’... kemi shpalosur pllakën përkujtimore me të gjithë emrat e viktimave që kanë 

pësuar nga kjo tragjedi’’. 

Për informim të publikut, sipas të dhënave të deri tanishme të Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) dhe 

Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDHK), me datën 1 maj të vitit 1999, rreth orës 13:00, NATO goditi 

autobusin e Niš Ekspresit i cili në atë moment gjendej mbi urën e Lluzhanit dhe po qarkullonte në drejtim  të 

Prishtinës. Si pasojë e kësaj ngjarje, humbën jetën 44 persona. Ndër ta ishin 31 civilë Shqiptarë dhe 13 Serbë, 

në mesin e të cilëve 7 civilë.    

FDHK shprehë shqetësimin e thellë rreth mënyrës së tillë të përkujtimit të viktimave, e veçanërisht kur 

institucionet lokale dhe shtetërore kontribuojnë në fuqizimin e narrativave të njëanshme që vënë përpara 

versione selektive të historisë. Mohimi i viktimave në baza etnike, është fyerje për viktimat dhe familjaret e tyre 

si dhe thellon përçarjet mes komuniteteve në Kosovë.  

Prandaj, FDHK kërkon nga Komuna e Podujevës që pllaka përkujtimore të paraqes drejtë ngjarjen e 1 majit të 

vitit 1999, duke përkujtuar kështu të gjithë ata që kanë humbur jetën në atë ngjarje. Gjithashtu, FDHK  bën 

thirrje që të gjitha nismat për memoriale në nder të viktimave që t’i përfshijnë të gjitha viktimat, pa marrë 

parasysh përkatësinë e tyre gjinore, raciale apo etnike.  

 

 

 

 



 

 

   

 

Sipas gjetjeve të FDH dhe FDHK atë ditë në Lluzhan/Lužane humbën jetën: 

Ajeti Shefqet (1945) 

Aliu Kujtim (1968) 

Bulliqi Behxhet (1946) 

Cvetić Milovan (1949) 

Filipović Božur (1948) 

Grujić Života (1964) 

Ilić Miroslav (1961) 

Ivanović Vladica (1969) 

Jakupi Ajet (1958) 

Jakupi Ibrahim (1935) 

Janković Miodrag (1950) 

Jelić Vukosav (1950) 

Jupolli Gani (1932) 

Jusufi Mehmet (1960) 

Kopalla Arjeta (1985) 

Kopalla Fatime (1966) 

Kopalla Fetije (1953) 

Kopalla Florinda (1981) 

Kopalla Mirjeta (1997) 

Kopalla Xhavit (1984) 

Kostić Bojan (1973) 

Malinić Milana (1950) 

Musa Drita (1977) 

Musa Fexhrije (1970) 

Musa Selman (1973) 

Petrović Marija (1984) 

Petrović Nikola (1982) 

Petrović Smiljana (1933) 

Podvorica Bexhet (1960) 

Potera Milazim (1958) 

Potera Nurije (1967) 

Qerimi Ibrahim (1940) 

Ramadani Besa (1991) 

Ramadani Besarta (1993) 

Ramadani Besnik (1983) 

Ramadani Bislim (1996) 

Ramadani Fatime (1963) 

Ramadani Gani (1928) 

Ramadani Muzafere (1986) 

Ramadani Rizah (1959) 

Rexhepi Serbeze (1933) 

Rrahmani Halime (1964) 

Uka Adem (1947) 

Vukadinović Zoran (1972) 

 

Reagimin e përkrah edhe koalicioni jo-formal i organizatave jo-qeveritare dhe profesionistëve të cilët 

promovojnë  Parimet për Ballafaqimin me të Kaluarën. 


