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E-buletin

Shtator,2014
Fjala e redaksisë 

Ju përshëndesim lexues të nderuar të gazetës 
elektronike “Arsimimi sot”. Muaji Shtator si çdoherë 
është muaj i aktiviteteve të shumta. Edhe këtë numër 
të ri të gazetës sonë, falë fjalëve përshëndetëse të 
lexuesve tanë, po përpiqemi që të jemi edhe më të 
suksesshëm,duke u përpjekur që të paraqesim 
aktivitetin tonë sindikal.Në këtë gazetë do të sjellim 
shkrime rreth aktiviteteve të zhvilluara gjatë muajit 

shtator.. Po na gëzojnë letrat Tuaja. Po na  trimërojnë 
edhe fjalët e mira dhe këshillat. Ju presim për 
bashkëpunim edhe në të ardhmen. Na shkrunai për 
ndonjë aktivitet të  veçantë te Ju dhe ai shkrim do të 
jetë  mes shkrimeve tjera në numrin e radhës. Juve 
lexues të nderuar, ju urojmë suksese në punë dhe në 
jetë.                                                                                            

  

Vizitë në shumë komuna të Kosovës 

SBASHK-u kundër Kontratave individuale një-vjeçare 

Me këtë rast, një delegacion i SBASHK-ut, i kryesuar nga kryetari i SBASHK-ut z.Rrahman Jasharaj, ka zhvilluar 
takime pune në DKA-të komunale si në Malishevë, Mitrovicë, Vushtrri, Istog,Gjakovë,Rahovec,  Lipjan, Prishtinë, 
Fushë Kosovë ,Klinë dhe Pejë. 

 

 

 

 

 

Një e vecantë e vizites në komunën e Rahovecit ishte se delegacionin e 
SBASHK-ut i priti edhe njeriu i parë i kësaj komune, prof.dr.Idriz Vehapi, i 
cili është interesuar për aktivitetet e SBASHK-ut dhe i ka përgëzuar për 
angazhimet që po bëjnë. 

 

Në këto takime, delegacioni i SBASHK-ut ka kërkuar që të mos lëshohen kontratat individuale njëvjeçare, por të 
veprohet në mënyrë unike në tërë Kosovën dhe që të bëhet një planifikim shtesë i buxhetit nga DKA-të për ti hapur 
rrugë implementimit të plotë të Kontratës Kolektive, gjegjësisht të pikave që kanë të bëjnë me implikime 
buxhetore. 

Pas takimeve me DKA-të, takim në MASHT 

Në kuadër të këtij angazhimi të përbashkët 

delegacioni i SBASHK-ut, pasi ka zhvilluar një varg 

takimesh me Drejtorët e DKA-ve të shumë komunave 

të Kosovës ka shkuar në MASHT me një ide që 

kishte rrjedhur në DKA-në e Pejës që Kontratat 

individuale të jenë unike për nga forma dhe 

përmbajtja. Ky delegacion është takuar sot në 

MASHT me Drejtorin e Administratës së Arsimit 

Parauniversitar, z. Alush Istogu. . Zyrtari i lartë i 

MASHT-it z.Alush Istogu ka pëlqyer idenë për 

Kontrata individuale me formë dhe përmbajtje të 

njëjtë për gjithë Arsimin Parauniversitar dhe është 

shprehur i gatshëm të angazhohet me stafin gjegjës 

për ta realizuar këtë ide. 

 
Punë e përkushtuar në shërbim të anëtarësisë në Suharekë dhe Gjilan 

Shembuj të mirë të nënshkrimit të marrëveshjeve për zbritje çmimesh të shërbimeve për mësimdhënësit 
sindikalistë janë shënuar në Gjilan, Suharekë, Prishtinë, Ferizaj,Viti, Lipjan.  Falë angazhimit të kryetarëve të 
Kuvendit të Sindikatave të Arsimit Fillor e të Mesëm të Suharekës , z. Sadik Shala dhe të komunës së Gjilanit 
z.Blerim Mehmeti dhe respektit që gëzojnë mësimdhënësit dhe SBASHK-u, në këto komuna është rritur numri i 
Marrëveshjeve të nënshkruara. Besojmë se shembullin e Suharekës,Gjilanit por edhe të Prishtinës, Vitisë, Lipjanit 
e Ferizajt do ta ndjekin edhe kolegët tanë në komunat tjera. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

“Ndjehemi krenar unë dhe anëtarët e Kryesisë së SAF e SAM të Gjilanit me respektin dhe mirëkuptimin që hasim 
gjatë vizitave në institucione shëndetësore private. Atje po takojmë shpirtin e madh të njerëzve tanë dhe respektin 
që kanë për Sindikatën tonë dhe të punësuarit në arsim. Kjo na jep forcë për punë dhe angazhime edhe në të 
ardhmen”, shprehet z.Blerim Mehmeti,kryetar I SAF dhe SAM-Gjilan.                 

 

Për hir të anëtarëve tanë po japim shënime më të plota për marrëveshjet. 

1. Ordinanca Stomatologjike “ARDI –DENT” në Prishtinë , të cilën e përfaqëson dr. Fetije Osmani , 
Rr. Vëllezërit Fazliu, Kodra e Trimave 

2. Ordinanca Stomatologjike “MO- DENT “ në Prishtinë , e përfaqësuar nga dr. Sokrat B. Morina , 

Lagja e Kalabrisë , Rr. Rexhep Krasniqi p.n., - 10000 Prishtinë, 

3. Poliklinika “EKSTRADENT” nga Ferizaj, e përfaqësuar nga Dr. Ekrem Selmani dhe Dr. Milot Selmani , 
Rr. Ramadan Rexhepi Nr. 22, 70000 Ferizaj Kosovë 
Mob: 049 205 743 , 044 205 743 Tel: 0290 321 507 
E-mail: ekstradent@yahoo.de 

4. Ordinanca Stomatologjike “DONA- DENT” te Dr. Naser Bytyçi-Lipjan , 
“DONA DENT”, Amb. Stomatologjike, Naser Bytyqi, Lipjan, 044-137-790 

5. Ordinanca Specialistike për Sëmundje të Mushkërive, Dr. Nisret Hajrullahu, Gjilan , Vendndodhja, Gjon Sereqi 
,Hyrja e 1 , Nr 6 , 60000 Gjilan . 

6. Ordinanca Traumatologjike “Dr. Lata”, Gjilan , Amb. Sp. Ortopedike " DR. LATA ", Dardania II Rr/V-24, 
Gjilan .. 

7. QENDRA PËR MJEKËSI FIZIKALE DHE REHABILITIM –BANJA “NËNA NAILE” KLLOKOT, 

8. “Mediterani Group” –Viti , 4 % më lirë ushqimoret, 5 % më lirë teknika e bardhë dhe 10 % më lirë tekstili , 

9. Poliklinika “Theramed- HB “e përfaqësuar nga Dr. Hajredin M. Bytyçi nga Suhareka, Gjendet përballë Gjimazit 
"Jeta e Re" –Suharekë 

10. Ordinanca e Pavarur Stomatologjike “DOLORDENT” . Dr. Shefket Kuçi- Suharekë , 20 % zbritje , tel. 044 
185 829 

11. Qendra Diagnostike “MEDICA” Dr. Nazmi Dakaj , Suharekë 

12. Poliklinika “MED- DIAGNOSTIKA” Gazmend Berisha – Suharekë , zbritje 50 % , 

13. Autoservisi “Krasniqi” , z. Zenel Krasniqi , 10 % zbritje, - Suharekë 

14. . Ordinanca "Aspesa" në Gjilan, me pronar Dr. Ilaz Poroshtica. Ai na ka ofruar 20% lirim. 

 
15. Ordinanca "Urologu" me pronar Dr. Nexhat Shabani. Po ashtu 20% lirim . 

16. Barnatorja "Aloe Pharm" Gjilan me pronar Mr. Amir Keka. Ka ofuar 15% barnat më lirë. 

17. Laboratori i analizave "Hemoslab" Gjilan me pronar Fadil Redenica. Ka ofruar 20% shërbimet më lirë.  

18. Barnatorja "Alteo" me pronare Mr. Sebahate Abdullahu. Ka ofruar 13% shërbime më lirë. 

19. Ordinanca kardiologjike “Dr. BESIMI”, Dr. Besim Guda , Gjilan, 30 % lirim 
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20. Ordinanca specialistike per semundje te femijeve “NEONATUS”,Suhareke dr.Nexhat Rexha,Pediater 044/184 
417, 20% zbritje 

21. Poliklinika “MED-DIAGNOSTIKA” (LABORATORI) Suhareke, 044/392-485,te gjitha analizat biokimike 
dhe hematologjike me zbritje prej 20%. 

Për t’i shfrytëzuar shërbimet me përqindjet e zbritjeve duhet pasur kartelën e anëtarit të SBASHK-ut apo një 
vërtetim që dëshmon anëtarësinë. 
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Vizitë pune e SBASHK-ut në ambientet e Presidencës së Kosovës 

Duke u angazhuar për të gjetur përgjigje të saktë e nga dora e parë lidhur me shqetësimin e shumë mësimdhënësve 
të pensionuar, delegacioni i SBASHK-ut, i kryesuar nga kryetari z.Rrahman Jasharaj, është takuar me z. Ramush 
Tahiri, Këshilltar i Lartë Politik i Presidentes së Kosovës, znj. Atifete Jahjaga dhe kanë bashkëbiseduar për Ligjin 
për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti.  
Delegacioni i SBASHK-ut është ndier mirë nga pritja që u ka bërë Këshilltari i Lartë Politik,z. Ramush Tahiri dhe  
prandaj edhe bashkëbiseda ka qenë e lirë dhe spontane. Ata kanë informuar z. Tahiri lidhur me angazhimet e 
vazhdueshme të SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit në Kosovë dhe kanë treguar se po marrin 
shumë ankesa nga ish mësimdhënësit, tani më të pensionuar, se atyre nuk po u jepet pensioni i punës, po ai i 
pleqërisë.  
Këshilltari i Lartë Politik,z. Ramush Tahiri ka përshëndetur delegacionin e SBASHK-ut edhe në emër të 
Presidentes Jahjaga dhe bashkërisht me ta kanë shfletuar Ligjin nr. 04/L- 131 që është shpallur me Dekretin Nr. 
DL-024-2014, të datës 21.05. 2014 nga Presidentja e Kosovës znj.Atifete Jahjaga për t’u ndalur te neni 8, alinea 6, 
i cili heq gjithë dilemat ngase thotë: “Me këtë Ligj u njihet stazhi për pension kontribut-dhënës për vitet 1989- 
1999 punëtorëve të arsimit, të shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës.  
Në fund të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut i ka dhuruar z. Ramush Tahirit një ekzemplar të Kontratës Kolektive 
dhe një për Presidenten e Kosovës.  
Këshilltari i Lartë Politik,z. Ramush Tahiri ka shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen të komunikojë e të 
bashkëpunojë me SBASHK-un në shërbim të arsimit të Kosovës. 

Përfaqësues të SBASHK-ut në vizitë studimore në Maqedoni dhe Slloveni 

 

Delegacioni i SBASHK-ut gjatë qëndrimit në Slloveni pritet 
edhe në Ministrinë e Arsimit,Shkencës dhe Sportit të 
Sllovenisë.Aty janë pritur nga zyrtarë të lartë të kësaj 
Ministrie z. Gregor Mohorçiç- Drejtor i Përgjithshëm i 
Drejtorisë për arsimin parashkollor dhe arsimin fillor, dhe z. 
Boshtjan Zgonc -Drejtor për arsimin e mesëm profesional, të 
lartë dhe për të rritur.Në fillim të takimit kryetari Jasharaj ka 
shprehur falënderimet për përkrahjen e shtetit slloven dedikuar 
Kosovës dhe popullit shqiptar në kohët më të vështira. 
"Populli dhe institucionet e shtetit slloven ishin me Kosovën 
në ditët më të vështira. Ju po vazhdoni me përkrahjen edhe  

tani dhe për këtë u jemi mirënjohës. Një shembull i mirë i bashkëpunimit është edhe vazhdimësia e takimeve të 
punës dhe këmbimi i ideve dhe gatishmëria për bashkëpunim konkret", është shprehur kryetari i SBASHK-ut për 
të falënderuar edhe një herë Sindikatën sllovene që ka ndihmuar në realizimin e kësaj vizite. Ai pastaj u ka 
dorëzuar dhurata modeste, por domethënëse këtyre dy zyrtarëve të lartë.   
Në vazhdim të takimit z. Grregor Mohorçiç dhe z Boshtjan Zgonc janë shprehur të gatshëm për të vazhduar 
bashkëpunimin me Kosovën edhe përmes Sindikatave, por edhe përmes institucioneve shtetërore. Ata pas kësaj 
kanë prezantuar në mënyrë të detajizuar organizmin e sistemit arsimor të Sllovenisë, prezantim që ka zgjuar 
kërshërinë e delegacionit të SBASHK-ut. Ky delegacion në formë bashkëbisede ka bërë këmbimin e përvojave të 
të dy shteteve në arsim. Zyrtari i lartë i MASHT-it, z. Alush Istogu ka shtuar çështje nga arsimi dhe ka apeluar në 
Ministrinë e Arsimit që me angazhime konkrete ta përkrahin arsimin e Kosovës e veças Arsimin profesional.  
Të dy palët janë pajtuar se takimet e tilla duhet vazhduar. 

Ministria sllovene e Arsimit ka deklaruar se Sindikatat kanë rol kyç në 
mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të mësimdhënësve dhe se është korrekt 
negocimi që zhvillohet në Slloveni për çështje të arsimit mes institucioneve 
gjegjëse të pushtetit dhe Sindikatës.  
Po këtë ditë delegacioni i SBASHK-ut ka qenë mysafir në Qendren Shkollore 
të Lubjanës (Gjinmazi, shkolla e mesme teknike dhe profesionale ). Për 
rrjedhën e punës në këtë institucion të madh arsimor i ka njoftuar drejtoresha  

znj.Nives Poçkar duke bërë një prezantim të shkëlqyer për Arsimin në përgjithësi dhe për punën, angazhimet dhe 
sfidat në shkollën e saj. Pas kësaj ajo me stafin tjetër kanë shoqëruar mysafirët në punëtoritë e shkollës, që ishin të 
pajisura me gjithë mjetet e nevojshme e me makineri bashkëkohore për punë praktike, por edhe për të marrë pjesë 
me punime e prodhime në tregun e gjerë. Ishte mendim i të dy palëve se ky institucion duhet të bashkëpunojë nga 
afër me shkollat simotra në Kosovë për të bartur përvojat e shumta, që janë fituar me vite dhe me punë të përkushtuar. 
Një vizitë e veçantë e SBASHK-ut gjatë qëndrimit në Slloveni ishte edhe vizita në ambientet e Asociacionit "miqtë  

Sindikatat janë dhe mbeten mbrojtësit më të mirë të të drejtave të punëtorëve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas kësaj kryetari i SBASHK-ut ka 
prezantuar përbërjen e 
delegacionit për të shprehur 
respektin e tyre për punën 
humane që bëjnë vullnetarët këtu 
në shërbim të atyre që më se 
shumti kanë nevojë për dorën e 
miqësisë dhe ndihmës. Jasharaj 
pastaj i ka dorëzuar një dhuratë 
modeste , por domethënëse znj. 
Anita. Janë shtruar edhe shumë 
pyetje nga mysafirët për 
angazhimet konkrete të këtij 
Asociacion dhe veprimtarët këtu 
kanë marrë përgjigje konkrete. 

Edhe në pasditen e ditës së katërt të vizitës në Slloveni delegacioni i 
SBASHK-ut ka vazhduar me aktivitetet. Ata në ambientet e Sindikateës 
së arsimit slloven ( SVIZ) kanë zhvilluar një bashkëbisedë tematike me 
profesorin e Universitetit të Lubjanës, dr. Miroslav Stanojeviq. Ky njohës 
i mirë i çështjeve të dialogut social ka bërë një prezantim të zhvillimeve 
në Slloveni të 20 viteve fundit duke treguar se edhe në këtë shtet të BE-së 
kishte momente të vështira të dialogut social dhe kur dialogu kishte 
ngecur kishin pasuar greva e protesta masive të gjithë sindikatave këtu. Ai 
pastaj në formë bashkëbisede ka dëgjuar mendimet e sindikalistëve nga 
Kosova dhe kanë dhënë përfundim të përbashkët se Sindikatat janë dhe 
mbeten mbrojtësit më të mirë të të drejtave të punëtorëve dhe se uniteti i 
tyre premton arritje më të mëdha. Përfundim i përbashkët ishte se vizita të 
tilla duhet pasur edhe në të ardhmen dhe se duhet bartur përvojat sindikale 
, që janë shumë të duhura edhe në këto kohë kur sfidat nuk mungojnë.

 
Delegacioni i SBASHK-ut në ambientet e Ambasadës së Kosovës në Slloveni 

Në përfundim të vizitës studimore në Slloveni, delegacioni i 
SBASHK-ut , i kryesuar nga kryetari z.Rrahman Jasharaj, 
qëndroi  në ambientet e Ambasadës së Kosovës në Slloveni. 
Ata janë pritur nga zëvendës ambasadori Naser Idrizi, konzulli 
ynë Petrit Hajdari dhe nga këshilltarët e Ambasadorit Mirjeta 
Behluli dhe Gani Mulliqi. Përgjegjësit e Ambasadës kanë 
përshëndetur delegacionin dhe e kanë përgëzuar për 
prezantimin dinjitoz të sindikalizmit të Kosovës në takimet e 
shumta në Slloveni. Z. Idrizi është shprehur se stafi i 
ambasadës po bën angazhime të vazhdueshme në shërbim të  

qytetarëve të Kosovës në Slloveni dhe se së shpejti do të fillohet edhe me procesin e lëshimit të dokumenteve të 
shtetit tonë për ta. "Jemi në shërbim të qytetarëve tonë këtu. Po ashtu po punojmë shumë edhe për të krijuar 
mundësi të reja të bashkëpunimit me Slloveninë në fushën ekonomike me shpresë që me ndihmën e tyre të 
depërtojmë më lehtë në tregun e BE-së. Jemi të angazhuar edhe në punën e arsimimit të brezit të ri nga Kosova  

këtu dhe për këtë po angazhohemi për mësimin plotësues. Po ashtu po angazhohemi për rregullimin e të drejtës 
për pensionet sllovene të qytetarëve tanë që me vite kanë punuar këtu", ka treguar z. Idrizi duke folur për aktivitetet 
e përditshme të Ambasadës në përmbushjen e misionit të saj.  
Kryetari i SBASHK-ut, z. Rrahman Jasharaj ka falënderuar stafin e Ambasadës duke u shprehur se vizita që ta i kanë 
bërë delegacionit, që ai kryeson, në ditën e parë të ardhjes në Slloveni i ka bërë ata të ndihen krenar para 
përfaqësuesve të Sindikatave sllovene dhe miqve të tjerë slloven që kishin dalë për t'u dëshiruar mirëseardhjen. 
Jasharaj ka informuar pastaj stafin e Ambasadës për aktivitetet që SBASHK-u po bën në Kosovë në shërbim të 
arsimit dhe për arritjet në këtë vizitë pune duke u takuar, jo vetëm me përfaqësues sindikalë të Sllovenisë, por edhe 
me zyrtarë të pushtetit qendror e lokal dhe të OJQ-ve.   
Të dy palët janë pajtuar se duhet vazhduar me vizitat e ndërsjella dhe me bashkëpunimin me shtetin mik slloven, jo 
vetëm në sferën e sindikalizmit, por edhe në sfera të tjera. 

Reagim i SBASHK-ut lidhur me përbërjen e Këshillit Ekonomiko Social (KES) që 

përfaqësojnë të punësuarit 

SBASHK-u nuk do njoh as KES-in e as vendimet e tij 

SBASHK-u bën me dije opinionin, Qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Punës dhe Mirëqienies Socilale, MASHT-in 

dhe gjithë të punësuarit në arsim se kështu si është vepruar nga Komisioni gjegjës në caktimin e përbërjes së KES 

janë shkelur interesat dhe të drejtat e SBASHK-ut dhe prandaj kjo Sindikatë nuk do të njoh as KES-in e as edhe 

vendimet e tij.  

SBASHK-u ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare se i është mohuar e drejta të jetë pjesë e KES-it dhe me të marrë të 

kësaj përgjigje do të pasojnë veprimet konform rregullave dhe angazhimeve Staturate të SBASHK-ut. Duke u 

përgjegjur në atë që lexuam në media që tani e bëjmë me dije opinionin, Qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Punës 

dhe Mirëqienies Socilale, MASHT-in dhe gjithë të punësuarit në arsim se kështu si është vepruar nga Komisioni 

gjegjës në caktimin e përbërjes së KES janë shkelur interesat dhe të drejtat e të punësuarve në arsim, institucione 

shkencore e në ato të kulturës dhe prandaj SBASHK-u nuk do të njoh as KES-in e as edhe vendimet e tij. Kujtojmë 

Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale se SBASHK-u kishte përgatitur gjithë dokumentacionin dhe e kishte 

dorëzuar me kohë për të konkuruar për përbërjen e re të KES. Kujtojmë se jemi Sindikata më e organizuar, më 

aktive, me më se shumti aktivitete në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit dhe çka është më e rëndësishmja kemi 

numrin më të madh të anëtarëve aktiv, rreth 18.500) dhe për gjithë këto kemi dëshmuar me argumnte e dokumente. 

Të gjithë e dinë gjendjen në BSPK dhe numrin real të anëtarëve e degëve atje. Ajo nuk ka s 3 % të të punësuarve si 

anëtarë të saj. Të gjithë e dinë se sa është aktiv dhe sa ka anëtarë SBASHK-u. Kjo Sindikatë është përfaqësuaesja e 

vetme e të punësuarve që nga qerdhet e deri te Universiteti. Kërkojmë nga Ministri i Minsitrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale që të mos e marrë parasuysh sygjerimin e Komisionit sepse në vetë përbërjen e këtij Komisioni 

ka konflikt ineresi dhe se është shkelur edhe Ligji për Këshillin Ekonomik e Social, nr. 04/L-008, saktësisht neni 

7,alineja, 1.1. . Nëse nuk ndodh kështu do të krijohen probleme e pakënaqësi ngase SBASHK-u me gjithë këtë 

numër anëtarësh e me gjithë këto aktivitete nuk do të pranojë kurrë që të tjerët, kusho qoftshin ata, ta prezantojnë 

në KES. Pra, derisa nuk veprohet në anulimin e këtij vendimi SBASHK-u nuk do të njoh as KES-in e as vendimet 

e tij. 

Numri i anëtarëve po shtohet  vazhdimisht 

Gëzohemi kur na thonë se po 

hetohen e po përcillen me  me 

kujdes aktivitetet e SBASHK-ut 

në shërbim të arsimit në Kosovë. 

Këto aktivitetet po i gëzojnë 

anëtarët tonë dhe kanë bërë që  SBASHK-u të forcohet dita-ditës. Në 

zyrat tona çdo ditë kemi vizita të kolegëve nga e tërë Kosova. Po 

bashkëbisedojmë po shikojmë bashkë se si të  bëhet zgjidhja e drejtë e 

problemeve. Po  ashtu në SBASHK-u vijnë lista me anëtarë të ri.   Jemi  

bashkë në SBASHK.  

 

Krahas aktiviteteve të shumta në gjithë Kosovën, SBASHK-u po vazhdon me 
angazhimet edhe jashtë vendit me qëllim të këmbimit të ideve, të shtimit të 
bashkëpunimit me Sindikatat simotra dhe të realizimit të suksesshëm të Projektit të 
përbashkët mes KEC dhe SBASHK, e që mbështetet nga Këshilli i Evropës. Me këto 
qëllime një delegacion i SBASHK-ut, , i kryesuar nga nënkryetari z.Rexhep Sadiku në 
javën e dytë të shtatorit vizituan Maqedoninë dhe në ditën e parë janë pritur nga 
Kryetari i Sindikatës së Arsimit (SONK) , Joakim Nedelkov dhe bashkëpunëtorët e tij. 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë falënderuar mikpritësin dhe i kanë përcjellë mesazhin e bashkëpunimit të kryetarit 
të SBASHK-ut , z.Rrahman Jasharaj, i cili për arsye të angazhimeve me stafin e tij rreth çështjes së Kontratave 
individuale dhe vizitave nëpër komuna në bazë të agjendës, nuk ka pasur mundësi të jetë pjesë e kësaj vizite 
studimore.Kryetari i SONK-ut, z.Nedelkov ka përgëzuar SBASHK-un për arritjet dhe ka shprehur bindjen se 
bashkëpunimi do të avancohet edhe në të ardhmen. 

SBASHK-ut në fillim të muajit shtator i kanë arritur informacione nga anëtarët e kësaj sindikate se në Komunën 
e Prishtinës janë lëshuar në qarkullim Kontratat Individuale të punës me afat 1 vjeçar. Ky veprim bie ndesh me 
Kontratën Kolektive të nënshkruar nga MASHT dhe SBASHK me datën 11 prill 2014, prandaj SBASHK-u fton 
kryetarët në nivelet komunale të Sindikatës që të komunikojnë me anëtarësinë dhe pastaj do të veprojmë si ata 
kërkojnë nga ne. 
Kontrata Kolektive për sektorin e Arsimit Parauniversitar është nënshkruar në prillin e këtij viti dhe është 
marrëveshje që ajo të fillojë së implementuari nga data e nënshkrimit për nenet që nuk kanë implikime buxhetore, 
kurse tri nenet me këto implikime të vihen në jetë nga janari i vitit 2015. Mirëpo SBASHK-ut i kanë arritur 
informacione nga anëtarët e kësaj sindikate se në Komunën e Prishtinës janë lëshuar në qarkullim Kontratat 
Individuale të punës me afat 1 vjeçar . 
SBASHK-u beson se kjo nuk është me qëllim që të shkelet marrëveshja e nënshkruar nga MASHT e SBASHK, 
gjegjësisht neni 5 i saj, por mbase Drejtoresha e ardhur rishtazi në kreun e DKA-së në Prishtinë nuk ka pasur 
informacione për përmbajtjen e Kontratës. SBASHK-u është kundër Kontratave individuale 1 vjeçare prandaj fton 
kryetarët në nivelet komunale të Sindikatës që të komunikojnë me anëtarësinë dhe pastaj do të veprojmë si ata 
kërkojnë nga ne.  
Lidhur me këtë çështje SBASHK-u ka informuar edhe MASHT-in duke kërkuar që edhe ata të angazhohen dhe të 
komunikojnë me zyrtarët e arsimit të Prishtinës në mënyrë që të përmirësohet ky lëshim dhe të respektohet Kontrata 
Kolektive në tërësi e në këtë rast neni 5 në veçanti, i cili në alinenë 4.2 precizon se vetëm të punësuarve fillestar u 
lëshohet për vitin e parë të punës kontrata individuale 1 vjeçare kurse të punësuarit tjerë me kualifikime adekuate 
për vendet gjegjëse të punës nënshkruajnë kontrata pune pa afat të pa caktuar. 

Gjatë qëndrimit në Maqedoni, delegacioni i SBASHK-ut 
u takua edhe me zyrtarë të lartë në Ministrinë e Arsimit 
të Maqedonisë, me përfaqësues të organizatës jo 
qeveritare “Qendra Maqedonase për bashkëpunim 
ndërkombëtar”,shkollën “Peter Zfravokovski-Penko”-
Butel, shkollën fillore “Bashkimi”,me përfaqësues të 
gjimnazit “Gostivari” në Gostivar si dhe drejtorin e 
arsimit në këtë komunë.   

Ndërsa gjatë javës së fundit të shtatorit, delegacioni i SBASHK-ut, i kryesuar 
nga Kryetari Rrahman Jasharaj , qëndroi në Slloveni, ku krahas pritjes së 
ngrohtë që këtij delegacioni i organizoi Sindikata e Arsimit,Shkencës dhe 
Kulturës së Sllovenisë (SVIZ) dhe drejtori e stafi në Shkollën elitë "Prezhihov 
Voranc", një ndjenjë e veçantë krenarie për ta ishte edhe vizita e stafit të 
Ambasadës së Kosovës në Slloveni dhe kujdesi i tyre për delegacionin për t'i 
ftuar që të jenë në një vizitë edhe në ambientet e Ambasadës.Ata janë pritur  

ngrohtësisht nga Sekretari i Përgjithshëm i Sindikatës së Arsimit,Shkencës dhe Kulturës së Sllovenisë (SVIZ), z. 
Branimir Shtrukelj, dhe nga stafi udhëheqës i kësaj sindikate me përvojë. Shtukelj ka informuar mysafirët për 
angazhimet, sfidat dhe arritjet e kësaj sindikate e po ashtu ka lavdëruar angazhimet e SBASHK-ut duke premtuar se  
edhe në të ardhmen këto dy sindikata do të jenë shembull i bashkëpunimit. 
Ai ka kujtuar se populli slloven dhe sindikata e arsimit këtu edhe në ditët e 
vështira për Kosovën kanë qenë në përkrahje të idealit të popullit të Kosovës 
për liri. Kryetari i SBASHK-ut ka lavdëruar bashkëpunimin mes dy 
sindikatave dhe ka falënderuar gjithë stafin udhëheqës të tyre për angazhimet 
që kjo vizitë të jetë sa më e suksesshme. Pas kësaj është zhvilluar një 
bashkëbisedë mes dy palëve dhe janë bartur përvojat. Konstatim i përbashkët
 .  
 
ishte se Sindikatat kudo përballen me sfidat dhe duhet ta përkrahin njëra-tjetrën në mbrojtjen e interesave të të 

punësuarve në arsim. Pjesë e kësaj vizite ishte edhe Drejtori i Departamentit për Arsimin Parauniversitar në MASHT, 

z. Alush Istogu 

e të rinjve të Lubjanës". Aty janë pritur nga znj. Anita Ogulin, sekretare e 
përgjithshme dhe stafi tjetër i këtij Asociacioni. Ajo fillimisht ka shoqëruar 
mysafirët në ambientet e punës dhe në depon e mbledhjes së ndihmave për 
fëmijët dhe familjet e varfra për të shpjeguar pastaj historikun e aktiviteteve për 
60 vjet me radhë. Zonja Anita është shprehur se ky Asociacion zhvillon shumë 
aktivitete të përkushtuara në afrimin e ndihmës për gjithë ata që kanë nevojë. 
"Në cilin do vend që je, me atë çka ke, mund të arrish nëse do", ka përmendur 
moton e tyre znj. Anita. 
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