


Rrugëtimi i  SBASHK-ut 2017 

Të nderuar lexues e anëtarë të SBASHK-

ut kudo jeni  koha  po ik shpejt dhe  nga 

kalendari po hiqen një nga një edhe ditët 

e muajit të fundit të vitit 2017.  Jemi 

munduar dhe kemi arritur që t’ju 

informojmë saktë e me kohë për gjithë 

sfidat, angazhimet dhe arritjet e 

SBASHK-ut. E kemi bërë këtë përmes 

ueb faqes sonë, por në këtë përpjekje na 

ndihmuan me korrektësi mediet e 

shkruara e elektronike  për çka u jemi 

mirënjohës dhe i përgëzojmë për 

përkushtim e profesionalizëm.  

Me dëshirë që në fund të këtij viti  

shpalosim bashkë dhe të rikujtojmë 

ngjarjet dhe rrugëtimin e SBASHK-ut në 

përpjekjet për realizimin e kërkesave  të 

anëtarësisë, në përpjekje për të siguruar 

vlerësim meritor për vitet e 90-ta dhe 

personazhet  e asaj kohe të vështirë,  në 

përpjekje për të dhënë kontribut të çmuar 

në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në 

arsim, në përpjekjet për përfaqësim  

dinjitoz  në takimet për arsimin  dhe 

sindikalizmin  kudo në Kosovë,  Ballkan 

, Evropë  e botë dhe në përpjekje të tjera  

përgatitim një gazetë  vjetore  me titullin 

simbolik “Rrugëtimi i SBASHK-ut 

2017” .  

Ndjenja e respektit  të lartë  ndaj punës 

së përkushtuar për edukimin brezave  

dhe gatishmërisë për sakrifica sublime  

të  mijëra e mijëra punëtorëve  të arsimit  

në vitet më të vështira të Kosovës  të bën 

që të kthehesh në data e vite të 

rëndësishme për arsimin tonë. Kujtojmë 

kështu me plot krenari qëndresën  e 

madhe të punëtorëve të arsimit në 

mbrojtje të arsimit, dijes e kulturës sonë . 

Kujtojmë vitin 1993 kur me angazhimin 

e miqve ndërkombëtar  zëri i 

mësimdhënësve të Kosovës  për gjendjen 

e rëndë në arsimin e Kosovës së pushtuar 

nga Serbia  u dëgjua  në Asamblenë e 

UNESCO-s. Kujtojmë vitin 1996 kur  

miqtë ndërkombëtarë duke parë 

përkushtimin dhe sakrificën e njerëzve të 

dijes  pranuan SBASHK-un si anëtare të  

barabartë në Internacionalen Botërore të 

Arsimit. Kujtojmë edhe data e ngjarje të 

rëndësishme në vitet e as luftës  dhe 

kështu lartësojmë kujtimin për  

personazhet  e asaj kohe të dhembshme, 

por  krenare.  

SBASHK-u bëri rrugëtim 26 vjeçar  

duke u përballur me sfida, por duke i 

tejkaluar ato e duke u forcuar e duke 

krijuar unitetet për të krijuar kështu me 

punë e arritje respekt të lartë kudo mes 

punëtorëve të arsimit, por edhe  te 

qytetarët në Kosovë dhe miqtë e shumtë 

ndërkombëtar. SBASHK-u pati një 

rrugëtim me sfida, por  me plot arritje 

edhe në vitin 2017. Për gjithë këto 

përpjekje e arritje ne ju kemi informuar 

përmes shkrimeve në ueb faqen tonë, 

përmes gazetës mujore  dhe përmes 

konferencave për medie, paraqitje në 

emisione televizive  dhe reagimeve e 

shkrimeve tjera të botuara në mediet e 

shkruara e elektronike.  

Në rrugëtimin e SBASHK-ut  për vitin 

2017 përmes këtij  shkrimi do të veçoja 

çështjet kyçe dhe atë: Nënshkrimi me 

kohë i Kontratës Kolektive për Arsimin e 

Kosovës mes MASHT dhe SBASHK, 

kontratë kjo që rregullon  27 çështje  të 

lidhura me të drejtat e anëtarëve të 

SBASHK-ut të punësuar në institucionet 

e arsimore që nga çerdhet e deri edhe në 

Universitete. Angazhimi i vazhdueshëm 

rreth Ligjit për punëtorët e arsimit shqip 

të Republikës së Kosovës për vitet e 90-

ta. Ky angazhim është finalizuar dhe janë 

shtuar shumë gjasat që të shkojë në  

Qeveri e pastaj në Parlament për t’u 

kthyer në Ligj përmes votës së 

deputetëve.  

Një angazhim tjetër gjatë rrugëtimit 

nëpër vitin 2017 ishin takimet e 

vazhdueshme me anëtarësinë kudo nëpër 

komunat e Kosovës  duke 

bashkëbiseduar  me ta e duke forcuar 

unitetin e duke vendosur për detyrat dhe 

veprimet konkrete.  

Viti 2017 u shpall nga Këshilli Drejtues 

vit i zgjedhjeve dhe falë përkushtimit 

dhe punës së madhe në mënyrën më 

transparente fillimisht janë mbajtur 

zgjedhjet nëpër shoqata e pastaj në 

Kuvende të SAF e SAM.  Këto Kuvende 

krijuam mundësinë e një debati 

përmbajtjesor, por edhe mundësinë e 

zgjedhjeve përmes votës së lirë në një 

garë të fortë mes dy e më shumë 

kandidatëve për çdo pozitë udhëheqëse 

sindikale të nivelit komunal.  Zgjedhje të 

tilla janë mbajtur me sukses edhe në 

njësitë akademike dhe Kuvendet e 

Universiteteve të Kosovës . Duke 

vazhduar me agjendën e zgjedhjeve do të 

mbahen Kuvendet e Arsimit  parafillor, 

të mesëm të  ulët, të mesëm të lartë, 

pastaj Kuvendi i Arsimit të Mesëm të 

Lartë dhe Kuvendi i SUSHK-ut, pra 

Universiteteve. Në këtë mënyrë 

SBASHK-u po përgatitet për mbajtjen e 

Kongresit VII zgjedhor në shkurtin e 

vitit 2018. 

Në rrugëtimin e SBASHK-ut nëpër vitin 

2017  do të veçoja  edhe angazhimet që 

përmes  dialogut  me DKA-të dhe 

qeveritë  lokale të arrihet implementimi i 

Kontratës Kolektive  të Arsimit, të pjesa 

e obligimeve për institucionet lokale, por 

duke parë hezitimin e tyre SBASHK-u  

përgatiti dokumentacionin  e duhur  dhe  

i dërgoi lëndët në Gjykatat gjegjëse.  

Janë duke u mbajtur seancat dhe ne po 

fitojmë këtë betejë duke krijuar 

mundësinë që kolegët tanë të pensionuar 

të marrin shpërblimet jubilare dhe nga tri 

paga përcjellëse të pensionimit.  

Në shenjë respekti për punën e madhe  

dhe përkushtimin e kolegëve tanë nëpër 

dekada e vite SBASHK edhe në  marsin 

e vitit 2017 ka mbajtur një takim 

madhështor  me të pensionuarit gjatë 

këtij viti duke  i falënderuar ata për 

kontributin e lartë në edukimin e brezave 

dhe duke u ndarë mirënjohje e nga një 

orë dore.  

Një arritje e madhe në këtë vit është  

edhe  përgjigja pozitive në ftesat që na 

ka bërë Komiteti  i Sindikatave të 

Arsimit të Evropës ( ETUC) dhe 

sindikatat simotra për pjesëmarrje në 

ngjarje të rëndësishme për sindikalizmin 

dhe arsimin në tërësi. Në këto ngjarje 
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përfaqësuesit e SBASHK-ut  kanë 

prezantuar në mënyrë të denjë sindikatën 

dhe shtetin e tyre e po ashtu kanë krijuar 

ura të reja bashkëpunimi me sindikatat  

nga vende të ndryshme të Evropës.  

Në rrugëtimin tonë gjatë vitit 2017  kem 

i pasur vazhdimisht takime  me 

përfaqësuesit më të lartë të institucioneve 

të Kosovës, duke filluar nga 

Kryeministri, Ministrat,  Kryetar të 

Komisioneve e Grupeve parlamentare 

dhe me përfaqësues të pushtetit lokal. Në 

këto takime kemi ngritur çështje aktuale 

dhe kemi shprehur përkushtimin për 

zgjidhjen e tyre.  

Ky vit ka shënuar momente të shumta të 

angazhimit të SBASHK-ut në përpjekjet 

për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në 

arsim.  Në bashkëpunim  korrekt me GIZ 

kemi arritur të zhvillojmë një varg 

aktivitetesh të suksesshme  në terren , 

Konferencën  në nivel vendi  me 170 

pjesëmarrës e mysafirë me titullin 

“Mësimdhënësit formojnë të ardhmen e 

Kosovës. Po ashtu kemi marrë pjesë 

aktive dhe kemi dhënë kontribut të 

çmuar edhe në Konferencën me karakter 

ndërkombëtar të 30 nëntorit e 1 dhjetorit 

kushtuar angazhimeve për një arsim më 

të  mirë në vendin tonë. . Ka edhe 

momente të tjera të veçanta  në 

rrugëtimin e SBASHK-ut gjatë  këtij viti 

, por ato  do t’i gjeni në shkrimet tjera të 

gazetës “Rrugëtimi i SBASHK  2017”. 

 

Një rrugëtim i vështirë, po i suksesshëm i SBASHK-ut 

Kur heshtin institucionet lokale, flasin Gjykatat 

SBASHK-u  menjëherë pas nënshkrimit 

të Kontratës kolektive te Arsimit 

Parauniversitar të Kosovës ka vizituar të 

gjitha DKA-të nëpër komunat e  e vendit 

tonë dhe ka kërkuar  nga institucionet  e 

pushtetit lokal  që të bëjnë planifikime 

gjegjëse në buxhetin e tyre  për 

implementimin  pjesës që atyre u takon  

nga  Kontrata Kolektive të Arsimit në 

Kosovë . Mirëpo,  edhe pas kërkesave të 

vazhdueshme  nga SBASHK-u , 

komunat nuk kanë shprehur gatishmëri 

qe t’i përmbushin obligimet  e tyre që 

dalin nga Kontrata Kolektive e Arsimit.  

SBASHK-u duke parë këtë hezitim ka 

filluar hapat e parë te Procedurës 

kontestimore duke ju dërguar fillimisht  

shkresa   të gjitha komunave me 

kërkesën qe t’u paguhen pagat  për 

përcjellje në pension dhe shpërblimet 

Jubilare të gjithë anëtareve të SBASHK-

ut të pensionuar nga data 01.01.2015 e 

deri me 31.012.2016 . Pas dorëzimit të 

kërkesave nëpër komuna një pjesë e 

vogël e tyre kanë kthyer përgjigje me 

shkrim me arsyetimin se nuk kanë 

buxhet , ndërsa pjesa  tjetër e komunave 

nuk kanë kthyer fare përgjigje me shkrim 

e që në procedurë mirët si përgjigje 

negative  .  

Kjo ka bërë që SBASHK-u të vazhdojë 

me hapin tjetër në përpjekje për të 

realizuar këtë të drejtë legjitime të 

anëtarësisë  duke përgatitur  24 padi 

kolektive , në të cilat janë përfshirë 560 

pensionistë ne kuadër te këtyre padive.  

Paditë janë dorëzua për këto komuna : 

Vushtrri  13 , Viti  39 , Shtime 16 ,  

Skenderaj  18  ,  Rahovec  24 , Prizren 

37 , Prishtinë 39, Podujevë 23, Pejë 74 , 

Novobërdë 2 , Mitrovicë 32, Malishevë 

28 , Leposaviq 1 , Kamenicë 8 , Kaçanik 

10, Junik 3 , Hani i  Elezit 3  t , Gjilani 

36, Gjakova 77, Drenasi  5 , Fushë 

Kosova 2, Ferizaj 48, Deçani 25, 

Agjencia  e  kompetencës dhe Ministria e 

Arsimit 7. 

Disa nga Gjykatat themelore  kanë nisur 

me seancat dhe kudo SBASHK-u dhe 

kolegët tanë të pensionuar janë duke dalë 

fitues.  Unë po ndjehem mirë pse është 

kështu  dhe po mundohem me gjithë 

aftësitë e mija prej juristi t’i prezantoj sa 

më mirë e bindshëm faktet e SBASHK-

ut.  Do të veçoja  seancën gjyqësore në 

Vushtrri në të cilën pas prezantimit të 

fakteve Gjykata vendosi në dobi të 

anëtarëve tanë , të cilët fituan të drejtën  

e tri pagave në emër të shpërblimit 

jubilar dhe tri paga përcjellëse me rastin 

e pensionimit. Po  veçoj edhe rastin në 

Skenderaj . Atje ndodhi një proces 

maratonik gjyqësor  duke u mbajtur 4 

seanca. Gjykata  solli Aktgjykim pozitiv 

për kërkesën e SBASHK-ut dhe Komuna 

pastaj  e dërgoj çështjen në Gjykatën e 

Apelit, por ne jemi të sigurt se edhe kjo 

instancë e drejtësisë do të sjellë vendim 

meritor dhe SBASHK-u do të jetë fituesi.  

Përpos padive kolektive ne vazhdimësi u 

kemi përgatitur anëtarëve tanë  edhe padi 
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89 individuale   dhe atë : Vushtrri  6 padi  

, Viti  39 padi, Shtime 2 padi ,  Rahovec  

1 padi , Prishtinë 23 padi , Podujevë 3  

padi  , Mitrovicë 3 padi , Malishevë 5 

padi  , Leposaviç 1 padi  , Kamenicë 12 

padi , Kaçanik 4 padi  , Gjilani 2 padi , 

Drenas  15 padi , Fushë Kosova 3 padi , 

Shtërpcë 1 padi , Istog 4 padi , Lipjan 1 

padi , Qendra e Studentëve 2 padi dhe 

Universiteti I Prishtinës 1 padi . 

Nga këto raste të padive individuale kanë 

përfunduar kaq raste nëpër komuna : Në 

Komunën e Prishtinës 4 raste te cilat 

ndodhën në Gjykatën e Apelit pas 

ankesës nga Komuna   , Vushtrri 1 rast 

me  vendim të  plotfuqishëm  , Kamenicë  

3 raste pozitive nga Gjykata Themelore  ,  

Drenas  2 raste pozitive nga Gjykata 

Themelore . 

Urojmë që  në të ardhmen e afërt 

institucionet qendrore e lokale të bëjnë 

bashkërisht planifikime buxhetore dhe të 

realizojnë të drejtën e garantuar me 

Kontratën Kolektive  të Arsimit të 

Kosovës për anëtarët e SBASHK-ut 

lidhur me shpërblimet jubilare dhe me tri 

pagat përcjellëse me rastin e pensionimit. 

Nëse kjo nuk ndodh atëherë  ne prapë do 

të vazhdojmë që të drejtën tonë ta 

mbrojmë e realizojmë përmes 

institucioneve të drejtësisë.

 

Viti 2017 vit zgjedhor në SBASHK 

Unitet dhe gatishmëri për rrugëtimin bashkë e në SBASHK 

Këshilli Drejtues i SBASHK-ut kishte 

marrë vendim që 24 shkurti të jetë data e 

mbajtjes së Kongresit VII zgjedhor të 

SBASHK-ut. Duke u bazuar në Statutin 

aktual  kjo obligonte mbajtjen e 

zgjedhjeve duke filluar nga shoqatat 

sindikale e deri të nivelet arsimore.  

Kështu Këshilli Drejtues mori vendim që 

viti 2017 të jetë vit i zgjedhjeve në 

SBASHK dhe prandaj edhe aprovoi 

agjendën e këtyre zgjedhjeve. Këshilli 

Drejtues solli vendim që zgjedhjet në 

shoqata sindikale të institucioneve të  

Arsimit Parauniversitar të  mbahen nga 

janari e deri më 15 korrik,  zgjedhjet në 

nivele të Kuvendeve të SAF e SAM 

nëpër komuna nga 1 shtatori e deri më 

30 tetor, kurse zgjedhjet në Kuvendet e 

Niveleve Arsimore (fillor, i mesëm dhe i 

lartë) nga  nëntori.  

Zgjedhjet nëpër shoqata sindikale  janë 

përcjellë nga kryetarët dhe kryesia e 

Kuvendeve komunale  dhe janë arkivuar 

raportet  bashkë me rezultatet e 

zgjedhjeve përmes votës së lirë.  Kështu 

është krijuar mundësia që të fillohet me 

zgjedhjet  në nivel të Kuvendeve të SAF 

e SAM nëpër komunat e Kosovës.  Në 

këto Kuvende zgjedhore ka marrë pjesë 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj  

dhe menaxheri për financa e administratë 

dhe këshilltar për organizim të 

brendshëm, Ymer Ymeri, i cili në këto 

takime zgjedhore ishte në cilësinë e 

kryetarit të Komisionit statutar. Do 

theksuar se  Kuvendet zgjedhore në 

komunat e Kosovës kanë respektuar në 

përpikëri statutin dhe zgjedhjet janë 

zhvilluar në garën mes dy e më shumë 

kandidatëve për çdo funksion sindikal 

përmes votës së fshehtë.  

Në shumicën e këtyre Kuvendeve  

pjesëmarrësit  janë pajtuar njëzëri që në 

respekt për punën dhe përkushtimin   

Rrahman Jasharaj gëzon përkrahjen për 

kandidim dhe për t’u zgjedhur edhe për 

një mandat kryetar i SBASHK-ut. Për 

rrjedhën e  këtyre zgjedhjeve ne ju kemi 

mbajtur të informuar përmes ueb faqes 

sonë dhe duke botuar shkrime në gazetën 

mujore “Arsimimi sot”. Në botimin tonë 

vjetor “Rrugëtimi i SBASHK-ut 2017”  

po ju kujtojmë edhe një herë emrat e të 

zgjedhur në funksione te detyra sindikale 

nëpër komuna dhe Universitete : 

Gjakovë  

Kryetar Sali Maliqi, kurse nënkryetare u 

zgjodh Mentore Vejsa.   

Anëtarë të Kryesisë janë zgjedhur : Pal 

Xhuxha, Naim Ibrahimi, Zenun Nimani, 

Mirash Nikollbibaj, Klodiana  Kryeziu, 

Ismet Mamuti  dhe Xhemajl Avdia.  

U zgjodh edhe  Komisioni mbikëqyrës 

në këtë përbërje: Lush Ibrahimi, Naser 

Ahmeti dhe Indira Shehu.   

Delegatë  nga Gjakova për Kongresin 

VII të SBASHK-ut  janë zgjedhur:  
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Neki Rama, Naim Ibrahimi,  Valdete 

Bicurri,  Klodina  Kryeziu,  Hedije 

Osmani dhe Selvie Morina, kurse për 

Këshillin Drejtues janë zgjedhur: Zija  

Hasani,  Valdete Bicurri , dhe Bajram 

Salihu me zëvendësuesit e tyre të 

mundshëm:  Fllanza  Kusari, Klodina 

Kryeziu dhe Hamëz Ibrahimi.   

 

Prizren 

 Kryertar Reshit Kushaj,anëtarë të 

kryesisë: Sutjeska Fanaj, Dashmir 

Susuri, Selajdin Xhoxhaj , Halil Hoxha, 

Mehmet Shala, Mefail Thaçi, Fadil 

Pervezaj, Salia Bangoj dhe Gynsyl 

Gjinovci. 

 

Kuvendi ka zgjedhur edhe Adonida 

Serdullin , Mithat Krasniqin e Dashurie 

Tredhakun në Komisionin mbikëqyrës. 

 

 

Mësimdhënsit e Prizrenit në Kongresin e 

SBASHK-ut  i përfaqësojnë : Syzana 

Ramadani, Hyrie Hoti, Esyngyl 

Gjinovci, Sutjeska Fanaj, Hajrie Berisha,   

Merita Qollaku, Rexhep Bardheci, 

Mejdin Rrahmani dhe Selajdin Xhoxhaj.  

 

Në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut  

Prizreni  përfaqësohet me Hyrie Hotin, 

Syzana Ramadanin,  Bejtullah Krasniqin 

dhe Ahiret  Mehmeti , kurse anëtarë 

rezervë nga kjo komunë për Këshillin 

Drejtues janë zgjedhur  Esengyl Gjinovci 

dhe Ndrec Qollaku. 

 

Viti  

Kryetar Kemajl Bislimi, nënkryetar 

Ismet Mehmeti. Anëtarë të Kryesisë janë 

zgjedhur: Adnan Zeqiri, Emine  Salihu 

dhe Ahmet Sylejmani.   

 

Për Komisionin mbikëqyrës janë 

zgjedhur: Haki Azemi, Shaqir Piraj dhe  

Engjëll Koliqi. Vitinë në Kongresin e 

SBASHK-ut do ta përfaqësojnë: Shahe 

Aliu, Emine Salihu, Shemsi Zuka dhe 

Osman Rrustemi, kurse në Këshillin 

Drejtues  Ylbeze Halabaku dhe Osman  

Rrustemi. 

 

 

Gjilan 

Me shumicë votash  kryetar është 

rizgjedhur Blerim Mehmeti, nënkryetar 

Bekim Beqiri, kurse anëtarë të kryesisë  

janë:  Rexhep Arifi, Gazmend Arifi, 

Idriz Ramadani, Arbëresha Aliu, Bekim 

Rahimi, Selvie Cakolli dhe Abedin 

Kadriu. 

 

 

Komisioni mbikëqyrës ka këtë përbërje:  

Remzi Hajrullahu, Sali Rrustemi dhe 

Bejtullah Ahmeti.  Mësimdhënësit e 

Gjilanit në Kongresin e SBASHK-ut  do 

t’i përfaqësojnë: Aliriza Osmani, Remzi 

Idrizi, Arbëresha Aliu, Selvie Cakolli, 

Flamur Bucaliu dhe Bonita Bajrami, 

kurse në Këshillin Drejtues Valdrin 

Bajrami, Flamur Bucaliu dhe Myzafere 

Ismajli për të cilët janë zgjedhur edhe 

zëvendësuesit eventual Selvie Cakolli 

dhe Alban Nuhiu.  

 

Drenas 

Kryetar Ilaz Dervishaj, ndërsa nënkryetar 

është zgjedhur Rifat Demaku.  

Anëtarë të  kryesisë së SAF e SAM për 

Drenasin janë zgjedhur: Din Thaçi, 

Avdyl Avdyli, Tahir Hoxha, Ismail Hoti 

dhe Gafurr Hajdini, kurse anëtarë të 

Komisionit mbikëqyrës janë zgjedhur: 

Blerim Thaçi, Ekrem Hajra  dhe Xhemajl 

Ibrahimi. 

 

Në Kongresin VII të SBASHK-ut 

delegatë nga Drenasi do të jenë: Rasim  

Zariqi, Fikrie Miftari, Shpresa Osmani 

dhe faik Krasniqi, kurse anëtarë të 

Këshillit Drejtues do të jenë: Rasim  

Zariqi, Shpresa Osmani me 

zëvendësuesit eventual Avni Xhemajli e 

Fikrie Miftari.  

 

Malishevë 

Kryetar Elez Krasniqi, ndërsa 

nënkryetare Hajrie Thaçi. Anëtarë të 

4



Kryesisë janë zgjedhur: Fatmire Hoti, 

Skënder Gashi, Qazim Buçaj,  Haxhi 

Berisha dhe Agim Telaku, ndërsa  

Komisionin mbikëqyrës  e përbëjnë: Faik 

Sertolli, Milaim Morina dhe Imer 

Morina. 

  

Ky Kuvend ka zgjedhur Rrahim Gegajn, 

Fatmire Hotin, Sadete Morinën e Afrim  

Selimin për delegatë të Kongresit VII të 

SBASHK-u duke caktuar edh personat 

rezervë për këtë funksion: Hamide 

Shijaku e Qerim Krasniqi.  

 

 

Prishtinë 

Kryetar Ahmet Pllana, kurse nënkryetar 

u zgjodh Gëzim Berisha.  

 

Nëtarë të kryesisë përmes votës së 

fshehtë janë zgjedhur:  Afërdita 

Krasniqi, Rejhan Pehlivani, Besnik 

Muçolli, Nexhmi Shala, Shkurta Gashi, 

Shqipe Maqedonci dhe Hazbi Gashi. 

 

Në komisionin mbikqyrës  janë zgjedhur: 

Lulzim Gashi, Besart Ismajli dhe 

Nexhmije Boja.   

Në Kongresin VII të SBASHK-ut   

punëtorët arsimor  të Prishtinës do të 

përfaqësohen nga: Shkurte Gashi Halimi, 

Afërdiata Krasniqi, Fitim Jetullahu, 

Jusuf Jussufi, Shqipe Maqedonci dhe 

Nexhmije Boja, kurse në Këshillin 

Drejtues janë zgjedhur Amir Aliu, Besart 

Ismajli e Nexhmije Boja me 

zëvendësuesit e mundshëm: Jusuf Jusufi 

e Florie Gashi.  

 

 

Mitrovicë 

Vjollca Shala e nënkryetar Isa Ismajli. 

Anëtarë të kryesisë janë: Nexhmije 

Emini, Ibrahim Ismajli, Arta 

Haxhimehmeti, Sejdi Aliu e Ferki 

Sinani.  Komisioni mbikëqyrës nga tani 

ka këtë përbërje: Nexhmije Bislimi, 

Mustafë Murseli e Daut Hyseni.    

Komunë e  Mitrovicës në Kongresin VII 

të SBASHK-ut do ta përfaqësojnë: Ferki 

Sinani, Bajram Shala, Aida Hoti, Kadri 

Hasani, Shpresa Bajrami dhe naile Uka, 

kurse në Këshillin Drejtues  : Naile Uka, 

Pranvera Haziri e Bajram Shaja me 

zëvendësuesit e tyre  Magbule Rexhepi, 

Meribane Mustafa e Ferki Sinani.  

 

 

Podujevë 

Fadil Halimi. Nënkryetar është zgjedhur 

Isuf Kamerolli, ndërsa anëtarë të ri të 

kryesisë janë zgjedhur:  Merita Fetahu, 

Vahide Bislimi, Burim Muzaqi, Zarife 

Latifi, Fahri Hoxha, Shaban Rudari dhe 

Fadil Zymberi.   

Ky kuvend ka zgjedhur  Ibrahim 

Selmanin, Ilhamedin Gashin dhe Baki 

Sadikun në Komisionin mbikëqyrës,  

Besim Gashin e Majlinda Rrmokun, me 

zëvendësit  e tyre Melihate Januzi e 

Zeqir Zeqiri.  

 

Për Këshillin Drejtues të SBASHK-ut 

dhe  Bahtie Maqestena, Zarife Latifi, 

Fadil Zymberi e Fahri Hoxha për delegat 

të kësaj komune për Kongresin VII të 

SBASHK-ut.  

 

Skenderaj  

Kryetar Ramiz Polaci, kurse nënkryetar 

Adem Hetemi. Kryesia e re ka këtë 

përbërje:  Shpend Rexha, Shaban 

Lushtaku, Sefer Spahiu, Xhavit Behrami 

dhe Sylejman Hoxha.  

 

Këtë komunë në Kongresin  VII të 

SBASHK-ut do t’i përfaqësojnë Ferdane 

Mecini, Sefer Spahiu dhe Behlul Kodra. 

Anëtarë të Komisionit mbikëqyrës janë 

zgjedhur  Abedin  tahiri, Fadil Oruqi dhe 

Enver Fejza, kurse anëtarë të Këshillit 

Drejtues  Afrim Ismajli, Vezire Sejdiu 

me zëvendësit e tyre Qezibane Pajaziti 

dhe Brahim Hamza.  

 

Lipjan 

Kryetar Emrush Ahmeti e nënkryetar 

Xhevat  Zeqiri. Kryesia e zgjedhur ka 

këtë përbërje:   
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Haxhi Bajrami, Naim Bahtiri, Artan 

Buja, Flamur Semetishti, Besnik Reçica, 

Hasime Graiçevci dhe Suzana 

Abdullahu. Komisionin mbikëqyrës e 

përbëjnë : Bihe Azemi, Ramadan Ismaili 

dhe Enver Llugiqi.  

 

Delegatë nga kjo komunë për 

Kongresine  SBASHK-ut janë zgjedhur: 

Hasime Graiçevci, Metush Sinani, Feim 

Gashi, Elmaze Rashiti me zëvendësuesit 

eventual të tyre Sabrije Asllani, Xhemile 

Qamili e Idriz Sopa.  

 

Në Këshillin Drejtues të SBASHK-ut  

punëtorët e arsimit të komunë së Lipjanit  

do të përfaqësohen nga Lutfije Ibrahimi  

e Avdullah Krasniqi me zëvendësuesit 

eventual  Miradije Rashiti dhe Qazim  

Zaskoku.  

 

Kamenicë 

Kryetar Nazim  Jakupi e nënkryetar 

Besim Kryeziu.  

   

Është zgjedhur edhe kryesia e re në këtë 

përbërje: Afrim Keka, Nehat Baxhuku, 

Emine Rashiti, Alush Leci e Milazim 

Kastrati.  Anëtarë të Komisionit  

mbikëqyrës janë zgjedhur: Besa 

Krasniqi, Ramadan Berisha dhe Halit 

Demolli.    

Mësimdhënësit sindikalistë të kësaj 

komune në  Kongresin  e SBASHK-ut do 

t’i përfaqësojnë: Afrim Keka, Shaban 

Morina  dhe Misrete Dervishi,  ndërsa në 

Këshillin Drejtues  të SBASHK-ut do të 

jenë  Agim Maliqi e Misrete Dervishi me 

zëvendësuesit e tyre Osman Jakupi e 

Emine Rashiti .  

Kaçanik 

Anëtarët e këtij Kuvendi me votë të 

fshehtë i kanë dhënë besimin kolegut të 

tyre Fevzi Bunjaku, që të udhëheqë në 4 

vitet e ardhshme këtë Kuvend dhe 

aktivitetet sindikale të SBASHK në 

Kaçanik. 

 

Me votë të fshehtë e në një garë me 

shumë kandidatë të mundshëm është 

zgjedhur Hamdi Krivanjeva për 

nënkryetar. Anëtarë të Kryesisë janë 

zgjedhur: Afrim Kurtaj, Xhevat Topojani 

e Abedin Vishi. Komisioni mbikëqyrës 

ka këtë përbërje: Lulzim Koxha, Leunora 

Dashi dhe Hanife  Shorra.  

 

Delegatë për Kongresin e SBASHK-ut 

janë zgjedhur  Afrim Bunjaku e Remzie 

Koxha me zëvendësimet e mundshme 

Abedin Vishi e Zyrie Hysa.   Kolegët  

nga Kaçaniku  në Këshillin Drejtues të 

SBASHK-ut do t’i përfaqësojë Makfirete 

Dema dhe në raste të arsyeshme 

zëvendësja e saj Sherife Troni. 

 

 

Kastriot (Obiliq) 

Kryetare: Luljeta Boshnjaku.  

Komision mbikqyrës u zgjodhën: Halime 

Rama, Selman Fazliu dhe bejtë Qela, 

ndërsa delegatë për Kongres të 

SBASHK-ut: Imer Hamiti e Nora 

Sadiku. 

  

Ndërsa anëtarë të Këshillit Drejtues të 

SBASHK-ut u zgjodhë: Besa Caka dhe 

në raste të arsyeshme zëvendësja e saj 

Azemine Sadiku. 

 

Suharekë 

Kryetar : Murat Bytyqi.  

 

Nënkryetare e këtij Kuvendi është 

zgjedhur Lumnie Suka, kurse anëtarë të 

kryesisë: Nasibe Kermeni, Sevdie 

Berisha, Nazim Gashi, Isuf Zenelaj, 

Ahmet Hamitaga, Rrahman Berisha dhe 

Ali Berisha.  

 

Komisioni mbikëqyrës ka këtë përbërje: 

Fahri Veselaj, Arbnore Hasani dhe 

Mentor Kuçi. Punëtorët e arsimit  të 

Therandës në Kongresin e SBASHK-ut 

do t’i përfaqësojnë: Nasibe Kermeni, 

Ajnisha Veseli, Hilmi Haziraj dhe Ilir  

Demiri, kurse në Këshillin Drejtues  

Naim Behluli e Shqipe Gashi me 

zëvendësimet e mundshme Sevdie  

Berisha e Shaban Vrella.  
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Pejë 

 Kryetar Isuf Lajçi  e nënkryetare   

Shpresa  Nushi.  Anëtarë të Kryesisë 

janë zgjedhur: Hysen Uka, Ismet Shala, 

Avdullah Bujupi , Isa peli, Hate Shala, 

Ekrem Zogaj dhe Sefedin Berisha., kurse  

delegatë nga kjo kunë për  Kongresin e 

SBASHK-ut u zgjodhen: Avdulla 

Bujupi, Ismet Shala, Hate Shala, Lirie 

Muhaxheri, Shaban Gashi, Besim Shatri 

dhe Elhame Nila.  

 

 Në Këshillin Drejtues  do të jenë: Besim 

Shatri, Besa Shala e Xhafer Avdyli me 

zëvendësuesit e tyre Fitnete Emra e 

Bajram Gashi.  

 

 Kuvend ka zgjedhur edhe komisionin 

mbikëqyrës, anëtarë të të cilit janë: 

Elhame Nila, Ismet Uka dhe Vjollca 

Lluka. 

 

Deçan 

Kuvendi i SAF e SAM për komunën e 

Deçanit me votim të fshehtë  ka zgjedhur 

kryetar Avdull Latën, nënkryetar Fatmir 

Alaj dhe anëtarë të kryesisë Hazir Mehaj, 

Xhevat Shabanaj dhe Zenun Selmanaj. 

Anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës janë 

zgjedhur Haki Hulaj, Ramë Çekaj dhe 

Gjylshahe Bajramaj. Delegatë për 

Kongresin VII të SBASHK nga komuna 

e Deçanit do të jenë Hajrie Imeraj e 

Binak Mazdrekaj ,kurse përfaqësuese e 

sindikalistëve të Deçanit në Këshillin 

Drejtues të SBASHK-ut do të jetë Hajrie 

Imeraj me zëvendësuesen e saj Zejnie 

Haxhaj. 

 

Hani i Elezit  

Ky kuvend ka zgjedhur për kryetar Basri 

Dernjanin, kurse nënkryetar është 

Burhan Kalisi.  

 

Hanin e Elezit në Këshillin Drejtues të 

SBASHK-ut do ta përfaqësojë Sead Vila, 

ndërsa në Kongresin e SBASHK-ut, që 

është vendosur të mbahet më 24 shkurt 

2018, këtë komunë do ta përfaqësojë 

Lumni Dernjani. 

 

Vushtrri 

Përmes votës së fshehtë anëtarët e këtij 

Kuvendi e kanë zgjedhur Alush Malokun 

në postin e kryetarit. Nënkryetar është 

zgjedhur Visar Sadriu, kurse anëtarë të 

kryesisë Ismajl Cakaj, Avdush Hyseni 

dhe Teuta Dërguti.   

Anëtarë të Komisionit mbikëqyrës të 

këtij Kuvendi janë zgjedhur Astrit 

Kosumi, Ali Krasniqi e Hysen Ademi, 

ndërsa delegatë të Kongresit VII të 

SBASHK-ut Ymer Haradinaj, Hysen 

Ademi, Elfete Hyseni, Teuta Dërguti dhe 

Avdush Hyseni, ndërsa anëtarë të 

Kësëhillit Drejtues u zgjodhen Sali 

Xhaferi e Shqipe Merovci , që në raste të 

caktuara mund të zëvendësohen nga Ali 

Hajrizi e Teuta Azemi.  

 

  

Shtime 

Kryetar: Xhavit Rexhaj, nënkryetar 

Nazmi Qorrolli,  anëtarët e kryesisë: 

Haqif Qarri, Shaha Kameri dhe Avni 

Isufi. 

 

 

Klinë 

Kryetar: Arif Elezaj, nëkryetar Islam  

Kalludra ,  

Kryesia: Ramadan berisha, Shani 

Toçani, Nikë Ndrecaj, Nazmi Zhabota 

dhe Enver Gashi. 

Komisioni mbikëqyrës: Gani haxhaj, 

Rrahim Desku dhe Qazim Hasanajk.  
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Delegatë për Kongresin e SBASHK-ut 

janë zgjedhur Gani Elezaj, Shanai 

Toçani dhe N ikelenda Dakaj, kurse 

anëtarë të rinj të Këshillit Drejtues janë 

zgjedhur Gani Elezaj, Arjeta Millaku me 

zëvendësimet e tyre eventuale Rrahim 

Desku e Shkurte Berisha. 

 

Rahovec 

Kryetar: Veli  Morina, nënkryetar 

Shemsi Ibrahimi.Hajredin Kadiri 

sekretar. 

Kryesia: Elvije Morina, Naim kabashi, 

Asim Kadiri, Nesemi Haxhimustafa, 

Faredin Gashi, Bajram Berisha, Shefqet 

Morina dhe Arif Sejdaj. Komisioni 

mbikëqyrës: Shani Hoti, Ibrahim Bytyqi 

dhe Faruk Paçarrizi.  

Delegatët e Konkresit të SBASHK-ut: 

Jemin Berisha, Asim Kadiri, Habibe  

Vuçiterna dhe Azize Kadriu me rezervat 

eventuale të tyre  Muradije Shehu dhe 

Milazim Bajra.  

Këshilli Drejtues: Merita Gashi e Gani 

Kryeziu me  personat rezervë: Muradie 

Shehu e Afrim Berisha. . 

 

Universitetet: 

Universiteti i Shkencave te Aplikuara, 

Ferizaj:  

 

Komisioni zgjedhor ka konstatuar pas 

numërimit të votave se kryetar është 

zgjedhur Armend Hysa e nënkryetare 

Besa Rexhepi. Anëtarë të Kryesisë së 

këtij Kuvendi janë zgjedhur Binaze 

Jashari, Halit Mehmeti e Leonora Haliti, 

ndërsa delegatë për Kuvendin e SUSHK-

ut nga ky Universitet janë zgjedhur 

Armend Hysa e Besa Rexhepi. 

Universiteti “Ukshin Hoti”  Prizren  

Kryetar i Kuvendit të këtij institucioni të 

arsimit të lartë e superior të zgjidhet 

Përparim Avdullahu, nënkryetar Blerim 

Shehu dhe Blerta Hajra, Shaban Bajrami 

e Xhevat Kallaba anëtarë të kryesisë. 

 

 

Universiteti “Hasan Prishtina”

Prishtinë 

Në një garë mjaft të fortë anëtarët e këtij 

Kuvendi me votën e tyre kanë zgjedhor 

kryetar të këtij kuvendi, z.Mustafë 

Emini, kurse nënkryetar znj. Flutura 

Demolli. 

 

Anëtarë të kryesisë janë zgjedhur: Gani 

Duli, Fisnik Bulaku dhe Besim Canolli.  

 

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë 

Kuvendi zgjodhi për kryetar Afrim Çela, 

ndërsa nënkryetar Hysni Jashari. 

 
Anëtarë kryesie u zgjodhën Mimoza 

Abazi, Lulzim Bala dhe Sheherzade 

Veseli.

 

Janari 2017  me shumë sfida e angazhime 

SBASHK-u kundërshtoi fuqishëm Projektligjin për pagat 

Janari i solli edhe një sfidë SBASHK-ut.   

Qeveria e Kosovës kishte miratuar 

Projektligjin për pagat dhe po përgatitej  

që ta dërgonte drejt  Parlamentit  për 

miratim.  SBASHK-u arriti  të sigurojë 

tekstin e Projektligjit, tabelarin e 

gradimeve dhe një dokument tjetër 

përcjellës.   

Kryesia dhe organet drejtuese te 

SBASHK-ut,duke analizuar projektligjin 

për Pagat që e ka miratuar Qeveria janë 

shokuar në nënçmimin dhe degradimin 

që ky projektligj pretendonte  t'i bënte 

profesionit të mësimdhënësit duke e 

ranguar në të njëjtin pozicion në 

profesionet që kanë vetëm arsimim të 

mesëm. Nuk mungoi reagimi konkret 
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dhe qëndrimi i SBASHK-ut kundër  këtij 

projektligji dhe u bë publik në medie dhe 

në të njëjtën kohë u dërguan edhe 

shkresa në institucione, duke filluar nga 

Kryeministri, me reagimin e arsyeshëm e 

plot argumente të SBASHK-ut.   

U kërkua  nga Kryeministri Isa Mustafa 

dhe kabineti i tij qeveritar që ta rishikojë 

edhe një herë  Projektligjin dhe shtojcën 

me tabelar të tij. Në të njëjtën kohë 

SBASHK-u informoi mësimdhënësit dhe 

opinionin në Kosovë se nëse këto 

angazhime që përmes dialogut të 

përmirësohet ky lëshim i madh nuk japin 

rezultate , atëherë SBASHK-u do të nis 

me grevën në të gjitha institucionet 

arsimore. 

Ky angazhim dha rezultate sepse Qeveria 

reflektoi dhe u nis me takimet. Fillimisht 

u zhvillua takimi me Ministrin  Bajrami 

dhe kabinetin e tij. Në këtë takim u 

shtruan këto tema:  Projektligji për pagat 

,Projektligji për statusin e punëtorëve të 

arsimit shqip të Republikës së Kosovës 

nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin 

shkollor 1998/99,  Kontrata e re 

Kolektive e Arsimit të Kosovës,  nevoja 

për angazhim të përbashkët për ngritjen e 

vazhdueshme të cilësisë në arsim, nevoja  

për  ndryshimin e Udhëzimit 

Administrativ për përzgjedhjen e 

drejtorëve dhe zv/drejtorëve në funksion 

të ngritjes së cilësisë në arsim, shkeljet 

që po bëjnë DKA-të gjatë përzgjedhjes 

së drejtorëve, zv/drejtorëve dhe kuadrot 

arsimor, bie fjala shpallja e konkurseve 

për vende pune në arsim pa caktuar 

shkollën dhe çështje të tjera.  

Pas prezantimit të kërkesave të shtruara 

në takim nga kryetari i SBASHK-ut, të 

dy palët janë pajtuar që të bëhen 

përpjekje të përbashkëta  që të zgjidhen 

në mënyrë të drejtë gjithë këto çështje.  

Në mbrojtje të kërkesave të anëtarësisë 

dhe në përpjekje për të vënë në vend të 

merituar profesionin e mësimdhënësit në 

kuadër të ligjit të punës,  SBASHK-u 

vazhdoi angazhimet dhe takimet me 

përfaqësues të Qeverisë.  

 

Edhe një cikël  i ri i  takimeve dhe bashkëbisedave me anëtarësinë 

Gatishmëri dhe unitet për realizimin e detyrave konkrete 

Me qëllim që të bashkëbisedojnë nga 

afër për sfidat dhe arritjet dhe për të 

marrë edhe propozime e ide të reja për 

aktivitetin në vijim, SBASHK-u ka nisur  

ciklin e ri të vizitave  nëpër komuna. 

Takimet e para të Kuvendeve janë 

mbajtur në Gjilan e në Mitrovicë për të 

vazhduar edhe takimet e tilla në komunat 

tjera të shtetit  tonë.  Në këto takime 

është shprehur uniteti dhe gatishmëria 

për realizimin e detyrave konkrete në 

shërbim të anëtarësisë. Takimet e tilla të 

punës kanë vazhduar ehde në komunat 

tjera.  

 Kryetarët e Kuvendeve kanë njoftuar 

pjesëmarrësit në takime lidhur me 

angazhimet që duhet bërë pasi që viti 

2017 është vit i zgjedhjeve në SBASHK 

duke filluar nga shoqatat sindikale. Në 

këto takime janë vlerësuar edhe arritjet e 

SBASHK-ut, por janë përmendur edhe 

sfidat aktuale dhe është thënë se me 

unitet e përkushtim këto sfida do të 

përballohen më lehtë dhe se do të 

shënohen arritje të reja në realizimin e 

kërkesave legjitime të SBASHK-ut.   

Duhet përmendur se këto takime ishin 

konceptuar të mbaheshin në formë të 

bashkëbisedës  dhe kjo ka mundësuar që 

të gjithë pjesëmarrësit  të jenë aktiv në 

diskutime, të shtrojnë pyetje, por edhe të 
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ofrojnë ide për shumë çështje. Një pjesë 

të kohës  në këto  takimeve pjesëmarrësit 

ia kanë kushtuar edhe angazhimeve të 

shtuara që duhet bërë në mënyrë që të 

përmirësohen rezultatet në PISA të 

radhës. Pjesë e kësaj përpjekjeje është 

edhe shpërndarja nëpër të gjitha 

shkollave e fletëpalosjeve dhe posterëve, 

që janë përgatitur falë bashkëpunimit me 

GIZ.  

 

Në  këto Kuvende pune kanë marrë pjesë 

edhe kryetari i SBASHK-ut , Rrahman 

Jasharaj dhe menaxheri për financa e 

administratë dhe këshilltar për organizim 

të brendshëm, Ymer Ymeri, të cilët kanë 

sjellë informacione të shumta dhe u janë 

përgjigjur shumë pyetjeve të 

pjesëmarrësve. Kjo agjendë e 

bashkëbisedave me anëtarësinë dhe me 

veprimtarët sindikalë do të vazhdojnë 

edhe nëpër komunat tjera të Kosovës. 

 

E veçanta e takimeve të radhës ishte  se 

në Lipjan, Rahovec e Suharekë u  

mbajtën Kuvende zgjedhore  për të bërë 

zgjedhjet e kryetarëve nga se kryetarët e 

deri tashëm janë pensionuar.  

Pjesëmarrësit në këto dy takime janë 

informuar nga afër për angazhimet e 

vazhdueshme të SBASHK-ut lidhur me 

çështjen e projektligjit për statusin e 

mësimdhënësve të Kosovës të viteve të 

90-ta.  Po ashtu  është bashkëbiseduar 

edhe për  veprimet e SBASHK-ut në 

kundërshtim të Projektligjit aktual për 

paga dhe për Memorandumin e 

bashkëpunimit me BSPK-në, dhe është 

vlerësuar se ky angazhim është bërë me 

qëllim që të forcohet zëri sindikal në 

Kosovë. 

 
Kuvende të tilla janë mbajtur në 

Prishtinë,  Gjilan,  Mitrovicë,Pejë, 

Podujevë, Ferizaj , Drenas  ,Viti, 

Skenderaj, Prizren, Gjakovë, Lipjan, 

Rahovec, Kastriot, Kaçanik,Malishevë, 

gjegjësisht në të gjtha komunat e 

Kosovës.  Kryetarët e këtyre Kuvendeve  

i kanë shpalosur fillimisht angazhimet 

sindikale në komunat e tyre e pastaj duke 

përshëndetur përfaqësuesit  e SBASHK-

ut kanë hapur bashkëbisedën me 

pjesëmarrësit.   

 

Kryetari i SBASHK-ut , Rrahman 

Jasharaj , menaxheri për financa dhe 

administratë e këshilltar për organizim të 

brendshëm , Ymer Ymeri dhe juristi 

Blendor Shatri u janë përgjigjur pyetjeve 

të shtruara nga pjesëmarrësit në këto 

Kuvende pune. 

 

Ata kanë kujtuar edhe angazhimet 

aktuale të SBASHK-ut duke u ndalur te 

reagimi me kohë dhe versioni konkret i 

SBASHK-ut lidhur me Projektligjin për 

pagat  dhe te Projektligji për statusin e 

punëtorëve  të arsimit  shqip të 

Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta.  

E përbashkëta e këtyre Kuvendeve të 

punës ishte se në të gjitha këto komuna  

të punësuarit në arsim çmojnë lartë 

angazhimet e  SBASHK-ut dhe 

vlerësojnë arritjet. Gëzon  uniteti 

sindikal dhe përkushtimi që bashkërisht 

të realizohen kërkesat aktuale të 

anëtarësisë. 

 

Gatishmëri për të realizuar kërkesën e SBASHK-ut lidhur me Projektligjin për pagat 

Takim përmbajtësorë me Ministrin Yagcilar 

Duke vazhduar me përpjekjet që çështja 

e ngritur nga SBASHK-u lidhur me 

Projektligjin për pagat  të ketë zgjidhje 

meritore,  u zhvillua  takimi me 

Ministrin e MAP, Mahir Yagcilar. Ky 

takim ishte zhvilluar në ambientet e 

Ministrisë së Administratës Publike  dhe 

në të , përveç Ministrit të   MAP, Mahir 

Yagcilar ishin edhe  zv/Ministri në këtë 

Ministri, Hajredin Hyeseni dhe sekretari  

përgjithshëm, Arton Berisha, pastaj  

sekretari i  përgjithshëm të MASHT, 

Alush Istogu, këshilltarët e  Ministrit 

Bajrami, Azem Guri e Petrit Kelmendi.  

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj 

i ka treguar Ministrit Yagcilar për 
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angazhimet e SBASHK-ut që përmes 

dialogut me institucionet të ndryshohet 

Projektligji për pagat ngase ai është 

degradues për profesionin e 

mësimdhënësit  dhe  ka kërkuar që 

profesioni i mësimdhënësit të rangohet 

në vend të merituar.  Jasharaj edhe në 

këtë takim  ka përsëritur qëndrimin e 

SBASHK-ut  se nëse dialogu nuk jep 

rezultatet e pritura, atëherë do të ketë 

grevë të përgjithshme në të gjitha 

institucionet arsimore të Kosovës. 

Ministri Yagcilar është shprehur se është 

i njoftuar me gjithë angazhimet e 

SBASHK-ut lidhur me këtë çështje dhe 

ka shprehur mirëkuptimin e tij dhe të 

Ministrisë që ai drejton lidhur me 

angazhimet dhe çështjet e ngritura nga 

SBASHK-u. 

 

Edhe sekretari i përgjithshëm i MASHT, 

Alush Istogu bashkë me këshilltarin në 

këtë Ministri, Azem Guri kanë dhënë 

kontributin e tyre në emër të Ministrisë 

që përfaqësonin në përpjekjet e arritjes 

së marrëveshjes për ndryshimet në këtë 

Projektligj .Komisioni i MASHT dhe 

SBASHK janë takuar vazhdimisht dhe 

janë pajtuar me versionin e përbashkët 

lidhur me ndryshimet në Projektligjin për 

paga dhe të njëjtin ia kanë dërguar 

Kruyeministrit Isa  Mustafa, Kryetarit të 

Parlamentit, Kadri Veseli,

Zv/Kryeministrit të Kosovës, z. Hajredin 

Kuçi dhe Ministrit Yagcilar.  

 

 

SBASHK-u u takua me përfaqësuesin e lartë të “Olof Palme” 

Schmidt  lavdëron  arritjet e SBASHK-ut 

Zyrtari i lartë i fondacionit  “Olof Palme 

International” nga Suedia, z. Johan 

Schmidt i shoqëruar nga  koordinatori  i 

këtij fondacioni për Kosovën, Levend 

Bicaku  kanë vizituar selinë e SBASHK-

ut  dhe janë takuar me kryetarin 

Rrahman Jasharaj , nënkryetarin Lutfi 

Mani dhe me menaxherin për financa e 

administratë dhe këshilltar për organizim 

të brendshëm, Ymer Ymeri. 

Mysafiri nga Suedia  ka shtruar shumë 

pyetje që lidheshin me organizmin 

sindikal në Kosovë dhe veçmas me 

angazhimet , arritjet dhe sfidat e 

SBASHK-ut. Kryetari i SBASHK-ut 

Rrahman Jasharaj dhe përfaqësuesit tjerë 

të kësaj sindikate i kanë informuar 

mysafirët  për shumë angazhime dhe 

arritje të SBASHK-ut, duke mos harruar 

edhe sfidat dhe çështjet që ende nuk kanë 

marrë zgjidhje meritore.  Edhe z. 

Schmidt edhe z. Bicaku janë shprehur  se 

kanë dëgjuar për angazhimet e shumta të 

SBASHK-ut dhe kanë përgëzuar këtë 

sindikatë  për arritjet.  Ata kanë shprehur 

interesimin që të shtohet bashkëpunimi i 

tyre me SBASHK-un dhe  kanë 

përkrahur idenë që përfaqësues të 

Sindikatës së arsimit të Kosovës të 

vizitojnë Suedinë për të parë nga afër 

angazhimet e sindikatave atje  dhe për të  

forcuar bashkëpunimin e për  shkëmbyer 

ide e përvoja.  

 

Aktivitete të shtuara  ndërkombëtare të SBASHK-ut 

Prezantime të denja të SBASHK-ut edhe në forume ndërkombëtare sindikale 

Përkushtimi për realizimin e kërkesave të 

anëtarësisë dhe arritjet  e vazhdueshme  

kanë bërë që SBASHK-u të gëzoj 

respekt edhe në nivelin ndërkombëtar. 

Kjo dëshmohet me faktin se  në shumë 

aktivitete të sindikatave të arsimit në 

nivel të Evropës e që është ftuar edhe  

SBASHK-u. Do të veçuar ftesën për 

pjesëmarrje në punimet e Komitetit   të  

ETUCE  për Arsim të  Lartë dhe 

Hulumtim, në punimet e Komitetit  të  

ETUCE  për Barazi  dhe në Punëtorinë E 

EI-së për Kushtet e cilësisë së punës në 

arsim. 

SBASHK do të ketë prezantim dinjitoz 

në këto takime të Komiteteve Evropiane 

të Sindikatave të Arsimit  dhe duke 

shpalosur para kolegëve nga e tërë 

Evropa përvojën, arritjet dhe sfidat e 

SBASHK-ut dhe duke marrë përvoja me 

vlerë nga  shumë shtete pjesëmarrëse, 

11



përvojë kjo që do të bartet pastaj të 

anëtarësia e SBASHK-ut.  

Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë 

përfaqësuar sindikatën tonë në mënyrë të 

dinjitetshme  në tri takime të ndara 

ndërkombëtare.  

 

Është fjala për takimin e Komitetit  për 

Arsim të Lartë dhe Hulumtim, 

organizuar nga ETUCE më 14 e 15 mars, 

në të cilin përfaqësuesi i SBASHK-ut, 

prof. Atdhe Hykolli ka lënë përshtypje të 

mira dhe ka dëshmuar se SBASHK-u ka 

njohuri të larta sindikale dhe se di të 

shpreh e të dëshmojë këto njohuri , jo 

vetëm në nivel vendi, por edhe në 

takimet ndërkombëtare.  Hykolli për dy 

ditë të angazhimeve në Komitetin  

gjegjës ka krijuar miqësi të reja duke 

shtuar bashkëpunimin e sindikatës sonë 

me sindikatat simotra nga e tërë Evropa.  

Një prezantim të denjë të  SBASHK-ut 

ka bërë edhe përfaqësuesi Ymer Ymeri 

në  Takimin e organizuar nga 

Internacionalja Botërore e Arsimit më  

13 e 14 mars me temën kyçe “ Kushtet  e 

punës dhe cilësia në arsim”. Takimi 

është mbajtur në Bruksel dhe në të kanë 

marrë pjesë 76 sindikata nga vende të 

ndryshme të botës. Përfaqësuesi i 

SBASHK-ut në paraqitjet e tij  ka 

informuar  kolegët sindikalistë nga të 76 

shtetet për arritjet, sfidat dhe angazhimet 

e vazhdueshme të SBASHK-ut. 

   

Në këtë takim i është dhënë hapësirë 

meritore  edhe kontratave individuale të 

punës në sektorin e arsimit. Përfaqësuesi 

i SBASHK-ut  ka sjellë shembuj të mirë 

në këtë punëtori sepse fal angazhimit të 

SBASHK-ut dhe mirëkuptimit të 

MASHT-it të punuarit në arsimin e 

Republikës së Kosovës marrin kontrata 

individuale në kohë të pacaktuar pas një 

viti përvoje të punës nëse janë në vendet 

e tyre adekuate, kanë kualifikim adekuat 

dhe kanë se paku 10 orë mësimore në 

lëndën për të cilën kanë diplomuar. 

Edhe në një takim tjetër të rëndësishëm  

të organizuar nga ETUCE në Bruksel ka 

marrë pjesë SBASHK-u . 

 

 

Është fjala për takimin lidhur me 

barazinë, që është mbajtur më 20 e 21 

mars.  Në  këtë ngjarje të rëndësishme 

ndërkombëtare SBASHK-un e ka 

përfaqësuar Vlora Rexhepi Berisha.  Ajo 

krahas angazhimit dhe kontributit në 

tryezat dhe grupet e punës ka zhvilluar 

edhe  takime  me udhëheqëse të ETUCE 

dhe me përfaqësuese të sindikatave të 

shumta nga e tërë bota.  

 

Këto takime kanë rezultuar me 

gatishmërinë e zyrtarëve të ETUCE dhe 

të përfaqësueseve të sindikatave të 

ndryshme për të shtuar bashkëpunimin 

me SBASHK-un. Kështu po realizohet 

me përpikëri Plani strategjik i SBASHK-

ut 2015-2019 edhe për pjesën që ka të 

bëj me forcimin e bashkëpunimit 

ndërkombëtar.  

 

SBASHK-u mori pjesë në konferencën e ETUCE-së në Bruksel 

'Arsimi në Evropë: Investimet Publike, Privatizimi dhe Reformat - Çfarë roli luajnë sindikatat e arsimit?' 

Më 30 maj 2017 në Bruksel, SBASHK-u 

mori pjesë në një konferencë të 

Komitetit Evropian të Sindikatave të 

Arsimit (ETUCE) me titull: 'Arsimi në 

Evropë: Investimet Publike, Privatizimi 

dhe Reformat - Çfarë roli luajnë 

sindikatat e arsimit?'. 

Konferencën e hapi drejtorja evropiane e  

ETUCE-së, znj.Susan Flocken, e cila 

theksoi se kjo ngjarje njëditore shënon  

kulmin e projektit të investuar në 

ETUCE "Investimi në arsim: Forcimi i 

përfshirjes së sindikatave të mësuesve në 

semestrin evropian mbi arsimin dhe 

trajnimin", që u realizua nga viti 2015 

deri në vitin 2017. 
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Ajo deklaroi se "kjo konferencë 

organizohet vetëm disa ditë pas 

publikimit të Rekomandimeve Specifike 

të Vendit të Komisionit Evropian, të cilat 

paraqesin një fazë kyçe në Semestrin 

Europian. Kjo dukuri në kohë e bën 

kontekstin veçanërisht të përshtatshëm 

për debatet konstruktive dhe reflektimet 

mbi gjendjen aktuale të investimeve 

publike, modelet e privatizimit dhe 

reformat, si dhe strategjitë për sindikatat 

e arsimit për t'u angazhuar në dialogun 

social mbi politikat e reja, pikërisht aty 

ku nevojitet të bëhet, nëse zëri 

profesional i mësuesve duhet të futet në 

hartimin e politikave dhe të kontribuojë 

në ndërtimin e ardhmërisë së gjeneratave 

të reja ". 

Në këtë konferencë, morën pjesë rreth 

njëqind pjesëmarrës nga organizatat 

anëtare të ETUCE nga e gjithë Evropa, 

në mesin e tyre edhe SBASHK, partnerët 

socialë, Komisioni Evropian, si dhe 

aktorë të tjerë.  

 

Në përputhje me angazhimet dhe 

vendimet e marra nga Konferenca e 

ETUCE 2016, në këtë konferencë synim 

ishte ndarja e praktikave efektive mbi 

përfshirjen aktive të sindikatave të 

arsimit në Semestrin Europian mbi 

arsimin dhe trajnimin. Kjo për arsye të 

avokimit për financim afatgjatë të 

mjaftueshëm, të parashikueshëm dhe të 

barabartë të arsimit dhe për të mbrojtur 

sistemet arsimore publike kundër 

efekteve të dëmshme të politikave 

buxhetore dhe reformave në të gjithë 

Evropën. 

Kjo konferencë ishte gjithashtu një rast 

për të zbuluar rezultatet e një hulumtimi 

të rëndësishëm të ETUCE "Politikat e 

Arsimit dhe Trajnimit në Semestrin 

Europian. Investimet Publike, Politikat 

Publike, Dialogu Social dhe Modelet e 

Privatizimit në Evropë ", i drejtuar nga 

Universiteti i Nottingham, lidhur me 

identifikimin e efekteve të Semestrit 

Europian mbi reformat e arsimit në nivel 

kombëtar dhe modelet e privatizimit në 

arsim në të gjithë Evropën. Ky hulumtim 

i paraqitur nga hulumtuesi kryesor, Prof. 

Hoëard Stevenson, zbulon se deri në 

ç'masë ideologjia dhe qasjet e orientuara 

nga tregu dhe biznesi në arsim, të 

kombinuara me rregulla strikte 

buxhetore dhe financiare brenda BE-së, 

po çojnë në komodifikimin, privatizimin 

dhe marketizimin në arsim dhe për 

arsim. Rezultatet e këtij hulumtimi do të 

jenë pjesënë Planin Strategjik Plotësues 

të ETUCE për reagimin Global te EI-së 

ndaj Komercializimit dhe Privatizimit në 

Arsim. Duke komentuar mbi raportin, 

drejtorja evropiane e ETUCE-së znj. 

Flocken tha "hulumtimi zbulon një 

shkallë më të lartë të privatizimit të 

brendshëm në arsim në të gjithë 

Evropën. Ne, edukatorët, kemi një 

përgjegjësi për të kundërshtuar këtë 

prirje dhe për të mbrojtur vlerën e arsimit 

përtej interesave ekonomike dhe 

ideologjisë së drejtuar nga tregu ". 

Organizuar në katër sesione tematike, 

duke filluar nga 1) efektet e semestrit 

evropian dhe bashkëpunimit evropian 

për reformat kombëtare të sistemeve të 

arsimit dhe trajnimit, 2) roli i sindikatave 

të arsimit në hartimin e politikave, 3) 

modelet e investimeve arsimore në të 

gjithë Evropën dhe 4) Nevoja për të 

zhvilluar një dialog të fuqishëm social 

për të ribalancuar prioritetet ekonomike 

dhe sociale, konferenca mbështeti 

drejtpërdrejt punën e ardhshme të 

sindikatave të arsimit në nivel evropian 

dhe kombëtar në fushën e financimit të 

arsimit dhe hartimit të politikave. Ajo 

shërben gjithashtu si një mjet për rritjen 

e njohurive për të përgatitur dialogun 

social kombëtar në arsim në kuadër të 

semestrit evropian. Për të maksimizuar 

mundësitë kombëtare për të ndikuar në 

semestrin e arsimit dhe trajnimit, 

organizatat anëtare të ETUCE-së 

gjithashtu u pajisen me Udhëzuesin 

Praktik, si rezultat i rëndësishëm i 

projektit. 

(disa të dhëna janë marrur nga ETUCE) 

 

Disa nga ngjarjet 

Takim i Kryesisë Ekzekutive të BSPK –së 

Pas nënshkrimit të Memorandumit të 

mirëkuptimit mes SBASHK-ut dhe 

BSPK-së, kryetari i SBASHK-ut mori 

pjesë në takimin e rregullt të Kryesisë 

Ekzekutive të BSPK-së.  N këtë takim, 

që udhëhiqej  nga kryetari  Haxhi Arifi, 

janë debatuar shumë çështje  që kanë të 

bëjnë me realizimin e kërkesave të 

anëtarësisë.  

U shpreh shqetësim pse po shtyhet nisja 

e zbatimit  të  Ligjit për sigurime 

shëndetësore dhe një varg vërejtjesh i 

janë bërë edhe  projektligjit për pagat . 

Është thënë se dallimi 1 me 11 në paga  

është i patolerueshëm   dhe se një gjë e 

tillë nuk ka ndodhur as në sistemet e 

kaluara.  U tha se  është koha  për 

angazhim konkret  lidhur me ngritjen e 

pagave.  Kryesia ekzekutive mori  

vendim që të gjitha këto kërkesa e 
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shqetësime të bëhen publike përmes një 

konference me mediet.  

 

 

GIZ organizoi punëtori lidhur me 

testin PISA 

Në ambientet e GIZ është organizuar një 

punëtori  lidhur me testin PISA në të 

cilën kanë marrë pjesë  ekspertë nga 

Gjermania ,përfaqësuesi i SBASHK –ut 

,drejtorë shkollash, njohës të arsimit dhe  

mësimdhënës nga komunat e Kosovës.  

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj  ka treguar se janë duke bërë 

angazhim konkretet duke shpërndarë 

posterë dhe fletëpalosje lidhur me testin 

PISA gjithnjë në përpjekje që të 

mobilizohen të gjithë  me qëllim që në 

PISA të radhës të shënohen rezultate të 

tjera.  Ai ka treguar se në përgatitjen dhe 

botimin e posterëve dhe fletëpalosjeve 

kanë mbështetjen e GIZ-it.  

 

Direktivat e BE-së në fushën e punës 

Ka nisur agjenda e takimeve të 

partnerëve socialë  dhe të përfaqësuesve 

nga BE-ja me qëllim që të bëhet një 

përshtatje e Ligjit të punës në  Direktivat 

e BE-së .   

 

Në këtë takim u tha se janë 17 direktiva 

që pritet të përshtaten (transponohen) me 

Ligjin e punës.  Këto direktiva  janë të 

ndara në pako apo kapituj  dhe në 

takimin e parë është folur lidhur me 

pakon e parë e që flet për orarin e plotë 

të punës, për pushimin ditor, javor dhe 

pushimin vjetor dhe për mundësinë e 

ndarjes së pushimit të lehonisë mes të dy 

prindërve.  

 

 

Në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit 

Mësuesi dhe shkolla kanë mision të shenjtë 

Fatkeqësisht edhe në Kosovë në kohët e 

fundit hetohen tendenca, me a pa qëllim, 

që të lëndohet personaliteti i mësuesit. 

Një pjesë e qeveritarëve lokal e qendror 

duke u përballur me kërkesat e 

arsyeshme në SBASHK-ut ata kanë qasje 

të gabuar sepse në vend që të 

angazhohen për zgjidhjen e kërkesave 

ata në paraqitjet e tyre publike dhe 

përmes telalëve politikë përhapin të 

pavërteta se gjoja mësimdhënësit nuk 

bëjnë asgjë tjetër përveç që vazhdimisht 

kërkojnë rritje pagash. U tentua të 

lëndohet personaliteti i mësuesit në 

forma të ndryshme dhe këto përpjekje 

nuk ishin të pakta. Kur këtyre 

tendencave për të lënduar personalitetin 

e mësuesit ia shtojmë edhe bisedat e 

përditshme në ndeja e në familje e në 

prani të fëmijëve me plot fjalë kritikash 

të pavend e me fyerje për mësuesin 

atëherë pse të habitemi pse ka rënë 

shumë disiplina në shkollat tona. Pse po 

habitemi kur prindërit dhe nxënësit kanë 

marrë guxim të që sillen në shkollë si u 

teket atyre e në emër të të drejtave të 

fëmijëve dhe të prindërve. Kjo situatë 

dhe qasja e gabuar ndaj arsimit ka bërë 

që shkollat dhe të punësuarit në to të jenë 

plotësisht të pambrojtur nga tekat e një 

pjese të nxënësve dhe prindërve. Janë 

duke u shtuar edhe rastet e ofendimeve të 

rënda e besa edhe të sulmeve fizike ndaj 

mësuesit dhe institucionit arsimor.  

SBASHK-u do të shtojë angazhimet dhe 

veprimet për të mbrojtur shkollën, që 

pushtetarët ia kanë marrë plotësisht 

autonominë. Do ta mbrojë edhe 

mësuesin nga tendencat në rritje për ta 

lënduar atë dhe profesionin e shenjtë të 

tij. SBASHK-u kujton qeveritë lokale 

dhe qendrore dhe institucionet e sigurisë 

se duke lënduar vetë apo duke lejuar të 

tjetrit që ta cenojnë shkollën dhe 

mësuesin po bëjnë mëkatin më të madh 

sepse mësuesi me personalitetin e cenuar 

e të lënduar dhe duke mbetur i pa 

mbrojtur vështirë se mund ta kryej n 

mirë misionin e tij për arsimimin dhe 

edukimin e brezave, thuhet në kumtesën 

e SBASHK-ut. 
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Manifestim madhështor për nderë të 7 Marsit- Ditës së Mësuesit 

Respekt i lartë për pishtarët e pensionuar të dijes 

Edhe  në fillimin e marsit  të vitit 2017 

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, 

Shkencës dhe Kulturës për nderë të 7 

Marsit - Ditës së Mësuesit dhe shkollës 

shqipe, ka organizuar ceremoninë festive 

të ndarjes së mirënjohjeve dhe orëve të 

dorës  pensionistëve të arsimit nga e tërë 

Kosova.  Kanë shprehur respektin për 

punën e madhe të 560 pensionistëve të 

arsimit me pjesëmarrjen e tyre në këtë 

Manifestim  Ministri i Ministrisë së 

Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban 

Abrashi, Zëvendësministri i MASHT-it, 

Mevlidin Krasniqi, drejtorë nga DKA-të 

e Kosovës dhe mysafirë të  tjerë të 

nderuar. Mysafirë të veçantë të këtij 

aktiviteti solemn ishin edhe 

mësimdhënësi  Agim Hasani nga 

Medvegja dhe Ali Daci nga  Dacajt e 

Rozhajës.  

 

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj  kujtoj  se këto mirënjohje janë 

në shenjë respekti për këta pishtarë të 

dijës të cilët patën ditë të lumtura por 

edhe ditë me plot sfida në arsim. 

 “Ndriçuat rrugën tonë të arsimit dhe ri-

ngritjes tonë kulturore, puna juaj 

frymëzoi idealizmin, sakrificën për liri 

dhe dijen, sakrifica juaj frymëzoj breza 

të tërë për liri dhe pavarësi. Ju e mbajtët 

gjallë misionin e shkollës shqipe, 

frymëzimin për sakrificë sepse nuk ka 

sakrificë që nuk ia vlen për hapjen e 

dijës dhe mësimit. Sot ne i kujtojmë të 

gjithë ata mësues e mësuese që nuk janë 

n

ë mesin tonë, ata që dhanë jetën e tyre 

dhe vetë mohuan për ri-ngritjen e këtij 

populli”, ka thënë Abrashi, “Sot ne duhet 

të zëmë hapin me botën e zhvilluar, sot 

na duhen studiues të shkencave sociale 

dhe humane, por më shumë na duhen 

inxhinierë, teknologë na duhen 

profesionistë”,  ka shtuar në fjalën 

përshëndetëse  Ministri Arban Abrashi, 

kurse zëvendësministri i MASHT-it, 

Mevlidin Krasniqi  është shprehur se 

shkolla e pati fatin e njëjtë sikurse ajo e 

kombit. 

 

“Këtë Mars shënojmë 130 vjetorin e 

jetës së shkollës shqipe, kjo ditë shënon 

festën e përbashkët kombëtare në tërë 

hapësirën shqiptare, ditë që shënon 

rrugëtimin e gjatë e shkollës shqipe, 

rrugëtimin që nuk ishte aspak i lehtë. 

Shkolla jonë pati fatin e kombit tonë, 

historia e saj është vet historia jonë”,  

kujtoi  zëvendësministri  Krasniqi . 

 

 

Edhe drejtoresha e DKA-së së Prishtinës, 

znj. Arbërie Nagavci ka përshëndetur 

këtë ngjarje me rëndësi për arsimin 

shqip.  Ajo ka shprehur respekt të lartë 

për pensionistët që ishin sallën  e Pallatit 

të rinisë, duke kujtuar se ata me vite e 

dekada kanë punuar për arsimimin dhe 

edukimin e brezave. 

 

Në pjesën e dytë të Manifestimit të gjithë 

të  pensionuarit   nga marsi i vitit të 

kaluar e deri në marsin e këtij viti, 

SBASHK –u i nderoi me mirënjohje dhe 

me nga një orë dore.  

  

  

 

SBASHK-u  i kushton rëndësi të veçantë kapaciteteve njerëzore për dialog 

Trajnim me të zgjedhurit e ri nga të gjitha nivelet 

Pasi që SBASHK-u ka paraparë në 

Planin strategjik se njëra nga detyrat më 

të rëndësishme është përgatitja e 

veprimtarëve sindikalë për dialog të 

suksesshëm social, ka nisur me agjendën 

e trajnimeve të të zgjedhurve të ri për 

forcimin e kapaciteteve për udhëheqje 

efektive të dialogut social. 

Ky aktivitetet ka nisur më 24 mars dhe 

në të janë përfshirë të zgjedhurit e ri në 

shoqata sindikale e në nivel komunal nga 

Mitrovica, Vushtrria, Prishtina, Kastrioti 

(Obiliqi), Suhareka, Rahoveci e Lipjani. 

Pas kësaj është vazhduar edhe me 

trajnime të tjera për dialogun social për 

të ardhur edhe te trajnimi i tillë me 

anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues të 

SBASHK-ut, të cilët këtë detyrë me 

rëndësi do ta nisin në marsin e vitit 2018. 
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I pranishëm në këto aktivitete ka qenë 

vazhdimisht edhe kryetari i SBASHK-ut, 

i  cili  ka folur për rëndësinë e përgatitjes  

dhe forcimit të kapaciteteve njerëzore të 

SBASHK-ut  për dialogun social  e 

pastaj edhe është përgjigjur në pyetjet e 

pjesëmarërsve në trajnime. Trajnerët e 

licencuar të këtyre trajnimeve Ymer 

Ymeri e Vjollca Shala kanë  treguar me 

shembuj konkret  se cili  është 

përkufizimi për  dialogun social,me 

funksionin dhe sfidat që dalin gjatë 

dialogut social. Pjesëmarrësit pastaj  

kanë dhënë opinionet e tyre lidhur me 

dialogun social  për të marrë edhe 

shembuj nga përvoja e tyre, qoftë në 

nivel shkolle apo në nivelin komunal të 

dialogut. Trajneri Ymer Ymeri ka 

mundësuar që ky aktivitet të zhvillohet 

në formë të bashkëbisedës dhe prandaj 

ishte i madh interesimi dhe angazhimi 

konkret i pjesëmarrësve.  

Pjesë e veçantë e trajnimeve   ishte  puna 

në grupe, që ka sfiduar  pjesëmarrësit  të 

saktësojnë se në dialog cilat janë 

interesat e punëtorëve, cilat janë të 

punëdhënësit dhe cilat janë interesat e 

përbashkëta. Kjo pjesë e trajnimeve  

është përcjellë me interesim të veçantë 

dhe janë shoqëruar edhe me debate e 

bashkëbiseda të shumta me qëllim që të 

arrihet pajtueshmëri mes grupeve për 

çështjet e cekura gjatë punës në grupe. 

Pjesëmarrësit në këto trajnime janë 

pajisur me dije të duhur për dialogun 

social dhe prandaj edhe  do të marrin 

certifikata të nënshkruara nga trajnerët, 

zyrtari gjegjës në MASHT  dhe kryetari i 

SBASHK-ut sepse ky trajnim është i 

licencuar.  Duke e parë se këto trajnime 

janë shumë të efektshme dhe se po 

krijojnë kuadro të përgatitura për 

angazhimet sindikale SBASHK-u do të 

vazhdojë të organizojë aktivitete të tilla 

edhe në vitin 2018.  

 
 

 

 

Të 128 marrëveshjet  me bizneset për zbritje çmimesh të shërbimeve 

Mundësi e mirë për të ndihmuar buxhetin familjar 

Edhe pse është pensionuar, veprimtari 

sindikal  Sadik Shala vazhdon të 

angazhohet në shërbim të anëtarësisë. Ai  

sa ishte kryetar i Kuvendit të SAF e 

SAM të Suharekës ishe dalluar me 

arritjen e marrëveshjeve me biznese  e 

institucione private shëndetësore për 

zbritje çmimesh të shërbimeve për 

anëtarët e SBASHK-ut.  Edhe para pak 

ditësh Sadiku arriti edhe një marrëveshje 

për zbritje çmimesh e kësaj radhe me 

Barnatoren “Vjosa  Farm” në Suharekë. 

Marrëveshja mundëson që anëtarët e 

SBASHK-ut në këtë barnatore të marrin 

medikamente me zbritje çmimesh prej 

10%.  

Ky është vetëm një fragment i shkrimeve 

që kemi publikuar lidhur me 

marrëveshjet e shumta me bizneset  për 

zbritje çmimesh. Apelojmë të anëtarët e 

SBASHK-ut që të shfrytëzojnë 

mundësinë që ua ofrojnë 128 

marrëveshjet e nënshkruara deri tani  

sepse kjo është një mundësi e mirë për të 

ndihmuar e ruajtur buxhetin familjar.  

Anëtarë të nderuar të SBASHK-ut në 

ueb faqen tonë  ëhstë e botuar lista me 

emërat e gjithë firmave të bizneseve të të 

institucioneve private shëndetësore e 

rekreative me të cilat SBASHK-u ka 

lidhur marrëveshje për zbritje çmimesh 

për shërbimet e tyre.  
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Tri ligje të rëndësishme për gjithë të punësuarit në Kosovë 

Gatishmëri e sinqertë e SBASHK-ut për  dialog me institucionet 

Të gjithë edhe publikisht po e thonë se 

ishte vendimtar  angazhimi me kohë i 

SBASHK-ut  për tërheqjen nga ana e 

Qeverisë e Projektligjit për pagat, i cili 

kishte marrë dritën e gjelbër dhe po nisej 

për procedurat e votimit në Parlament. 

Ky veprim i Qeverisë ka bërë që të 

krijohet një moment i ri për dialog mes 

sindikatave dhe përfaqësuesve të 

institucioneve të shtetit tonë. Duke u 

nisur nga fakti se është dëshmuar se ka 

gatishmëri të sinqertë për dialog me 

institucionet, i është dërguar ftesë 

publike Kryeministrit Mustafa pikërisht 

për dialog dhe arritje të marrëveshjeve të 

drejta e në shërbim të anëtarësisë.  

“I nderuari Kryeministër i Republikës së 

Kosovës, z. Isa Mustafa Ju dhe tërë 

opinioni e dini se SBASHK-u me të 

drejtë kishte reaguar ndaj Projektligjit 

për pagat duke e konsideruar atë si 

degradues e nënçmues për të punësuarit 

në sektorin e arsimit. Në bashkëpunim 

me Ministrinë e Administratës Publike 

dhe me MASHT-in ne kemi dhënë 

propozimet tona të argumentuara me 

fakte lidhur me ndryshimet në këtë 

Projektligj dhe jemi të sigurt se ato do të 

përfillen. I nderuari Kryeministër i 

Republikës së Kosovës, z. Isa Mustafa 

me tërheqjen që i keni bërë Projektligjit 

për pagat është krijuar një moment i ri 

dhe i mirë për dialog korrekt e 

përmbajtjesor mes Ministrive gjegjëse 

dhe SBASHK-ut e Sindikatave tjera në 

mënyrë që me një angazhim të 

përbashkët e përmes dialogut konstruktiv 

të bëhen të pranueshme për të gjitha 

palët përmbajtja e Ligjit për pagat dhe të 

Ligjit të punës e atë atij për shërbyesit 

civilë e publikë. Një dialog i tillë do të 

mundësonte që të dy palët, pra Qeveria 

dhe SBASHK-u e sindikatat tjera të 

ofrojnë propozime të bazuara në fakte e 

argumente dhe të arrihej pajtueshmëri 

për përmbajtjen e këtyre tri ligjeve, që 

janë shumë të rëndësishme për gjithë të 

punuarit në sektorin publik, por edhe në 

atë privat”, thuhet në ftesën publike të 

SBASHK-ut për dialog drejtuar 

Kryeministrit të Republikës së Kosovës, 

Isa Mustafa.  

“I nderuari Kryeministër i Republikës së 

Kosovës, z. Isa Mustafa , SBASHK-u i 

drejtohet me këtë ftesë publike Kabinetit 

Qeveritar për dialog të sinqertë e korrekt 

në mënyrë që të gjejmë zgjidhje të 

pranueshme për çështjet konkrete, pa 

pasur nevojë për përplasje e veprime 

sindikale”, e ka kujtuar SBASHK-u  

Kryeministrin Mustafa.   

 

MASHT dhe SBASHK nënshkruan kontratën e re Kolektive 

Moment i veçantë për tërë arsimin e Kosovës 

Për të gjitha sindikatat kudo në botë 

moment i veçantë dhe arritje e madhe 

konsiderohet nënshkrimi i Kontratës 

Kolektive.  

Lidhur me Kontratën e re Kolektive në 

arsimin e Kosovës kishin biseduar me 

kohë përfaqësuesit e SBASHK-ut me 

Ministrin Bajrami dhe Kabinetin e tij. 

Komisionet kishin punuar dhe pas 

takimeve negociuese kishin arritur të 

përgatitnin tekstin final të Kontratës së re 

Kolektive për tërë arsimin e Kosovës. 

Ceremonia festive e nënshkrimit të 

Kontratës së re u zhvillua  në  kabinetin e 

Ministrit Bajrami në prani të Zv/ministrit 

Mevludin Krasniqi, anëtarëve të 

 
 

Kabinetit  dhe përfaqësuesve të 

SBASHK-ut.  

Pas kësaj Ministri Bajrami dhe kryetari 

Jasharaj i janë drejtuar medieve të 

shkruara e elektronike. 

"Kjo Kontratë parasheh obligimet e 

shtetit të Kosovës, obligimet e të gjitha 

komunave të Kosovës që të kujdesen që 

mësimdhënësit të kenë një pozitë 

adekuate materiale, që ata të stimulohen 

për të ngritur cilësinë, sepse rruga për ta 

ngritur cilësinë në arsim shkon përmes 

mësimdhënësve të përgatitur. Kontrata 

ofron një kornizë të gjerë të 

bashkëpunimit, jo vetëm në misionin 

klasik të Sindikatës që e ka çdo shtet, por 

17



edhe në një rol të ri përtej misionit, pra 

bëhet partner për stimulimin e 

mësimdhënësve, për ngritjen në karrierë, 

për zhvillim profesional dhe për vlerësim 

të performancës", është shprehur 

Ministri Bajrami, i cili ka lavdëruar 

SBASHK-un për korrektësinë dhe 

angazhimet , jo vetëm për realizimin e 

kërkesave të anëtarësisë, por edhe në 

ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në 

arsim.   

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj e ka cilësuar si ngjarje të 

veçantë nënshkrimin e Kontratës . 

“Kontrata e re Kolektive e sa po 

nënshkruar përcakton të drejtat dhe 

obligimet, jo vetëm në Arsimin 

Parauniversitar, por edhe në 

Universitetet e Kosovës. Kontrata e re 

Kolektive e arsimit në Kosovë përcakton 

të drejta të posaçme dhe obligimet e të 

punësuarve në institucionet publike dhe 

private të arsimit parauniversitar dhe atij 

universitar", ka thënë në ceremonin 

festive kryetari i SBASHK-ut. 

 

Pas një angazhimi të përkushtuar të Këshillit Shtetëror të Licencimit 

U promovuan dokumente për zhvillimin profesional të mësimdhënësve 

Këshilli Shtetëror për Licencimin  e 

Mësimdhënësve , në të cilin përfaqësohet 

edhe SBASHK-u,  ka bërë një angazhim 

të  përkushtuar në përgatitje të 

dokumenteve me rëndësi e që kanë të 

bëjnë me licencimin  dhe zhvillimin e 

vazhdueshëm  profesional të 

mësimdhënësve. Me   të përfunduar të 

këtij angazhimi, Ministri Bajrami ka 

analizuar dhe ka aprovuar Kornizën 

strategjike për zhvillimin e 

mësimdhënësve në Kosovë dhe katër 

Udhëzime Administrative që janë në 

mbështetje të kësaj strategjie. Pas kësaj 

MASHT-i në një solemnitet rasti  ka bërë 

promovimin e këtyre dokumenteve. 

Duke përshëndetur pjesëmarrësit e kësaj 

ceremonie Ministri Bajrami ka treguar 

për rëndësinë e këtyre dokumenteve dhe 

është shprehur se ato do të jenë ndihmesë 

në përmirësimin e vazhdueshëm të 

cilësisë në arsim.  

 

Në këtë ceremoni janë promovuar këto 

dokumente: 

“Korniza strategjike  për zhvillimin e 

mësimdhënësve në Kosovë”,   

Udhëzimi Administrativ për kriteret dhe 

procedurat e aprovimit të programeve 

për zhvillimin  profesional të 

mësimdhënësve dhe punonjësve 

arsimorë”,  

“Udhëzimi Administrativ për vlerësimin 

e përformancës së institucioneve 

arsimore në arsimin parauniversitar”,  

“Udhëzimi Administrativ për Këshillin 

Shtetëror të Licencimit të 

Mësimdhënësve” dhe  

“ Udhëzimi Administrativ për sistemin e 

licencimit dhe zhvillimit të 

mësimdhënësve në karrierë”. 

 

Takim me  kryeministrin Mustafa dhe kabinetin e tij 

Kryetari i SBASHK-ut i kërkoi Kryeministrit të vazhdojë me mbështetjen  për Ligjin e viteve 90-ta 

Një delegacion i BSPK-së, i kryesuar 

nga kryetari Haxhi Arifi, është pritur nga 

Kryeministri i Republikës së Kosovës, 

Isa Mustafa dhe Ministrat Avdullah Hoti 

e Arban Abrashi. Në kuadër të  

delegacionit të  BSPK-së ishte edhe 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj. Në një bashkëbisedë të gjatë 

Kryeministri Mustafa dhe Kabineti i tij 

kanë dëgjuar  me kujdes përfaqësuesit e 

punëtorëve, të cilët po shpalosnin 

aktualitetin dhe  hallet në sektorët që 

përfaqësonin.  

Kryetari i SBASHK-ut , Jasharaj   ka 

informuar  Kryeministrin lidhur me 

rrjedhën e angazhimeve të Ministrisë së 

Punës, të asaj për Financa, MASHT-it 

dhe SBASHK-ut lidhur me finalizimin e 

Projektligjit  për statusin e punëtorëve të 

arsimit shqip të Republikës së Kosovës 

për vitet e 90-ta.  Ai pastaj i është 

drejtuar Kryeministrit Mustafa me apelin 

në  emër të të gjithë anëtarësisë që ai të 

vazhdojë me angazhimet lidhur me këtë 

ligj në mënyrë që ai të vij në Qeveri dhe 

pastaj të procedohet  në   Parlament.

 

 

Kryeministri Mustafa  ka shprehur edhe 

një herë gatishmërinë për angazhim 

lidhur me këtë çështje dhe  ka shtuar se 

Projektligji do të jetë shumë shpejtë në 

Qeveri dhe do të procedohet tutje për në 

Parlament. 

Në kudër të bashkëbisedës kryetari i 

SBASHK-ut , Rrahman  Jasharaj ka 

kërkuar në emër të anëtarësisë dhe të 

punësuarve të tjerë  në Kosovë që 

Qeveria të nis përgatitjet për ngritje 

pagash , së paku  , ashtu si ka deklaruar 

Qeveria, në bazë të ngritjes ekonomike 

në Kosovë.  

Sindikalistët në këtë takim kanë shtruar 

edhe çështjen e Ligjit mbi skemat 

pensionale dhe kanë kërkuar që  kriteri 

prej 15 të zbritet në 10 vite 

kontributdhënëse për të fituar të drejtën 

për pension të plotë të punës. 
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Takim përmbajtësor me Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala 

Pajtueshmëri për Kontratën  Kolektive në sektorin e kulturës 

Pas nënshkrimit të Kontratës së re  

Kolektive për gjithë arsimin e  Kosovës, 

SBASHK-u po vazhdon me angazhimet 

që edhe sektori i kulturës të ketë 

Kontratë Kolektive. Për këtë kryetari i 

SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj bashkë 

me menaxherin për financa e 

administratë e këshilltar për organizim të 

brendshëm , Ymer Ymeri kishin biseduar 

me Ministrin e Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, nga i 

cili  kishin marrë mbështetjen me kohë. 

Edhe në takimin e radhës mes të dy 

palëve ministri Shala ka inkurajuar 

SBASHK-un që të shtohen angazhimet e 

përfaqësuesve të sektorit të kulturës për 

ta përfunduar sa më parë tekst 

propozimin e Kontratës Kolektive për 

këtë sektor në mënyrë që pas negocimit 

me komisionin e kësaj Ministrie të 

përgatitet një tekst i pranueshëm për të 

dy palët dhe të bëhet edhe ceremonia e 

nënshkrimit të saj.  

Në këtë takim  përveç për nevojën e 

nënshkrimit  të Kontratës, Kryetari i 

SBASHK-ut Jasharaj ka njoftuar 

Ministrin Shala për çështjet e ngritura 

nga aktorët rezidentë të Teatrit Kombëtar 

të Kosovës, nga ata të Teatrit të Gjilanit 

dhe nga anëtarësia në institucione të tjera 

kulturore. 

Ministri Kujtim Shala  i ka thënë 

delegacionit të SBASHK-ut se është  i 

informuar për çështjet e ngritura dhe se 

po bën angazhime të shumta për të 

realizuar brenda mundësive buxhetore 

dhe Ligjeve e akteve të tjera këto 

kërkesa.  “Unë nuk jam për zgjidhje 

parciale, porse po punohet Rregullorja që 

ofron zgjidhje të çështjeve për të gjitha 

institucionet e kulturës, pra edhe për 

Teatrin Kombëtar”, ka deklaruar Ministri 

Shala. Ministri  i Kulturës ka shtuar se 

lidhur me kërkesat e Teatrit të Gjilanit, 

ato janë legjitime dhe se duhet të gjejnë 

zgjidhje në nivel komunal. 

Delegacioni i SBASHK-ut edhe në këtë 

takim ka rikujtuar çështjen e Ligjit për 

statusin e punëtorëve të arsimit shqip të 

Republikë së Kosovës për vitet e 90-ta 

dhe ka lutur Ministrin Shala që të 

vazhdojë me angazhimet që ky 

Projektligj të arrij sa më parë në Qeveri e 

pastaj të procedohet në parlament.

 

Takimi i Këshillit Drejtues 

U debatua  edhe për çështje të organizimit  të brendshëm 

Edhe pse Statuti i SBASHK-ut parasheh 

që takimet e Këshillit Drejtues duhet 

mbajtur më se shumti dy herë në vit,  me 

qëllim që të dilet me vendime unike e të 

përkrahura nga të gjithë, takimet e 

Këshillit Drejtues janë shumë të 

shpeshta. Në takimin e radhës së këtij 

organi të lartë të SBASHK-ut ishte 

analizuar situata aktuale dhe ishin  

propozuar masa konkrete lidhur me 

Kontratën Kolektive dhe Ligjin për vitet 

90-ta. Për këto dy çështje u debatua para 

medieve dhe anëtarësisë dhe opinioni 

kishin informacione të shumta. Në këtë 

shkrim do të ndalemi të dy çështje të 

tjera që janë debatuar po në këtë takim e 

që më pak u bën të njohura për publikun.  

Njëra  nga çështjet që është analizuar në 

këtë takim ishte edhe rrjedha e 

zgjedhjeve nëpër shoqatat sindikale kudo 

në komunat e Kosovës.  Pjesëmarrësve 

në këtë takim u është kujtuar edhe një 

herë vendimi se në mbledhjet zgjedhore 

nëpër shoqata duhet të jenë të pranishëm 

kryetari apo anëtari i i autorizuar i 

kryesisë së Kuvendit të SAF e SAM nga 

komuna gjegjëse. 

“Takimet zgjedhore në shoqata sindikale 

në shkollat e komunës suaj duhet të 

monitorohen  nga kryetari ose nga 

anëtari i autorizuar i Kryesisë së 

Kuvendit tuaj  dhe se duhet të 

respektohet vendimi   i 1 shkurtit 2017, i 

cili ka këtë përmbajtje”, u  rikujtua në 

këtë takim e pastaj u shpërnda edhe  

vendimi lidhur me zgjidhjet, i cili ka këtë 

përmbajtje:  

Takimet zgjedhore të shoqatave që nuk 

janë monitoruar nga kryetari apo anëtari 

i autorizuar i nivelit komunal 

konsiderohen  të pavlefshme , 

Kjo vlen edhe kur do të mbahen  

Kuvendet zgjedhore në nivel komunal. 

Nëse ato Kuvende zgjedhore  mbahen pa 

praninë e kryetarit apo personit të 

autorizuar nga Kryesia qendrore , 

zgjedhjet atje konsiderohen të 

pavlefshme.  

Personi që zgjidhet në cilin do funksion 

duhet të jetë pa tjetër anëtar i SBASHK-

ut. 

Për të qenë kryetar legjitim i një shoqate 

sindikale individi duhet të jetë në listën e 

pagave të  asaj shkolle. Pra, nuk mund të 

19



zgjidhet në postin e kryetarit të shoqatës 

së një shkolle individi që  është në listën 

e  pagave në një shkollë tjetër.  

Po ashtu në këtë takim është debatuar 

edhe për traditën e mirë të SBASHK-ut 

që të dërgohen pushues në bregdetin 

shqiptar. Menaxheri për financa e 

administratë dhe këshilltar për organizim 

të brendshëm , Ymer Ymeri ka njoftuar  

anëtarët e Këshillit Drejtues lidhur me 

nismën e përgatitjeve për  këtë aktivitet. 

“Duke vazhduar me këtë traditë të 

SBASHK-ut për dërgimin e anëtarëve 

nga secila komunë dhe nga njësitë 

akademike të Universiteteve për pushime 

në bregdetin shqiptar. Ai ka informuar se 

bazuar në buxhetin për pushim e 

rekreacion do të shkojnë për pushim 1 në 

52 anëtarë të SBASHK-ut”, ka shpjeguar 

z. Ymeri. 

 

 

Vazhdohet me traditën e mirë 

SBASHK-u dërgon 420 anëtarë nga e tërë Kosova në bregdetin shqiptar 

Duke vlerësuar  e çmuar lart 

përkushtimin e punëtorëve  të arsimit  të 

Kosovës në edukimin e arsimimin e 

brezave , SBASHK-u vazhdon me 

traditën e mirë të njohjes së këtij 

kontributi duke dërguar çdo verë një 

numër të konsiderueshëm të anëtarëve të 

vet për pushime në bregdetin shqiptar.  

U nis  ky aktivitet para 4 vitesh dhe ishin 

100 pushuesit e parë nga e tërë Kosova 

që në mënyrë të organizuar po kalonin 

bukur pushimet në bregdetin shqiptar. 

Kjo traditë e mirë vazhdoi dhe numri i 

pushuesve nga viti në vit shtohej sepse  

SBASHK-u   falë angazhimeve e 

arritjeve të shumta është bërë sindikata 

më e fortë dhe më e organizuar në 

Kosovë.  Numri i anëtarëve të sindikatës 

sonë për çdo ditë, javë e muaj është në 

rritje të vazhdueshme.  

Në verën 2017  Këshilli Drejtues i 

SBASHK-ut, pasi ka analizuar  në 

përpikëri mundësitë buxhetore ka 

vendosur që  në çdo 52 anëtarë të 

dërgojë një pushues në bregdetin 

shqiptar. Kryesia dhe stafi  në tërësi e 

kanë marrë shumë seriozisht këtë 

aktivitet sepse ata e dinë se është 

veprimtari e gjerë dhe me numër të madh 

pjesëmarrësish. Kështu  me kohë janë 

dërguar formularët nëpër komuna e 

Universitet për të bërë ndarjen sipas 

kritereve të qarta të shkollave e njësive 

akademike që do të dërgojnë pushues 

dhe janë mbajtur takimet gjegjëse për të 

kryer këtë obligim. Pas kësaj  shkollat 

dhe njësitë akademike janë ato që në 

takimet e tyre në mënyrë transparente  e 

duke i vënë shënimet në formularin  unik 

vendosin se kush  do të kënaqet këtë vit 

me valët dhe atmosferën relaksuese  në 

bregdetin e bukur shqiptar.  

SBASHK-u në qendër për ta ruajtur 

besimin e madh që ka krijuar të 

anëtarësia dhe për hir të trasparencës së 

plotë sapo të kryejnë punën e tyre 

teknike komisionet gjegjëse të formuara 

nga Kryesia  lidhur me çështjet konkrete 

që lidhen me këtë aktivitet , do të botojë 

në ueb faqen e saj (sbashk-rks.org)  

listën e plotë me të gjithë emrat e 

pushuesve , që janë caktuar nga shkollat 

dhe njësitë akademike.  

 

Vazhdon të fuqizohet roli i femrës në SBASHK 

Gjithnjë e më shumë kolege në pozita udhëheqëse sindikale 

SBASHK-u vazhdon të përmbush me 

përpikëri planin strategjik edhe në fushën 

e fuqizimit të gruas në sindikatë, pasi që 

ky vit është vit zgjedhor në gjitha 

komunat dhe presim që të kemi më 

shumë femra në pozita udhëheqëse. Me 

qëllim që të forcohet roli i femrës në 

sindikatë dhe që ajo të  ketë përgatitje 

solide për t’u përballur me sfidat është 

zhvilluar një trajnim 3 ditësh me koleget 

tona nga shumë komuna e që janë 

zgjedhur. 

 

Në ditën e parë të këtij trajnimi, trajnerja 

Vjollca Shala ka shpalosur fillimisht 

çështje që lidhen me rolin dhe fuqizimin 

e femrës në SBASHK dhe përfshirjen e 

tyre në pozita udhëheqëse. 

Rëndësi të veçantë i  është kushtuar 

qasjes së femrave në pozita udhëheqëse 

si në shkollë ashtu edhe në sindikatë. 

I tërë aktiviteti po zhvillohet në formë të 

bashkëbisedës dhe pjesëmarrëset janë 

pajtuar se këtë përvojë do t'a përcjellin 

edhe tek koleget e tyre.  

 

Gjatë ditës së dytë, u zhvilluan tema me 

rëndësi lidhur me dialogun social, ku 

trajneri i licencuar Ymer Ymeri, 

fillimisht hapi çështjet qe janë me interes 

të veçantë sa i përket dialogut si në 

shkollë ashtu edhe ne nivel komunal. 

 

Trajnimi do te zgjasë deri të dielën, ku 

pjesëmarrëset do të ndjekin edhe 

trajnimin mbi forcimin e kapaciteteve të 

dialogut social dhe do të shpalosen edhe 

tema e çështje të tjera me rëndësi sa i 

përket si fuqizimit të femrës ashtu edhe 

dialogut social, të cilat ndihmojnë në 

forcimin e kapaciteteve për udhëheqje 

efektive të dialogut social dhe përfshirjen 

e femrave në pozita udhëheqëse. 
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Fotoreportazh nga  bregdeti shqiptar 

420 anëtarë të SBASHK-ut në shoqëri me valët e qeta të detit 

SBASHK-u edhe këtë vit po vazhdon me 

traditën e mirë për dërgimin në 

bregdetin shqiptarë të anëtarëve të vetë 

nga e tërë Kosova. Me qëllim që çdo gjë 

këtë rrjedhë të mbarë Këshilli Drejtues 

ka emëruar një komision që do të bëjë 

gjithë përgatitjet e duhura lidhur me këtë 

aktivitet. 

 

Pasi ishin kryer me përpikëri përgatitjet 

nga komisioni i kryesuar nga Ymer 

Ymeri kanë ardhur në bregdetin shqiptar 

grupi i parë prej 348 anëtarëve të 

SBASHK-ut nga shumë komuna të 

Kosovës dhe Universitetet dhe sektori i 

kulturës. Grupi tjetër prej 72 anëtarëve  

kanë ardhur më pastaj në Durrës  për të 

shijuar bukurinë e bregdetit shqiptar.  

 

Pushuesit kanë kaluar momente të 

bukura të shoqëruar nga valët e qeta të 

detit. Në kohën kur nuk janë buzë detit  

ata takohen me kryetarin e SBASHK-ut 

dhe bashkëbisedojnë për shumë çështje 

sindikale. Në mbrëmje ata shoqërohen  

nga muzika e bukur shqipe gjenden në të 

njëjtën valle. 

 

Përshtypjet e para të tyre janë shumë të 

mira. Ata lavdërojnë SBASHK-un për 

gjithë angazhimet dhe arritjet dhe për 

traditën e mirë që po vazhdon për 

dërgimin  e anëtarëve për pushime. Janë 

këta njerëz nga pjesë të ndryshme të 

Kosovës , por u shkon qetazi biseda se 

kanë të njëjtat halle, sfida dhe gëzime. 

Ata kanë punuar me vite e dekada në 

arsimimin dhe edukimin e brezave dhe 

shprehin respekt për sindikatën e tyre, që 

si thonë vetë, i  ka shpërblyer për mundin 

dhe angazhimet duke i sjellë bashkërisht 

në këtë pjesë të bukur të Shqipërisë. 

Për komisionin nuk kishte  pushim 

Derisa anëtarët e  SBASHK pushojnë e 

kënaqen se biseduari e së dëgjuari këngë 

të bukura shqipe, kryetari i komisionit 

Ymer Ymeri i ndihmuar nga Afërdita 

Ahmeti, Vlora Rexhepi  Berisha, Blendor 

Shatri dhe anëtarët nga 7 anët e Kosovës 

Bajram Shala, Avdullah Bujupi, Emine 

Rashiti,Feriz Jashari, Avdullah Krasniqi, 

Nasibe Kermeni, Xhevahire Haxhiu dhe  

Mamudije Rudi nuk e kanë këtë luks. Ata 

janë në takime e konsultime të 

vazhdueshme.  

 

Me sukses e kanë kaluar sfidën e parë 

dhe pa telashe kanë akomoduar 

pushuesit. Pas kësaj ata janë marrë edhe 

me numrin e çadrave dhe me çështje të 

tjera në mënyrë që pushuesit të jenë 

plotësisht të relaksuar. Takimet e këtij 

komisioni janë vërtetë serioze. Anëtarët e 

komisionit raportojnë për ditën e kaluar 

të pushimeve dhe marrin edhe këshilla 

për veprimet në vijim. “Ne nuk kemi 

ardhur për të pushuar, po për të kryer 

me përpikëri detyrat në shërbim të 

pushuesve nga e tërë Kosova”, shprehet 

secili prej tyre dhe vazhdojnë 

angazhimet sa te plazhi e sa te restoranti 

e veranda. Me ta është edhe kryetari i 

SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, i cili 

takohet vazhdimisht me pushuesit dhe u 

jep përgjigje në pyetjet që ata shtrojnë. 

Atmosferë vërtetë e bukur kjo. 

 

Në ditën e fundit të këtij  aktiviteti  

rekreativ shumë nga pushuesit do të 

shkruajnë  në fletoret e SBASHK-ut 

përshtypjet e tyre. “ Këto përshtypje do 

t’i marrim dhe do t’i lexojmë e 

analizojmë me kujdes për të parë 

lëvdatat, por edhe ndonjë vërejtje e 

kritikë me të vetmin qëllim që  ky 

aktivitet të jetë edhe më mirë i përgatitur 

verën e ardhshme”, shprehet kryetari i 

komisionit, Ymer Ymeri, teksa dëgjon me 

kujdes raportet e kolegëve të tij të 

komisionit.  

 

Bashkëbiseda me pushuesit për çështje 

arsimore e sindikale  

 

Momentet kur nuk ishin  buzë detit 

pushuesit i shfrytëzonin  për të 

bashkëbiseduar me njëri-tjetrin e për të 

bartur përvoja lidhur me çështje arsimore 

dhe për kurikulin e ri. Ata po ashtu 

takoheshin  në grupe me kryetarin e 

SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj,me 

menaxherin për financa e administratë 

dhe këshilltar për organizim të 

brendshëm, Ymer Ymeri dhe me juristin 

Blendor Shatri për të shtruar pyetje të 

shumta e për të marrë përgjigje lidhur me 

çështjet aktuale. Pyetjet më të shpeshta 

kishin  të bënin me përmbajtjen e 

Kontratës së re Kolektive të Arsimit.   

Një ide , që merr formën e kërkesës , nga 

një numër pushuesish është edhe çështja 

e shtrimit të kërkesës nga SBASHK që të 
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zvogëlohet nga 65 në 60 vjet për 

meshkujt dhe në 55 vjet për femrat 

mosha e daljes në pension.  

Mbështetësit e kësaj kërkese sjellnin  

argumente se puna e përkushtuar me vite 

e dekada e tyre në edukimin  dhe 

arsimimin e brezave ka lënë gjurmë te ta 

dhe se , si thonë,  është mirë që arsimi të 

freskohet me kuadro të reja,numri i të 

cilëve nuk është i vogël e që presin punë 

me vite. Kjo çështje do të ngrihet në 

mënyrë zyrtare nga SBASHK te organet 

gjegjëse arsimore  me shpresën se do të 

analizohet detajisht dhe me seriozitet për 

të marrë përgjigje meritore. 
  

 

SBASHK-u çdo ditë po rritet 

Edhe SHFMU "Dr.IbrahimRugova" i bashkohet SBASHK-ut 

Sindikata e AF dhe e AM të Podujevës 

në kuadrin e aktvivitetit sindikal ka 

zgjedhur kryesinë dhe kryetarin e 

Shoqatës Sindikale të SHFMU 

"Dr.Ibrahim Rugova". Në këtë mbledhje 

ku ishte i pranishëm edhe kryetari i SAF 

e SAM të Podujevës, Fadil Halimi, 

mësimdhënësit e kësaj shkolle kanë 

zgjedhur Kryesinë prej 7 anëtarëve, 

kryetar arsimtarin Behar Hasanin dhe 

nënkryetare, mësuesen Magbule 

Shehollin. 

Në hapje të takimit, kryetari i SAF e 

SAM të Podujevës, ka përshëndetur 

anëtarët e rinj të SBASHK-ut, pastaj ka 

bërë një pasqyrim të angazhimeve, 

arritjeve dhe sidave të sindikalistëve të 

arsimit në këtë komunë. 

Ai po ashtu në kuadër të bashkëbisedimit 

me anëtarët e Shoqatës sindikale të 

shkollës "Dr.Ibrahim Rugova" u është 

përgjigjur shumë pyetjeve për çështje të 

caktuara sindikale. Pjesëmarrësit në këtë 

takim kanë lavdëruar angazhimet e 

SBASHK-ut të udhëhequr nga kryetari 

Rrahman Jasharaj . Ndërsa falë një 

përkushtimi të tillë do të vazhdohet 

suksesshëm në realizmin e kërkesave të 

anëtarësisë. 

SBASHK-ut i janë bashkangjitur edhe 

Shkollat fillore të Mesme të ulëta të 

qytetit "Shaban Shala" e Enver Maloku" 

Sindikata komunale e Arsimit të 

Podujevës me sukses është duke e 

përmbyllur edhe procesin zgjedhor të 

Shoqatave sindikale të shkollave të kësaj 

komune. Ky është  vetëm një nga 

monetet që dëshmon se  SBASHK-ut po 

i shtohen  radhët  dhe kjo ngase është 

forcuar shumë besimi në këtë sindikatë e 

cila me përkushtim e punë të pandalur po 

angazhohet në realizimin e kërkesave të 

anëtarësisë dhe është vërtetë zi vetëm 

dhe shumë i fuqishëm i gjithë të 

punëusarve ne sektorin e arsimit të 

Republikës së Kosovës.  Bashkë e në 

SBASHK kanë ardhur edhe të punuar 

nga shkollat e Prishtinmës  dhe 

komunave të tjera . SBASHK-u është 

dhe mbetet përfaqësuesi i vetëm dhe 

mbrojtësi i të drejtave e realizuesi i 

kërkesave të të punësuarve në tërë 

asrimin e Kosovës, por edhe në shkencë 

e kulturë.  

 

Po realizohet Kontrata Kolektive  e Arsimit 

SBASHK-u po fiton në gjykatë betejat me komunat 

Dega  në Vushtrri e Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë ka aprovuar si të bazuar 

kërkesëpadinë e SBASHK-ut .Në këtë 

mënyrë SBASHK-u fitoi në gjykatë 

betejën e parë me komunat dhe të 13 

anëtarët e e pensionuar të kësaj sindikate 

do të marrin vlerën e 3 pagave në emër të 

shpërblimit jubilar dhe vlerën e 3 pagave 

në emër të pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimi.SBASHK-u kishte provuar 

që përmes takimeve e me dialog me 

institucionet e pushtetit local të realizojë 

të drejtën e garantuar në nenin 35 të 

Kontratës Kolektive për të punësuarit në 

arsim, që janë anëtarë të SBASHK, që 

me rastin e pensionimit  të gëzojnë 

shpërblimet jubilare dhe tri pagat me 

rastin e pensionimit . Qeveritë komunale 
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shpërblimet jubilare dhe tri pagat me 

rastin e pensionimit . Qeveritë komunale 

kishin hezituar ta kryenin këtë obligim 

dhe prandaj SBASHK-u kishte 

grumbulluar dokumentacionin e duhur 

për anëtarët e vetë të pensionuar në vitet 

2015 e 2016 dhe kishte ngritur padi në 

gjykatat gjegjëse në të gjitha komunat e 

Kosovës. 

E para ka nisur procedurën  Dega në 

Vushtrri e Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë duke mbajtur dy seanca lidhur 

me padinë e SBASHK-ut ndaj 

komunave.  Kjo gjykatë pasi ka dëgjuar 

mbrojtjen e SBASHK-ut dhe ka 

administruar provat ka aprovuar si të 

bazuar kërkesëpadinë e SBASHK-ut . Në 

këtë mënyrë SBASHK-u fitoi në gjykatë 

betejën e parë me komunat dhe të 13 

anëtarët e pensionuar të kësaj sindikate 

do të marrin vlerën e 3 pagave në emër të 

shpërblimit jubilar dhe vlerën e 3 pagave 

në emër të pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit.  Edhe gjkata tjera gjegjëse 

kanë nisyr me procedurat dhe  të gjitha 

këkto beteja është duke I fituar SBASHK 

dhe anëtarësia e saj.  

 

 

Pushuesit shkruajnë përshtypjet e tyre na pushimi në Durrës 

Të gjithë shprehen se duhet vazhduar me këtë  traditë të mirë 

Tradita e mirë e SBASHK-ut për 

dërgimin e anëtarëve të saj në bregdetin 

shqiptar edhe këtë vit mori lëvdata dhe 

respekt nga pushuesit. 

Në javën e fundit të qershorit pushimet i 

filluam me 348 anëtarë, kurse me 72 të 

tjerë pushimi vazhdoj në javën e parë të 

korrikut.  

Komisioni për organizimin dhe 

shoqërimin e pushuesve, në përbërje nga  

kryetari i komisionit Ymer Ymeri i 

ndihmuar nga Afërdita Ahmeti, Vlora 

Rexhepi Berisha, Blendor Shatri dhe 

anëtarët nga 7 anët e Kosovës Bajram 

Shala, Avdullah Bujupi, Emine 

Rashiti,Feriz Jashari, Avdullah Krasniqi, 

Nasibe Kermeni, Xhevahire Haxhiu dhe  

Mamudije Rudi ishin të gatshëm dhe në 

kohë cdo herë për pushuesit. Me ta ishte 

gjatë gjithë kohës edhe kryetari i 

SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, i cili 

realizoi takime me pushuesit lidhur me 

shumë cështje me interes për pushuesit. 

Vërtet ishte një atmosferë e bukur, të 

cilën më së miri e tregojnë fjalët dhe 

përshtypjet e disa nga pushuesve.  

Në mesin e 70 përshtypjeve, kemi veçuar 

disa nga ato, të shkruara me shumë 

sinqeritet nga anëtarët tanë, pushues në 

bregdetin shqiptar : Sulltanie Xhosha nga 

komuna e Vushtrrisë, Ismet Azemi nga 

Teatri Kombëtar, Xhafer Avdyli nga 

komuna e Pejës, Daut Shehu nga 

komuna e Kacanikut, Rexhep Bllaca nga 

komuna e Prizrenit, Ylber Krasniqi, 

Ragip Behluli e Sami Jashari nga 

komuna e Lipjanit dhe Nazan Kërveshi 

nga Zveçani.  
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SBASHK-u alarmon 

Qeveritarët nuk kanë bërë asgjë për mësimdhënësit e sëmurë rënd 

Disa për poenë politik e disa për të fituar 

edhe ndonjë projekt nga ndërkombëtarët, 

gjendjen në arsim e kanë paraqitur me 

ngjyrat më të zeza aq sa një pjesë e 

prindërve respektin e lartë që kishin ndaj 

mësuesit të fëmijëve të tyre kanë filluar 

ta zëvendësojnë me urrejtje. Subjektet 

politike që ishin në pushtet, qoftë në 

nivelin lokal a qendror, arsimin e 

shpallnin prioritetet, por vazhdonin ta 

përdornin për të larë borxhin ndaj atyre 

që kishin vrapuar anë e kënd vendit për 

të siguruar vota duke i qerasur me pozita 

drejtorësh të shkollave. 

Për ta ngritur cilësinë dhe për të qenë të 

gatshëm mësimdhënësit të ecin në hap 

me zhvillimet e hovshme teknologjike 

s

hteti duhet ta ndërrojë qasjen ndaj 

arsimit dhe duhet përfillur kërkesa e 

SBASHK-ut që punëtorët e arsimit që 

janë të goditur nga sëmundje të rënda të 

lirohen nga procesi arsimor dhe t'u jepen 

pensione dinjitoze. Ata njerëz sot e gjithë 

ditën shkojnë në shkollë sa për ta ruajtur 

vendin e punës dhe pagën dhe ndihen 

plot siklet që pas dekadave të punës së 

përkushtuar sëmundja e rënd nuk i lë të 

japin kontributin e tyre dhe shpesh edhe 

bëhen objekt talljeje nga një pjesë e 

nxënësve apo objekt ofendimi nga 

prindërit. 

A mund të flitet për humanizëm të 

qeveritarëve lokal e qendror kur ata nuk 

bëjnë asgjë për këta njerëz, që sa ishin 

shëndosh u munduan me tërë dijen të 

kontribuojnë për arsimimin dhe 

edukimin e brezave e tani me hapin e 

rënduar nga sëmundja shkojnë në shkollë 

se ndryshe do të mbesin pa bukën e 

gojës. Nuk janë shumë në numër këta 
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njerëz dhe shteti me pak angazhime do të 

siguronte mjete e do t'i dërgonte në 

pushim të merituar duke ua siguruar një 

pension të dinjitetshëm. Atyre pikërisht 

tani, kur sëmundja i ka rrënuar, u duhet 

dora e shtetit. U duhet ndihma që të 

jetojnë të qetë e të ndjehen mirë sepse 

dikush po mendon për ta.  

Për ta ngritur cilësinë, mbase, duhet edhe 

të zbritet mosha e pensionimit në mënyrë 

që mësimdhënësit në moshën 60 vjeçare 

t'i lënë lamtumirën shkollës dhe të 

gëzojnë një pension meritor e në vend të 

tyre të vijnë kuadro të reja që në Kosovë 

ka mjaft dhe janë duke pritur me vite për 

të gjetur një vend pune.  

Gjithë këto çështje i ka ngritur tani e sa 

kohe SBASHK-u. Qeveritë lokale e ajo 

qendrore mund të thonë se këto veprime 

kushtojnë, por ata duhet të kenë qasje të 

drejtë ndaj arsimit dhe të kuptojnë se 

sado buxhet i lartë që i dedikohet 

arsimimit të gjeneratave , ato mjete nuk 

janë shpenzime kot , po janë investime 

për të ardhmen e këtij vendi.  

Është bërë ironik e bajat deklarimi 

"Arsimi është prioritet për shtetin. Duhet 

veprime dhe investime konkrete.

SBASHK-u bën përgatitje serioze për Kongresin VII 

Mijëra anëtarë do të ndihmojnë në plotësim-ndryshimet e Statutit 

Me qëllim që të kemi një Kongres 

plotësisht të suksesshëm, SBASHK-u ka 

nisur me kohë përgatitjet për këtë ngjarje 

me rëndësi. Kështu viti 2017 është 

shpallur vit i zgjedhjeve dhe në të gjitha 

komunat dhe në Universitet janë në 

përfundim e sipër zgjedhjet nëpër 

shoqata sindikale. Këto zgjedhje kanë 

bërë që të ketë kuadro të reja udhëheqëse 

në shumë shoqata dhe në takimet 

zgjedhore është debatuar edhe për arritjet 

dhe detyrat që duhet bërë. Pas kësaj do të  

vazhdohet me zgjedhjet në Kuvendet e 

SAF e SAM dhe Kuvendin e 

Universitetit  dhe të arsimit fillor e atij të 

mesëm.  

Krahas këtij aktiviteti i është kushtuar 

rëndësi e madhe edhe Statutit, si 

dokumenti më i rëndësishëm e bazik i 

veprimtarisë së SBASHK-ut. Kështu 

Kryesia ka autorizuar Komisionin 

statutar të nis angazhimet për plotësim-

ndryshimet e Statutit. Kryetari i këtij 

komisioni Ymer Ymeri ka organizuar 

takimin e parë të Komisionit të cilin e 

përbëjnë edhe Bardh  Bardhi, 

përfaqësues i Universiteteve, Besnik 

Krasniqi, përfaqësues i Arsimit të mesëm 

, Jehona Oruqi , përfaqësuese e  Arsimit 

fillor. Këtij Komisioni do t’i ndihmojnë 

edhe kryetari i SBASHK-ut , Rrahman 

Jasharaj  dhe juristi Blendor Shatri. 

Me qëllim që Statuti të jetë sa më i plotë 

, Komisioni ka marrë vendim të qëlluar 

që Statutin aktual ta shpërndajë në mijëra 

adresa elektronike të anëtarëve , në 

adresat e anëtarëve të Këshillit Drejtues 

dhe të Kryesisë me porosinë që ta të 

japin propozime konkrete për ndryshimet 

dhe plotësimet që i duhen bërë Statutit, 

ndryshime këto që do  të paraqiten para 

delegatëve të Kongresit VII për aprovim. 

Kryetari i Komisionit statutar Ymer 

Ymeri shprehet bindur se shumë nga 

anëtarët e SBASHK-ut do të japin 

kontributin e tyre me propozime 

konkrete për ndryshime pozitive në 

statutin e SBASHK-ut dhe kështu ky 

dokument i rëndësisë së veçantë do të 

jetë shumë funksional dhe do të 

ndihmojë në forcimin e SBASHK-ut dhe 

punën sa më kreative të sindikatës sonë. 

 

Edhe një mënyrë e komunikimit me anëtarësinë  kudo janë 

Gazetë elektronike që kujton ngjarjet gjatë një muaji 

 

Të nderuar anëtarë të SBASHK-ut kudo 

jeni në Planin Strategjik të SBASHK-ut 

për vitet 2015-2019 një vend me rëndësi 

i është dhënë komunikimit dhe 

informimit me kohë të anëtarësisë me 

angazhimet, sfidat dhe aktivitetet e 

SBASHK në shërbim të realizimit të 

kërkesave të anëtarësisë së SBASHK-ut. 

Për këtë arsye kemi ridizajnuar ueb 

faqen tonë dhe kemi marrë vendim që të 

bojmë gazetën mujore elektronike 

“Arsimimi sot”. Në ueb faqe dhe ne 

rrjetin social të SBASHK-ut në , po thuaj 

çdo ditë , publikojmë lajme të reja që 

kanë të bëjnë  me aktualitetin dhe me 

përpjekjet e sfidat e  SBASHK.  Duke 

klikuar në të, ju do ta forconi këtë faqe 

dhe të tjerët, që janë shumë dhe e 
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lexojnë, do të shohin se kemi shumë 

vizitorë nga anëtarësia jonë. 

Të nderuar anëtarë me qëllim që t’ju 

kujtojmë ngjarjet më të rëndësishme të 

një muaji e që lidhen me SBASHK-un 

dhe rreth SBASHK-ut ne me forca 

vullnetare  gazetareske e redaktuese 

botojmë çdo muaj gazetën  elektronike 

 “Arsimimi sot” me qëllimin që t’ua 

rikujtojmë ngjarjet kryesore të 

rëndësishme e që lidhen me aktivitetet e 

SBASHK-ut  gjatë muajit të caktuar. 

Edhe gjatë gjithë  vitit 2017 zyra për 

informim e SBASHK-ut krejt 

vullnetarisht vazhdoi ta botojë muaj për 

muaj gazetën  “Arsimimi sot” duke sjellë  

lajme të reja e duke kujtuar ngjarjet  më 

të rëndësishme gjatë një muaji.  

 

Përfaqësues të organizatës “Olof  Palme” nga Suedia vizituan SBASHK-un 

Miqtë suedez treguan interesim të madh për angazhimet e SBASHK-ut 

Puna e përkushtuar në shërbim të 

anëtarësisë, uniteti dhe arritjet  e 

vazhdueshmetë SBASHK-ut kanë bërë 

që kjo sindikatë të  gëzojë respekt edhe 

nga organizata  e institucione 

ndërkombëtare, të cilat vazhdojnë të 

takohen me përfaqësues të SBASHK-ut 

për t’u njohur me angazhimet , por edhe 

për të parë se në cilat fusha mund të 

zhvillohet bashkëpunim i frytshëm . Në 

kuadër të kësaj ka ndodhur edhe një 

vizitë  e përfaqësuesve të lartë të 

organizatës “Olof Palme” nga Suedia. 

 

Duke u dëshiruar mirëseardhje 

mysafirëve të nderuar, kryetari i 

SBASHK-ut ka prezantuar përfaqësuesit 

tjerë në këtë takim e pastaj ka bërë një 

informim të shkurtër lidhur me 

historikun 26 vjeçar të SBASHK-ut dhe 

me sfidat, angazhimet dhe arritjet e kësaj 

sindikate nëpër vite e dekada.  

Udhëheqësi i delegacionittë “Olof 

Palme”, z. Jonat  Anderson ka 

falënderuar për mikpritjen e pastaj 

bashkë me  kolegët e tij suedez kanë 

shtruar një varg pyetjesh lidhur me 

organizimin e SBASHK-ut dhe lidhur 

me angazhimet konkrete.   

Kryetari i SBASHK-ut ,Rrahman 

Jasharaj bashkë me nënkryetarin Lutfi 

Mani, menaxherin për financa e 

administratë dhe këshilltar për organizim 

të brendshëm, YmerYmeri dheasistenten 

dhe zyrtaren për komunikim me 

anëtarësinë dhe opinion, Vlora Rexhepi 

Berisha u janë përgjigjur pyetjeve të 

mysafirëve duke dhënë fakte e 

argumente që flasin për forcimin e 

vazhdueshëm dhe për arritjet e mëdha të 

SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.  

Ata kanë veçuar se për të punuar në 

vazhdimësi kanë ngritur edhe Planin 

strategjik  2015-2019, në të cilin një 

vend të veçantë, si thanë ata, kanë zënë 

eedhe çështje e aktivitete që duhen 

zhvilluar me qëllim të forcimit të rolit të 

femrës në SBASHK. Mysafirëve u janë 

prezantuar  shifra e fakte që tregojnë se 

janë shënuar rezultatet e para  në këtë 

përpjekje ,por se duhet shtuar 

angazhimet dhe aktivitetet konkrete për 

të arritur cakun me qëllim që femra në 

SBASHK të jetë e pranishme kudo në 

aktivitete sindikale, por edhe në pozita 

udhëheqëse nga shoqata, niveli komunal 

e deri të ai qendror.  

SBASHK-u pret me arsye një 

bashkëpunim edhe më të madh me 

organizatën  “Olof Palme” pikërisht në 

shtimin e sukseseve lidhur me forcimin e 

rolit të femrës në SBASHK.  

 

Punëtori  tri  ditore  e Këshillit  Drejtues të SBASHK-ut 

Detyra konkrete të angazhimit në shërbim të anëtarësisë 

Me qëllim që të bëhen përgatitje sa më të 

mira për t’u përballur me sfidat dhe të 

konkretizimit të  detyrave dhe 

angazhimeve në shërbim të anëtarësisë 

KëshilliDrejtues në nj ëpunëtori tri ditore 

kapunuar në përgatitjen e një plani të 

aktivitetit lidhur me hapat konkret që 

duhet ndërmarrë në realizimin në plotëni 

të Kontratës Kolektive të Arsimit dhe të 

ndërrimeve e plotësimeve  në Statut. 

 
 Duke  hapur punimet  e kësaj punëtorie 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj 

ka apeluar te  anëtarët e Këshillit 

Drejtues, që ashtu si gjithmonë, edhe tani 

e tutje , t’i qasen me seriozitetin më të 

madh temave konkrete për të dhënë 

kontribut në përgatitjen e një plani të 

detajizuar të veprimit. Pas kësaj është 

kaluar në analizimin nen për nen të 

Kontratës së Arsimit të Kosovës, që 

është nënshkruar nga MASHT dhe 

SBASHK  më 18 prill 2017,  Kjo është 

bërë me qëllim që të dihen qartë 

angazhimet e nivelit komunal të 

organizimit sindikal dheato të nivelit  

qendror. 

Duke u ndalur veçmas te neni 35 i kësaj 

Kontrate është saktësuar edhe njëherë se 

çështja e pagesës së kompensimit 70 % e 

biletave të udhëtimit për të punësuarit 

udhëtarë në arsim, çështja e pagave 

suplementare dhe atyre përcjellëse dhe 

çështja e shujtës në vlerën prej 2 euro për 

çdo ditë pune është obligim i qeverive 

lokale dhe prandaj anëtarët e Këshillit 

Drejtues janë zotuar se do të provojnë të 

zhvillojnë takime me drejtorët e 

Drejtorive Arsimore dhe me kryetarët e 

komunave të tyre në përpjekje që me 

dialog të gjendet zgjidhje për këto 

kërkesa. Po ashtu Këshilli Drejtues në 

planin e aktiviteteve në vijim ka 

nënvizuar se me tëformuar të organeve 

qendrore të pushtetit do të nisin bisedat 

dhe dialogu lidhur me Projektligjin për 

statusin e punëtorëve të arsimit shqip të 

Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta 

dhe për Ligjin mbi sigurimet  

shëndetësore.  
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Anëtarët   e Këshillit Drejtues kanë qenë 

mjaft të angazhuar dhe kanë kontribuar 

edhe lidhur me ndryshimet e plotësimet 

në Statutin e SBASHK-ut.Këtë pjesë të 

punëtorisë e ka udhëhequr kryetari i 

Komisionit Statutar ,YmerYmeri bashkë 

me anëtarët e këtij komisioni 

BardhBardhi e Besnik Krasniqi . Ata 

kanë hapur debatin lidhur me plotësim-

ndryshimet e  mundura në Statutin e 

SBASHK-ut e me qëllim, siç thanëata, 

që këto ndryshime të ndikojnë në shtimin 

e funksionalitetit të sindikatës sonë e 

nëshërbim të anëtarësisë  .  Shumë nga 

anëtarët e Këshillit Drejtues me 

diskutime konkrete janë mundur të japin 

kontributin e tyre në këtë angazhim. Nga 

pikat që kanë zgjuar debat ishin çështja e 

zvogëlimit tënumrit të anëtarëve të 

kryesisë qendroret ë SBASHK-utnga 9 

në 7  duke shkuar tutje me idenë që 

SBASHK-u të ketë kryesinë e ngushtë , 

që do të jetë e angazhuar me orar të plotë 

në angazhimet sindikale në SBASHK 

dhe kryesinë e zgjeruar, që do të 

mundësonte përfaqësimin e të tri 

niveleve arsimore. Është përmendur edhe 

ideja që kryetari i SBASHK-ut të ketë të 

drejtën që të dominojë kandidatët për 

kryesi, nominime të cilat pastaj  do t’i 

votonteKëshilli Drejtues. Kjo ide është 

arsyetuar me faktin se kryetari duhet të 

ketë mundësinë të zgjedh persona që 

konsideron se kanë aftësi të kryejnë 

detyrat e nivelit qendror dhe se  do  të 

ketë mundësi të bashkëpunojë me ta në 

shërbim të kryerjes së detyrave e 

angazhimeve në shërbim të anëtarësisë .  

Në përfundim të kësaj pjese të punëtorisë 

është marrë vendim që propozimet e 

dhëna nga Këshilli Drejtues t’i analizojë 

me kujdes Komisioni Statutar dhe 

bashkë me propozimet që vijnë nga 

shoqatat sindikale e individët, anëtarë të 

SBASHK-ut, të përgatiten dhe të 

prezantohen në Kongresin VII  me 

qëllim që delegatët e këtij Kongresi të 

vendosin për këto çështje dhe për 

plotësimet e ndryshimet që meritojnë të 

bëhen në Statutin e SBASHK-ut. 

 

Kryeministri Haradinaj u takua me përfaqësues të SBASHK-ut 

Gatishmëri  për angazhime të përbashkëta në shërbim të arsimit 

Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj dhe këshilltari për organizim të 

brendshëm, Ymer Ymeri  janë takuar me 

Kryeministrin e Republikës së Kosovës, 

Ramush Haradinaj dhe anëtarë të 

kabinetit të tij. 

Kryeministri Haradinaj është shprehur se 

çmon lartë angazhimet e punëtorëve e të 

arsimit në të kaluarën dhe tani në 

misionin e tyre të shenjtë për arsimimin 

dhe edukimin e brezave duke shtuar se 

ndjehet mirë që përfaqësuesit e 

SBASHK-ut e kanë përgëzuar për 

detyrën në emër të gjithë punëtorëve të 

arsimit dhe se ai bashkë me kabinetin e 

tij do të kenë në vazhdimësi takime të 

punës me përfaqësues të SBASHK-ut për 

të diskutuar për të gjitha çështjet që 

lidhen me sektorin e arsimit dhe për të 

gjetur zgjidhje konkrete për të gjitha 

çështjet. 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut i kanë uruar 

detyrën Kryeministrit në emër të gjithë të 

punësuarve në arsim dhe i kanë 

shpalosur angazhimet për realizimin e 

kërkesave të anëtarësisë dhe 

përkushtimin për ngritjen e vazhdueshme 

të cilësisë në arsim. Në bashkëbisedë me 

Kryeministrin Haradinaj përfaqësuesit e 

SBASHK-ut janë ndalur veçmas të 

çështja e Projektligjit për statusin e 

punëtorëve të arsimit shqip të Republikës 

së Kosovës për vitet e 90-ta. 

 

SBASHK –u u  takua me Ministrin  Kujtim Gashi 

Ministri Gashi  do të bashkëpunojë ngusht me SBASHK-un për sektorin e kulturës 

Me qëllim që të krijohet atmosferë e 

mirë e korrekte për dialog lidhur me 

çështjet aktuale në sektorin e kulturës, 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj 

, i shoqëruar nga këshilltari për 

organizim të brendshëm kanë vizituar 

Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

dhe janë takuar me Ministrin Kujtim Gashi. Kryetari i SBASHK-ut , pasi i ka 

uruar detyrën e re, Ministrit Gashi , e ka 

informuar atë me shqetësimet e ngritura 

nga anëtarësia e SBASHK-ut që vijnë 

nga sektori i kulturës dhe ka treguar se 

është duke u punuar drafti i Kontratës 

Kolektive për këtë sektor, draft ky i cili 
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do të analizohej edhe nga komisioni i 

kësaj ministrie në mënyrë që të 

krijoheshin kushtet që ajo edhe të 

nënshkruhej nga Ministri Gashi dhe 

kryetari i SBASHK-ut. 

 Ministri Kujtim Gashi është shprehur i 

gatshëm që të bashkëpunojë me 

SBASHK-un për të gjitha çështjet dhe në 

shërbim të mbrojtjes së interesave të 

punëtorëve të kulturës. Ai është shprehur 

se Ministria që drejton do të kryej të 

gjitha obligimet që i takojnë në shërbim 

të kulturës në Kosovë. 

 

Takim njohës me Ministrin e MASHT, z. Shyqiri Bytyqi 

Ministri Bytyqi premton se përmes dialogut me SBASHK-un do të zgjidhen të gjitha çështjet e ngritura 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj 

bashkë me këshilltarin për organizim të 

brendshëm, Ymer Ymeri  dhe  asistenten 

dhe zyrtaren për komunikim me 

anëtarësinë e SBASHK-ut dhe me 

publikun, Vlora Rexhepi Berisha kanë 

pasur takimin e parë njohës ne Ministrin 

e ri në MASHT, Shyqiri Bytyqi dhe 

anëtarët e Kabinetit të tij. 

Ata i kanë uruar detyrën Ministrit të ri 

duke shprehur gatishmërinë për 

bashkëpunim në shërim të anëtarësisë. 

Kryetari Jasharaj ka kujtuar Ministrin 

Bytyqi se janë shënuar arritje , por ende 

ka çështje që duhen zgjidhur me 

angazhime të përbashkëta duke kujtuar 

Ligjin për statusin e punëtorëve të 

arsimit shqip të Republikës së Kosovës 

për vitet 90-ta dhe çështje nga Kontrata 

Kolektive të cilat ende nuk kanë gjetur 

zgjidhje nga institucionet lokale të 

pushtetit. 

Ministri Bytyqi ka shprehur gatishmërinë 

e plotë për të bashkëpunuar ngushtë me 

SBASHK-un për zgjidhjen me dialog të 

të gjitha çështjeve të shtruara dhe për të 

shtuar bashkëpunimin edhe për ngritjen e 

vazhdueshme të cilësisë në arsim. 

 

SBASHK-u organizoi konferencën “Mësimdhënësit formojnë të ardhmen e Kosovës “ 

Kontribut me vlerë për përmirësimin e gjendjes në arsim 

SBASHK-u vazhdon me kontributin 

konkret në përpjekjet për ngritjen e 

vazhdueshme të cilësisë në arsim.  Në 

kuadër të këtij përkushtimi  e në 

bashkëpunim me GIZ  ka organizuar 

edhe Konferencën “Mësimdhënësit 

formojnë të ardhmen e Kosovës “ 

Përkushtimi  i SBASHK-ut  në 

përgatitjen sa më të mirë të kësaj  ngjarje 

me rëndësi  ka dhënë frytë këtë të premte 

ngase  kjo ngjarje ka pasur rrjedhë të 

mbarë dhe ka shënuar një pjesëmarrje 

më të madhe të mësimdhënësve  e 

mysafirëve nga ajo që ishte planifikuar 

nga Këshilli organizativ i SBASHK-ut.  

“SBASHK-u vazhdimisht  ka insistuar 

në të vërtetën  se : Duke pasur parasysh 

rëndësinë e sistemit arsimor  për një 

shoqëri, e posaçërisht për Kosovën , si 

shtet i ri  e me një numër të madh  të të 

rinjve, secili duhet të kontribuojë dhe të 

bashkëpunojë  për të arritur cakun e 

dëshiruar.   

Prandaj, po e them edhe këtu e në emër 

të gjithë anëtarësisë së  SBASHK-ut  se 

në këtë përpjekje madhore duhet të 

përfshihen sinqerisht, krahas punëtorëve 

të arsimit,   edhe  nxënësit, prindërit,  

institucionet lokale e qendrore të shtetit 

dhe palët tjera, jo duke kritikuar  pa as 

edhe një argument, por duke u angazhuar 

konkretisht në këtë mision të shenjtë”, 

është shprehur  në hapje të Konferencës , 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman 

Jasharaj, i cili pastaj ka falënderuar z. 

Boris Sharlovskin dhe stafin e GIZ për 

mbështetjen në organizimin e kësaj 

ngjarje dhe për angazhimin e sinqertë në 

ngritjen e cilësinë në arsimin e  Kosovës. 

Udhëheqësi i Projektit, Boris Scharlovski 

nga GIZ,  ka lavdëruar  angazhimin e 

SBASHK-ut, jo vetëm tani, por edhe në 

të kaluarën, që përveç mbrojtjes me 

sukses të të drejtave të mësimdhënësve 

dhe realizimit të kërkesave të tyre po 

angazhohet vazhdimisht edhe në ngritjen 

e vazhdueshme të cilësisë në arsim.  

“Ne të gjithë i dimë rezultatet të PISA-s 

të cilat janë publikuar pothuajse para një 

viti, mirëpo ne jemi të informuar edhe 

me sfidat kryesore me të cilat 

ballafaqohet sistemi arsimor në Kosovë.  

Siç ne të gjithë e dimë, arsimi është një e 

drejtë, mirëpo gjithashtu nevojitet një 

zotim nga e tërë shoqëria për të zhvilluar 

atë”, është shprehur përfaqësuesi i GIZ-it 

në fjalën e tij  përshëndetëse drejtuar 

pjesëmarrësve të Konferencës. Duke i 

përshëndetur pjesëmarrësit dhe 

SBASHK-un për organizimin e  këtij 

aktiviteti shumë të qëlluar.  

 

Ministri i MASHT, z. Shyqiri Bytyqi ka 

vlerësuar lartë rolin dhe përkushtimin e 
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mësimdhënësve të vendit tonë në të 

kaluarën e vështirë, por  edhe tani e 

gjithmonë. “Mësimdhënësit janë baza e 

arsimit. Sa më e fortë dhe e qëndrueshme 

të jetë kjo bazë, aq më i fuqishëm do të 

jetë sistemi i arsimit dhe si rezultat e 

ardhmja jonë do të jetë e sigurt”,është  

shprehur Ministri Bytyqi.   

 

Kryetari i Komisionit  Parlamentar për 

Arsim në Parlamentin e Republikës së 

Kosovës, Ismajl Kurteshi ka përgëzuar 

SBASHK-un për gjithë arritjet dhe për 

organizimin kaq në nivel të kësaj 

Konference. Ai ka kujtuar se kanë kaluar 

10 muaj që kur është provuar rezoluta që 

arsimin e vë si prioritet, por nuk është 

bërë që në këtë drejtim. “Deri më tani 

nuk kemi parë asnjë lëvizje në këtë 

drejtim, por jam i sigurt se me 

angazhimin e mësimdhënësve, të   

SBASHK-ut  dhe të organizatave tjera, 

MASHT do të fillojë ta vë në jetë 

rezolutën e cila sipas mendimit tim është 

rezoluta më e rëndësishme që Kuvendi i 

Kosovës ka aprovuar",, ka cekur 

Kurteshi  

”Vërtetë janë mësimdhënësit ata që 

formojnë të ardhmen e vendit dhe 

prandaj që arsimi  meriton të bëhet 

prioritet i vendit”, është shprehur 

prorektorja  Myrvete Badivuku, e cila në 

fjalën e saj përshëndetëse ka lavdëruar 

SBASHK-un për angazhimet  dhe arritjet 

e shumta.

 

Kanë lavdëruar angazhimet e SBASHK-

ut edhe kryetari i BSPK-së, Avni Ajdini, 

kryetari i Këshillit të Prindërve të 

Kosovës, z. Bajram  Beqiri dhe në merr 

të DKA-ve të Kosovës, z. Qahil Sinani. 

 

Në pjesën e dytë  të Konferencës , 

udhëheqësja e Sektorit të Trajnimeve në 

MASHT,znj. Igballe Cakaj, ka 

prezantuar temën  “Pasqyra e 

përgjithshme  e vizionit të arsimit për të 

ardhmen”  

Temën “ Filozofia e PISA, implikimet në 

sistemin  e arsimit dhe në shkollë”, e ka 

ligjëruar profesori në fakultetin  

Edukimit , z Atdhe Hykolli.  

 

Do theksuar se ishte tema “Kontributi, 

roli dhe përgjegjësitë e mësimdhënësve” 

e ligjëruar nga asistenti në Fakultetin e 

Gazetarisë, z. Alban Zeneli, që ka zgjuar 

shumë interesimin e pjesëmarrësve . 

 

.Pas kësaj është punuar në tri grupe dhe 

pjesëmarrësit kanë dhënë kontributin e 

tyre lidhur me tri temat e ligjëruar duke 

nxjerrë edhe konkluzione konkrete që 

janë bazë e mirë e angazhimeve në 

përpjekje për ndryshime pozitive në 

sektorin e arsimit.  

 

 

 

SBASHK-u shënoi  me shumë aktivitete 5 Tetorin- Ditën Botërore të Mësuesit 

Në përpjekje për lirinë  e merituar të mësuesit në profesionin e tij të shenjtë 

Edhe këtë vit SBASHK-u në 

bashkëpunim me EI-në ka zhvilluar një 

varg aktivitetesh me qëllim të kremtimit 

të Ditës Botërore të Mësuesve.  

Janë organizuar shumë aktivitete festive 

e tematike nga të cilat vlen të veçohen: U 

mbajt takim solemn me anëtarët e 

Këshillit Drejtues të SBASHK-ut dhe u 

fol për festën e madhe të mësuesve kudo 

në botë.   

Anëtarët e Këshillit Drejtues pas kësaj 

kanë marrë posterë dhe materiale tjera 

promovuese dhe i kanë shpërndarë në 

shkollat e komunave të tyre .  

 Në respekt të 5 Tetorit në Shkollën 

"Pjetër Bogdani" të  Prishtinës  është 

organizuar nga drejtoria , mësimdhënësit 

dhe nxënësit një program i suksesshëm 

kulturor dhe është folur edhe për 5 

Tetorin dhe për temën kyçe "Liria e 

mësimdhënies, i fuqizon

mësimdhënësit". 

SBASHK-u po ashtu në kuadër të 

kremtimit të 5 Tetorit ka organizuar 
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konferencën tematike "Liria e 

mësimdhënies i fuqizon mësimdhënësit". 

Organizimi i mirë ka bërë që në këtë 

Konferencë numri i pjesëmarrësve të 

arrij në 163 veprimtarë sindikalë nga të 

gjitha qytetet e Kosovës, nga 

Universitetet , personalitete të larta të 

Qeverisë së Republikës së Kosovës në 

krye me Zëvendës Kryeministrin e e 

Republikës së Kosovës ,z. Enver Hoxhaj 

, rektorë, drejtorë të Drejtorive Arsimore, 

përfaqësues të Këshillit të Prindërve të 

Kosovës, dhjetëra përfaqësues të 

medieve të shkruara e elektronike , 

përfaqësues të lartë të Konfederatës së 

Sindikatave të Kosovës dhe të shumë 

federatave nga Kosova dhe Shqipëria. 

Dhe një fotograf profesional i angazhuar 

nga SBASHK-u.  

 
Në hapje të Konferencës kryetari i 

SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj është 

shprehur : Të nderuar mysafirë të 

Konferencës tematike " Liria e 

mësimdhënies, fuqizon mësimdhënësit" 

dhe ju kolegë mësimdhënës, medie të 

nderuara, në çdo 5 tetor anëtarët e 

SBASHK-ut i bashkohen në aktivitete 

miliona kolegëve të tyre anë e kënd 

botës", për të kujtuar se y vit shënon 20 

vjetorin e Rekomandimit të UNESCO-s 

lidhur me Statusin e Personelit të Arsimit 

të Lartë. Rekomandimi i vitit 1997 

plotëson Rekomandimin e UNESCO-s / 

ILO-s të vitit 1966 lidhur me Statusin e 

Mësimdhënësve. 

 

Ai pastaj ka folur për rëndësinë e kësaj 

date dhe në përmbyllje së fjalës 

përshëndetëse ka thënë: "Besoj se është 

ky moment i mirë që nga kjo Konferencë 

të përcjellim përshëndetjet më të sinqerta 

për mikun e madh të arsimit në Kosovë, 

për Sekretarin e përgjithshëm të 

Internacionales Botërore të Arsimit, 

zotërinë Fred Van Leuëen, i cili ishte me 

ne në ditët më të vështira për arsimin 

shqip dhe vazhdon me përkrahjen e 

sinqertë edhe sot e gjithë kohën". 

 

Duke përshëndetur pjesëmarrësit e 

Konferencës, Zëvendës Kryeministri i 

Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

Prof. Dr. Enver Hoxhaj ka shprehur 

respekt të lartë për SBASHK-un, për EI-

në dhe miqtë e mëdhenj ndërkombëtar të 

arsimit tonë. Ai është shprehur se 

SBASHK-u gjatë gjithë viteve të 

angazhimeve me përkushtim ka kryer 

misionin sindikal, por ka ndihmuar 

sinqerisht edhe në ngritjen e cilësisë në 

arsim dhe në ruajtjen e personalitetit të 

mësimdhënësit.  

E kanë përshëndetur Konferencën dhe 

gjithë mësuesit kudo janë në botë edhe z. 

Fehmi Hysenaj Këshilltar i Lartë Politik 

i Ministrit të Arsimit, Shkencës e 

Teknologjisë, z. Shyqiri Bytyqi.  

 

Rektori i Universitetit të Prishtinës, z. 

Marjan Demaj, Kryetari i Konfederatës 

së Sindikatave të Kosovës (BSPK), z. 

Avni Ajdini, Kryetari i Sindikatave të 

Arsimit të Shqipërisë, z. Nevruz 

Kaptelli, Kryetari i Këshillit të Prindërve 

të Kosovës, z. Bajram Beqiri dhe 

kryetari i Federatës së Sindikatave të 

Shëndetësisë së Kosovës, z. Blerim Syla. 

  

Të gjithë këta e kanë vlerësuar lartë 

përkushtimin e SBASHK-ut dhe 

organizimin me sukses të kësaj 

Konference. 

 

 

Në pjesën e dytë të Konferencës 

pjesëmarrësit kanë dëgjuar me vëmendje 

prezantimet e panelistëve që kishin të 

bënin me çështje konkrete e të 

argumentuara lidhur me temën "Liria e 

mësimdhënies i fuqizon mësimdhënësit. 

Në fillimet e punës së këtij paneli , 

kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj 

ka lexuar mesazhin e përbashkët drejtuar 

gjithë mësimdhënësve sindikalistë kudo 

në botë të: znj. Irina Bokova, drejtore e 

përgjithshme e UNESCO-s, Guy Ruder, 

drejtor i përgjithshëm i ILO-s, Anthony 

Lake, drejtor i përgjithshëm i UNICEF-

it, z.Achim Steiner, , administratori 

UNDP-së dhe z. Fred Van Leuëen, 

sekretar i përgjithshëm i Internacionales 

Botërore të Arsimit.  
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Pas kësaj kanë filluar panelistët me 

prezantimet e tyre. Prof. Dr. Atdhe 

Hykolli nga Fakulteti i Edukimit ka 

zgjuar kureshtjen e pjesëmarrësve me 

temën "Liria e mësimdhënies dhe 

reflektimi i saj në cilësinë". Është 

përcjellë me shumë vëmendje edhe 

prezantimi tematik "Mësimdhënësi 

model" i Prof. Dr. Alejtin Berisha dhe 

prezantimi i prof. Alma Lama nga 

Sindikata e Arsimit të Shqipërisë.  

Në pjesën e tretë të Konferencës 

pjesëmarrësit kanë shtruar shumë pyetje 

drejtuar panelistëve, të cilët kanë dhënë 

përgjigje konkrete . Konferenca ka 

autorizuar në fund panelistin 

Prof. Dr. Atdhe Hykolli që bashkë me 

ekspertë të SBASHK-ut të përgatitin 

rekomandime nga kjo Konferencë, të 

cilat do t'i dërgohen EI-së, si informacion 

, dhe Institucioneve qendrore e lokale të 

Kosovës.  

Të theksojmë se mediet i kanë kushtuar 

rëndësi të veçantë këtyre aktiviteteve 

duke e përcjellë e raportuar për 

Konferencën dhe duke e ftuar dy 

televizione qendrore kryetarin e 

SBASHK-ut në emisione kushtuar 5 

tetorit – Ditës Botërore të 

Mësimdhënësve. 

 

 

 

SBASHK-u u takua me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

Në mbështetje të kolegëve tanë pensionistë 

Janë bërë shembull i mirë një pjesë e 

Gjykatave Themelore të Kosovës të cilat 

në kohën më të shpejtë të mundshme 

janë duke i trajtuar lëndët e  dërguara 

nga SBASHK-u  lidhur me tri pagat 

jubilare dhe tri pagat  përcjellëse  me 

rastin e  pensionimit të anëtarëve të 

SBASHK-ut, mirëpo një pjesë tjetër e 

gjykatave  nuk e kanë përcjellur 

shembullin e mirë të kolegëve të tyre dhe 

prandaj me qëllim që këto lëndë të 

trajtohen me prioritet, ashti si e 

përcakton edhe ligji, 

kryetari i SBASHK-ut Rrahman  Jasharaj 

, i shoqëruar nga këshilltari për 

organizim të brendshëm, Ymer Ymeri  

janë  takuar me kryesuesin e Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, z. Nehat Idrizi. 

 

“ Kërkesa jonë ka mbështetje ligjore, por 

ka edhe elementin human sepse 

SBASHK-u kishte tentuar me dialog të 

arrijë  me qeveritë lokale që ata t’i 

përmbushin si punëdhënës obligimet nga 

Kontrata Kolektive e sektorit të arsimit  

duke u dhënë të pensionuarve nga ky 

sektor nga tri paga suplementare dhe tri 

paga përcjellëse. Puna e përkushtuar e 

këtyre njerëzve sidomos në vitet e 

okupimit  ka lënë gjurmë në shëndetin e 

tyre dhe  nëse zvarriten  nga gjykatat 

lëndët  lidhur me kërkesën e tyre dhe të 

SBASHK-ut, atëherë  shumë nga ta edhe 

mund të shkojnë në amshim pa gëzuar 

këtë të drejtë”, është shprehur kryetari i 

SBASHK-ut në takim me Kryesuesin e 

KGJK-së. 

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, z. Nehat Idrizi ka shprehur 

respektin e tij për punën e përkushtuar të 

punëtorëve të arsimit e sidomos në vitet 

e vështira të okupimit dhe ka premtuar se 

do t’u dërgoj shkresë zyrtare kryetarëve 

të Gjykatave Themelore  në gjithë 

Kosovën me kërkesën që lëndët  e 

dërguara nga SBASHK-u lidhur me tri 

pagat suplementare dhe tri pagat 

përcjellëse me rastin e pensionimit të 

trajtohen me prioritet. 

 

SBASHK-u reagoi  ndaj idesë së Ministrit Bytyqi për mësimin tërë ditor 

Eksperimentet e vazhdueshme e kanë dëmtuar arsimin në Kosovën e pasluftës 

Idenë e Ministrit Shyqiri Bytyqi për 

arsimin tërë ditor në Kosovë dhe 

deklarimin e tij se "MASHT synon që në 

vitin e ardhshëm të fillohet mësimi tërë-

ditor në ato shkolla që ka kushte, mirëpo, 

sipas identifikimit të kësaj Ministrie, 

vendit i duhen të ndërtohen edhe 142 

objekte shkollore dhe 85 anekse, prej 

tyre shkolla fillore, shkolla të mesme të 

larta dhe salla të edukatës fizike që është 

218 në tërë Kosovën, ndërsa vlera 

investive e të gjitha këtyre është rreth 

371 milionë euro", SBASHK-u e 

konsideron si edhe një eksperiment të ri 

e të dëmshëm ndaj sistemimit arsimor në 

Kosovë. 

Sipas praktikave të vendeve të Evropës 

nuk janë mësimdhënësit e njëjtë ata që 

angazhohen gjatë tërë mësimit tërë ditor. 

Janë kuadro të tjera arsimore e 

mbështetëse që angazhohen pas dite më 

nxënës. SBASHK i kujton MASHT-it 

dhe DKA-ve se me mësimdhënësit që 

tani janë në sistemin arsimor nuk mund 

të mendohet aplikimi i mësimit të tillë 

tërë ditor sepse ata kanë normat e tyre të 

plota 20 orë mësimore me nxënës dhe 20 

orë të tjera për përgatitje për procesin 

mësimor dhe për komunikim me nxënës 

e me prindër dhe prandaj ata nuk mund 

të obligohen që të punojnë mbi këtë 

normë të përcaktuar me Ligj dhe me 

Kontratën Kolektive të Arsimit të 

Kosovës. 

Është e natyrshme që SBASHK-u e 

përcjell me kujdes çdo paraqitje publike 

të MASHT-it dhe analizon në detaje çdo 
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ide të re lidhur me arsimin , që vjen nga 

Ministri dhe institucionet tjera të shtetit 

tonë. 

Pra, SBASHK i kujton MASHT-it dhe 

DKA-ve se me mësimdhënësit që tani 

janë në sistemin arsimor nuk mund të 

mendohet aplikimi i mësimit të tillë tërë 

ditor sepse ata kanë normat e tyre të 

plota 20 orë mësimore me nxënës dhe 20 

orë të tjera për përgatitje për procesin 

mësimor dhe për komunikim me nxënës 

e me prindër dhe me kërkesat e Kurikulit 

të ri atyre do t'u duhen edhe shumë e 

shumë orë të tjera angazhim për të 

realizuar kompetencat dhe detyrat e tyre 

prej mësimdhënësi. Këta mësimdhënës 

nuk mund të obligohen që të punojnë 

mbi këtë normë të përcaktuar me Ligj 

dhe me Kontratën Kolektive të Arsimit 

të Kosovës. Pra, nëse shkohet në këtë 

eksperiment të mësimit tërë ditor dhe 

nëse veprohet si në Evropë dhe iu 

mundësohet që vetë nxënësit të 

deklarohen dhe nëse supozojmë se vetëm 

gjysma e 369.309 nxënësve, sa janë në 

Arsimin Parauniversitar, angazhohen në 

këtë lloj mësimi atëherë duhet angazhuar 

edhe rreth 6000 kuadro të reja arsimore 

dhe duhet siguruar pagat e tyre, për të 

cilat kërkohen jo më pak se rreth 33 

milionë euro në vit. Po nëse të gjithë 

nxënësit e Kosovës do ta preferonin 

shkuarjen në mësimin tërë ditor atëherë, 

do të duhej angazhuar edhe rreth 12.000 

kuadro të reja arsimore dhe buxhetin 

shtesë prej rreth 66 milionë euro për cdo 

vit.

 

Takime pune i Kryesisë dhe Këshillit Drejtues të SBASHK-ut 

U aprovua  projekt-buxheti për vitin 2018 

Në kuadër të realizimit të agjendës së 

punës  fillimisht Kryesia e pastaj edhe 

Këshilli Drejtues i SBASHK-ut  kanë 

dëgjuar Raportin financiar janar –tetor 

2017  e pastaj edhe  Projektbuxhetin për 

vitin 2018. 

Këto dy dokumente të rëndësishme në 

takime të ndara të kryesisë dhe Këshillit 

Drejtues i ka paraqitur menaxheri për 

financa Ymer Ymeri. Të dy këto organe 

të larta  të SBASHK-ut kanë aprovuar 

edhe Raportin financiar janar –tetor 2017  

e pastaj edhe  Projektbuxhetin për vitin 

2018. 

 

Vlen të përmendet se në takimin e 

Kryesisë u paraqit edhe angazhimi i 

kryetarit Jasharaj për ndryshimet që 

duhet bërë në Rregulloren për 

Sistematizimin e Punëve dhe Detyrave 

në SBASHK dhe Rregulloren për shtesat 

në pagë, kompensime të tjera dhe 

ndalesa për anëtarët e Kryesisë Kryesia 

përkrahu propozimin e kryetarit për 

plotësim-ndryshimet e Rregulloreve të 

lartëcekura, që janë kompetencë e 

Kryesisë së SBASHK-ut. 

 

Takime pune të SBASHK-ut me Ministrin e MASHT , z. Bytyqi 

Angazhim dhe përkushtim lidhur me Projektligjin  për punëtorët e arsimit  të  viteve të 90-ta 

Kryetari i SBASHK-ut , Rrahman 

Jasharaj i shoqëruar nga menaxheri për 

financa e administratë dhe këshilltar për 

organizim të brendshëm, Ymer Ymeri 

kanë vazhduar me përpjekjet dhe takimet 

me  përfaqësuesit më të lartë të 

institucioneve të Kosovës  duke  kërkuar 

nga ata që me angazhime të shtuara ta 

përmbyllin drejt çështjen e Projektligjit 

mbi statutin e punëtorëve të arsimit shqip 

të Republikës së Kosovës për vitet e 90-

ta.  Kjo ishte temë kyçe edhe në takimin 

e radhës me Ministrin në MASHT, z. 

Shyqiri  Bytyqi.   

Ministri Bytyqi i ka deklaruar SBASHK-

ut se është formuar një komision në 

MASHT për ta analizuar edhe një herë 

këtë projektligj dhe janë duke u bërë 

përpjekje maksimale që ai të shkoi në 
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qeveri në pjesën e parë të dhjetorit me 

qëllim që pastaj të procedohet në 

Parlament. punëtorëve të arsimit të 

viteve të 90-ta dhe po komisioni që kam 

ngritur po bën një punë shumë dinamike 

me qëllim që Projektligji të shkojë në 

Qeveri në pjesën e parë të dhjetorit e 

pastaj të procedohet me një herë në 

Parlament", i ka thënë delegacionit të 

SBASHK-ut, Ministri Bytyqi.  

Në kuadër të këtij takimi delegacioni i 

SBASHK-ut i ka prezantuar Ministrit 

Bytyqi  edhe gjithë kërkesat e 

punëtorëve të arsimit, që dalin nga 

Kontrata Kolektive duke kërkuar 

angazhimin e tij që qeveritë komunale të 

angazhohen seriozisht për realizimin e 

tyre. dhjetorit me qëllim që pastaj të 

procedohet në Parlament. 

 

 

SBASHK-u në Konferencën “Të veprojmë së bashku për arsim më të mirë” 

Kontribut i lartë  i SBASHK-ut për  ndryshime pozitive në arsimin e Kosovës 

Një delegacion i SBASHK-ut, kryesuar 

nga kryetari Rrahman Jasharaj, mori 

pjesë në Konferencën Ndërkombëtare 

për PISA 2018 "Të veprojmë së bashku 

për arsim më të mirë", të organizuar nga 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim 

me Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH. 

Në këtë Konferencë të pranishëm ishin 

edhe kryeministri i Republikës së 

Kosovës, z.Ramush Haradinaj, Ministri i 

Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë 

z.Shyqiri Bytyqi, zv/Ministrja e Arsimit 

të Shqipërisë znj.Besa Shahini, 

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë 

z.Christian Heldt dhe personalitete tjera 

ndërkombëtare dhe vendore. 

Në fjalën e rastit Kryeministri Haradinaj, 

ka thënë se  "Kemi Testin PISA, i cili 

është nxjerr i dobët. Më së miri për ne 

është t'i shohim shkaqet pse është 

kështu", duke shprehur gatishmërinë për 

kontributin e tij dhe të Qeverisë për të 

ndryshuar këtë gjendje. 

 Gjithashtu Kryeministri tha se mos 

koordinimi në mes të Ministrisë së 

Arsimit dhe të Komunave, shpie deri te 

një implementim jofunksional, duke 

shprehur bindjen se edhe plan- 

programet shkollore për nivelin fillor dhe 

të mesëm, janë ende eksperimentale, dhe 

se shkollat tona janë punuar vetëm si 

objekte dhe jo si qëllim edukimi, duke 

mos dhënë porosinë si institucion 

arsimor. 

 

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë z.Bytyqi në fjalën e tij 

përshëndetëse tha se reformat në arsim 

duhet të sjellin ndryshim pozitiv, jo 

vetëm në rezultate arsimore, por edhe në 

zhvillimin e përgjithshëm shoqëror dhe 

si e tillë këtë gjë duhet bërë bashkërisht. 

Ministri, me këtë rast ka falënderuar 

Qeverinë Gjermane, e cila ka ofruar 

përvojat më të mita ndërkombëtare sa i 

përket testit PISA, ndërkaq shtoi se 

MASHT ka mbështetjen e fuqishme të 

Qeverisë së Kosovës për përmirësimin e 

cilësisë së arsim. 

 

Ndërkaq Kryetari i SBASHK-ut 

Rrahman Jashari si pjesë e panelit 

prezantoi "Deklaratën e Prishtinës" – 

Roli i mësimdhënësve dhe 

rekomandimet që kanë dalë  nga 

konferenca e organizuar nga SBASHK 

dhe GIZ gjatë muajit tetor me temën 

"Mësimdhënësit formojnë të ardhmen e 

Kosovës" , ku theksoi se SBASHK-u si 

çdoherë edhe tani përveç rolit që ka për 

mbrojtjen e mësimdhënësve, me gjithë 

potencialin e vet angazhohet edhe për 

ngritjen e cilësisë në arsim. E kjo më së 

miri dëshmohet edhe me realizimin e 

konferencës së lartcekur, nga e cila 

konferencë dolën edhe rekomandimet 

lidhur me PISA 2018, ku do ti cekim 

disa nga ato: 

• Arsimi në Kosovë ka nevojë dhe duhet 

të krijojë kapacitetet për një qeverisje, 

udhëheqje dhe menaxhim cilësor dhe 

efikase në institucionet arsimore të të 

gjitha niveleve në shkallë vendi. 

• MASHT duhet vazhdimisht të ngrit 

cilësinë dhe të sigurojë gjithëpërfshirje 

në arsimin fillor dhe të mesëm, duke 

siguruar përfshirje të shtuar të fëmijëve 

në edukimin parashkollor. 

• Ndërtimi i mekanizmave dhe 

funksionalizimi i tyre për zhvillim te 

vazhdueshëm profesional të

mësimdhënësve dhe ofrimi i shërbimeve 

cilësore në shkollë. Kjo të rregullohet 

edhe Udhëzim Administrativ për 

hartimin e Planit Individual të zhvillimit 

profesional të mësimdhënësit. 

• Krijimi i mjedisit miqësor, të 

shëndetshëm dhe të sigurtë për të gjithë 

komunitetin e shkollës, duke krijuar 

ambient shkollor joshës për nxënësit, 

mësimdhënësit dhe prindërit. 

• MASHT duhet të siguroj sistem dhe 

mundësi për avancimi të mësimdhënësve 

ne karriere - ngritje të vazhdueshme 

profesionale 

• Furnizimi i shkollave me material 

konkretizues të mësimit si dhe pajisje 

teknologjike dhe kabinetike për lëndë 

dhe fusha kurrikulare. 

• Trajnimet e mësimdhënësve për 

kurrikulën e re të jenë në vazhdimësi dhe 

mësimdhënësi duhet të ketë rol dominues 

ne hartimin e planprogrameve kurikulare 

në bashkëpunim me MASHT 

• Përpilimi urgjent i teksteve shkollore, 

tekste te reja ne baze te reformave 

kurikulare, me pjesëmarrjen e 
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mësimdhënësve nga edukimi parafillor 

deri te mësimdhënësit e shkollave në 

arsimin e mesëm të lartë 

• MASHT –i të këtë efekt pozitiv duke 

prezantuar e diskutuar përparësitë dhe 

mangësitë e Testit PISA duke ngritur 

vëmendjen për rëndësinë dhe efektin e 

rezultateve në raport me punën në 

shkolla dhe në njësitë akademike që 

përgatisin mësimdhënës. 

• MASHT-i dhe partnerët duhet të 

mbështesin trajnimin e mësimdhënësve 

ne nivel vendi, sidomos në fushat/lëndët 

të cilat janë objekt i testimit në testin 

PISA. Trajnimet specifike të orientohen 

në zhvillim e shkathtësive dhe njohurive 

në lexim-kuptim, matematikë dhe 

shkenca. 

• MASHT-i të filloj sa më parë hartimin 

e teksteve shkollore bashkëkohore, me 

udhëzues për mësimdhënës, libër të 

nxënësit dhe materiale tjera mësimore 

me detyra të zbatueshme dhe të 

nevojshme në jetën e përditshme. 

• Të marrë pjesë aktive ne ̈ grupe te ̈

ndryshme punuese te ̈ MASHT dhe 

akterëve tjerë për të përfaqësuar dhe 

mbrojtur pozitën dhe statusin e 

mësimdhënësve të Kosovës. 

• Të sigurohet dhe të mbështetet zbatimi 

i kontratës kolektive dhe licencimi e 

avancimi në karrierë i mes̈imdhen̈es̈ve. 

• Per̈faqes̈imi dhe per̈fshirja aktive ne ̈

procese vendimmarrje, komisione e 

kes̈hilla, për të fuqizuar rolin e 

mësimdhënësve si promotor dhe bartës 

kryesor për avancim të cilësisë në arsim. 

 

Trajnim i suksesshëm me anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues 

SBASHK përgatit kuadrot e reja për përballje me sfidat dhe obligimet 

Pasi ka përgatitur përmes trajnimeve më 

shumë se 700 veprimtarë nga të gjitha 

komunat e Kosovës për të udhëhequr me 

sukses dialogun social në të gjitha 

nivelet,SBASHK-u ka organizuar një 

takim pune dhe një trajnim 3 ditor me  të 

zgjedhurit e ri  të Këshillit Drejtues, 

të

 
cilët këtë detyrë do ta nisin në marsin e 

vitit 2018. Në hapje të këtij aktiviteti 

kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj 

duke përshëndetur pjesëmarrësit e duke i 

uruar për besimin që u kanë dhënë 

Kuvendet zgjedhore në komunat e tyre 

ka folur fillimisht për Këshillin Drejtues 

dhe për rëndësinë e tij në kuadër të 

organogramit të SBASHK-ut. Ai u ka 

thënë të zgjedhurve të ri se anëtarësia 

nga komunat  e Kosovës u kanë besuar 

një detyrë tepër me rëndësi ngase është 

Këshilli Drejtues organi më i lartë mes 

dy Kongresve , i cili sjellë vendimet më 

të rëndësishme për angazhime dhe për 

veprime konkrete te SBASHK-ut. 

Kryetari Jasharaj pas kësaj ka treguar 

përveç takimit të parë të punës me të 

zgjedhurit e ri do të zhvillohet edhe një 

trajnim 3 ditor  për dialogun  social    

Unë do t’u ndihmoj gjatë trajnimit 

trajnerëve të licencuar Ymer Ymeri e 

Vjollca Shala dhe se  të gjithë ju  që 

dëshmoni  njohuri të mjaftueshme 

përmes testimit praktik të njohurive të 

fituara do të pajisen me certifikata të 

nënshkruara nga zyrtari gjegjës i 

MASHT dhe nga kryetari dhe trajnerët e 

SBASHK-ut”  

 

Pas takimit të punës ka filluar trajnimi 

me të zgjedhurit e ri. 

Të dy trajnerët e licencuar për dialogun 

social kanë shpalosur shumë çështje 

duke u ndalur në veçanti të temat: 

"Definicioni për dialogun social", " 

Funksioni dhe sfidat e dialogut social", 

"Dialogu social në kontestin kombëtar 

dhe në atë ndërkombëtar".  

 

Këto dhe tema të tjera trajnerët i kanë 

shpalosur , jo në mënyrën klasike të 

ligjërimit, por duke krijuar atmosferë të 

bashkëbisedës me pjesëmarrësit e 

trajnimit për gjithë çështjet me rëndësi 

duke mos e marrë dialogun të ndarë 

vetëm në aspektin social, por kanë marrë 

shembuj dhe janë angazhuar të gjejnë 

modelet me të mira të qasjes në dialogun 

me nxënësin, kolegët, me drejtorin dhe 

me prindërit dhe komunitetin në tërësi.  

Pjesëmarrësit e trajnimi, që janë anëtarët 

e ri të Këshillit Drejtues kanë parë nga 

afër sfidat dhe shqetësimet që krijon 

dialogu me palën tjetër në ditën e tretë të 

trajnimit kur disa nga ta janë gjetur ne 

pozicionin e përfaqësuesve sindikal e të 

tjerët në atë të drejtorit të shkollës, të 

DKA-së apo të institucioneve të pushtetit 

lokal a qendror. Ata kanë dëshmuar se 

kanë fituar njohuri të mira për dialogun 
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social ata kanë fituar edhe njohuri të reja 

pëer shumë çështje sindikale e po ashtu 

kanë shtruar pyetje të rëndësishme e 

kanë marrë përgjigje meritore  nga 

trajnerët dhe kryetari i SBASHK-ut.  

Të zgjedhurit e ri për Këshillin Drejtues  

janë shprehur të  kënaqur me temat e 

shtjelluara  të bindur se dijet e fituara do 

t’u ndihmojnë në angazhimet e tyre kudo 

në shkolla, nivelin komunal , por edhe në 

atë qendror duke zhvilluar dialog të 

mirëfilltë  për arritje të reja në shërbim të 

anëtarësisë.  

 

Universitetet e Kosovës bashkë në SBASHK 

Kuvendi  zgjedhor i SUSHK-ut 

Pasi janë kryer me sukses zgjedhjet në 

njësitë akademike dhe në nivelet e 

Kuvendeve  të Univeristeteve të Kosovës 

është mabjtur në ambientet e Fakultetit 

Filologjik të Prishtinës Kuvendi zgjedhor 

i Sindikatës së Universiteteve dhe 

Shkencës të Kosovës. Kuvendi ka 

dëshmuar unitetin dhe përkushtimin e 

sindikalistëve të Universiteteve të 

Kosovës që të jenë bashkë e në 

SBASHK.  

 Në hapje të punimeve të këtij Kuvendi 

kryetari i SUSHK , Bardh Bardhi ka 

përshëndetur dhe ka falënderuar për 

pjesëmarrje në këtë takim të rëndësishëm 

kryetarin e SBASHK-t, Rrahman 

Jasharaj dhe menaxherin për financa e 

administratë dhe këshilltar për organizim 

të brendshëm, Ymer Ymeri. Pas kësaj 

kryetari i SBASHK-ut, Jasharaj ka 

përshëndetur të pranishmit dhe pasi i ka 

uruar punë dhe rrjedhë të mbarë 

Kuvendit është zotuar se edhe me të 

zgjedhurit me votën e lirë në këtë 

Kuvend do të vazhdojë angazhimet për 

realizimin e kërkesave të anëtarësisë. 

Kryetari Bardhi pastaj ka shpalosur 

Raportin e punës dhe atë financiar, 

raporte këto që me plotësime të vogla 

janë aprovuar nga të pranishmit.  

Para se të kalohej në procesin zgjedhor, 

menaxheri për financa e administratë dhe 

këshilltar për organizim të brendshëm, 

Ymer Ymeri, që edhe në këtë Kuvend 

zgjedhor ishte në cilësinë e kryetarit të 

Komisionit Statutor, dha sqarime lidhur 

me procedurën e kandidimit dhe të vetë 

zgjedhjeve. 

Në një garë të fortë për çdo pozitë 

udhëheqëse në SUSHK përmes votës së 

lirë e të fshehtë kryetar i SUSHK-ut 

është rizgjedhur Bardh Bardhi. 

Nënkryetare u zgjodh Blerta Mehmedi, 

kurse anëtarë të kryesisë Armend Hysa 

nga Universiteti i Ferizajt, , Përparim 

Avdullahu, Mustafë Emini , Afrim Çela, 

Azem Kyçyku, Nazim Merovci, Besim 

Cakolli, Fahrie Gashi dhe Gjylasie 

Berisha.  Në Komisionin mbikëqyrës 

janë zgjedhur Safet Thaçi, Besa Guholli 

dhe Meriton Shabani. Univeristetet e 

Kosovës, gjegjësisht SUSHK-un në 

Kongresin VII të SBASHK-ut do ta 

përfaqësojnë Besa Rexhepi, Vera Sopi 

dhe Mimoza Alaj, ndërsa në Këshillin 

Drejtues Elez Krasniqi e Arta Rudi me 

zëvendësuesit e tyre eventual Demë 

Ibërdemaj e Fehmi Ramadani. 

Të zgjedhurit janë zotuar se do të 

angazhohen me përkushtim për 

realizimin e kërkesave legjitime të të 

punësuarve në Universitetet e Kosovës 

duke zhvilluar aktivitetet në kuadër të 

SBASHK-ut. 

Të  kujtojmë në këtë shkrim se  janë në 

përfundim e sispër përgatitjet për 

mbajtjen edhe të Kuvendit të Arsimit 

Fillor dhe Kuvendit të Arsimit të Mesëm.  

Bazuar në agjendën e aprovuar Kuvendi 

i të punësuarve në arsimin fillor do të 

mbahet më 23 dhjetor ( e shtunë) e ai i  

sindikalistëve të arsimit të mesëm më 24 

dhjetor ( e diel) . 

 

Përfaqësues të lartë të FMN-së edhe këtë vit u takuan me sindikatat 

SBASHK-u prezantoi sfidat dhe shqetësimet aktuale në sektorin e arsimit 

Përfaqësueist e lartë të Fondit  

Ndërkombëtar Monetar kanë vazhduar 

me traditën që në kuadër të takimeve 

gjatë një muji të tërë me përfaqësuesit 

më të lartë të gjithë institucioneve të 

shtetit të Kosovës, të takohen në takime 

të ndara edhe me përfaqësues të 

sindikatave. Gjatë një takimi të tillë 

përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë 

përsëritur edhe para misionit të FMN-së 

qëndrimin e anëtarësisë në kundërshtim 

të paralajmërimit të rritjes së pagave në 

sektorin publik prej vetëm 4 %. Një rritje 

kaq të ulët të pagave ata e kanë 

konsideruar si të papranueshme dhe kanë 

shprehur shqetësimin nëse nuk do të 

ndodh ngritje më e madhe e pagave do të 

ketë pakënaqësi të mëdha mes 

punëtorëve të arsimit dhe të sektorëve të 

tjerë, pakënaqësi këto që do të qojnë në 

greva të përgjithshme.  
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Misioni i Fondit Ndërkombëtar Monetar 

i kryesuar nga Stephanie Eble, zëvendës 

shef i njësisë lindore evropiane dhe Ruud 

Vermeulen Përfaqësues i Përhershëm në 

Kosovë kanë përshëndetur

kryesindikalistët dhe u kanë thë se me 

kujdes do të dëgjojnë për shqtësimet dhe 

propozimet e tyre në ëmeër të anëtarësisë 

që përfaqësojnë. Ata kanë shtuar se 

Anëtarët e Misionit të FMN-së janë 

shprehur se duke respektuar sindikatat si 

përfaqësuese të punëtorëve në Kosovë 

janë takuar për të dëgjuar vlerësimet e 

situatës aktuale ekonomike në Kosovë 

nga këndi sindikal. Ata kanë premtuar se 

takime të këtij niveli do të ketë edhe në 

të ardhmen dhe se shqetësimet e ngritura 

të sindikalistëve do të gjejnë vend në 

raportin e tyre dhe hapësirë të merituar 

në bisedat me krerët e institucioneve të 

Kosovës.Kryetari i SBASHK-ut 

Rrahman Jasharaj dhe menaxheri për 

financa dhe këshilltar për organizim të 

brendshëm, Ymer Ymeri në 

bashkëbisedë më përfaqësuesit e lartë të 

FMN-së kanë treguar për gjendjen në 

arsim dhe për angazhimet e SBASHK-ut 

për realizimin e kërkesave të anëtarësisë 

.Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë 

kërkuar nga  edhe  nga zëvendës shefi i 

njësisë lindore evropiane dhe 

Përfaqësuesi i Përhershëm në Kosovë i 

FMN-së që në takime me krerët e lartë 

institucional të ndikojnë që në buxhetin e 

Kosovës për vitin 2018 të krijohet vijë 

buxhetore për realizimin e Kontratës 

Kolektive të Arsimit pa pasur nevojë të 

vazhdohet me procedimin e lëndëve në 

gjykata, lëndë këto që janë duke u fituar, 

por SBASHK-u nuk po ndihet mirë 

sepse përmes procesit të fituar në gjykata 

po dëmtohet buxheti i Kosovës sepse , 

krahas mjeteve në emër të shpërblimeve 

jubilare dhe tri pagave përcjellëse me 

rastin e pensionimit komunat detyrohen 

të paguajnë edhe një shumë të 

konsiderueshme në emër të taksave dhe 

elementeve tjera të parapara me ligj .

 

 

SBASHK u u drejtohet parlamentarëve për mbështetje lidhur me Kontratën Kolektive 

Duke respektuar kërkesat tona  mbroni buxhetin e Kosovës 

Në  kuadër të angazhimeve të 

vazhdueshme për të realiziaur kërkesat 

legjitime të anëtarësisë dhe duke u 

përpjekur  që me dialog të gjenden 

zgjidhje për realizimin e Kontratës 

Kolektive të Arsimit të Kosovës 

SBASHK-u i është drejtuar me shkresë 

zyrtare kryetarit të Komisionit 

parlamentar për Arsim, z. Ismajl 

Kurteshit dhe anëtarëve të tjerë të këtij 

Komisioni me kërkesën që ata ta ngritin 

në seancat e parlamentit kërkesat 

legjitime të SBASHK-ut që kanë të bëjnë 

me Ligjin për statusin e punëtorëve të 

arsimit shqip të Republikës së Kosovës 

për vitet e 90-ta dhe çështjen e 

mbështetjes buxhetore për realizimin e 

kërkesave legjitime që dalin nga 

Kontratat Kolektive e Arsimit të 

Kosovës. 

Kryetari i  Komisionit Parlamentar për 

arsim z. Kurteshi  ka ngritur këtë çështje 

në seancën e parlamentit. SBASHK-u 

nuk  është ndalur me kaq po I është 

drejtuar të gjithë deputetëve me apelin që 

të ndikojnë që në Ligjin për Buxhetin e 

Kosovës për vitin 2018 të ketë vijë 

buxhetore për realizimin e nenit 35 të 

Kontratës Kolektive të Arsimit e që ka të 

bëj me 3 pagat suplementare dhe me tri 

pagat me rastin e pensionimit të 

punëtorëve të arsimit.  Në shkresën 

publike drejtuar të zgjedhurve të popullit  

SBASHK-u veç tjerash ka cekur:  

“Kujtojmë deputetët se duke dëgjuar 

zërin e arsyeshëm të SBASHK-ut ju do 

të dëshmonit respektin për punën me 

dekada të punëtorëve të arsimit të 

Kosovës dhe do të krijonit mundësinë që 

të drejtat e tyre të realizohen në mënyrë 

humane e jo , si po ndodh vazhdimisht 

përmes Gjykatave.  Ju  kujtojmë se 

SBASHK-u , në mungesë të gatishmërisë 

së institucioneve lokale e qendrore për 

realizimin e të drejtës së garantuar me 

Kontratën Kolektive për 3 paga 

suplementare dhe tri paga me rastin 

pensionimit lëndët i ka dërguar në 

Gjykatat gjegjëse dhe është duke i fituar 

të gjitha këto raste , por e keqja është se 

në këtë formë buxheti i Kosovës po 

dëmtohet, ngase përveç pagave 

suplementare e tri pagave me rastin e 

pensionimit , punëdhënësi po detyrohet 

të paguaj edhe vlerën e një page në emër 

të taksave gjyqësore, pagesës së 

seancave dhe kamatave. “, thuhet  në 

shkresën e SBASHK-ut drejtuar 

deputetëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

