TRIBUNA
REVISTË MUJORE MBI TRANSPARENCËN DHE LLOGARIDHËNIEN NË
INSTITUCIONET SHËNDETËSORE PUBLIKE TË KOSOVËS

QERSHOR,2017
•

Intervista e
Kryetarit për
sigurime
shëndetësore

•

Takimet e Kryetares së
Komitetit të
Gruas

•

Raport I
takimeve të
Kryetares së
Komitetit të
Rinisë

•

Konferenca
nacionale mbi
sigurinë dhe
shëndetin në
punë

•

Transpozimi I
Direktivave të
BE-së në
legjislacionin
vendor

Pezullohet fillimi I mbeldhjes së premiumeve për sigurime
shëndetësore

Ky botim është financuar nga ana e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

2

QERSHOR,2017

Intervista e Kryetarit të FSSHK-së për sigurime shëndetësore

Mbledhja e premiumeve (parave) per Sigurimet Shendetesore, nuk do te filloje as nga
muaji korrik i ketij viti, siç ishte paralajmeruar nga Qeveria ne largim e Kosoves. Kjo
çeshtje eshte shtyre te nise pas formimit te Qeverise se re, e cila pritet te behet nga Kuvendi i dale nga zgjedhjet parlamentare te 11 qershorit.
Blerim Syla, kryetar i Federates Sindikale te Shendetesise ka thene se kane mbetur edhe
shume çeshtje brenda ligjit qe duhet sqaruar deri ne nisjen e mbledhjes se parave nga
ana e qytetareve.“Qeveria e re, sapo te formohet, duhet t’i marre obligimet e reja, qe kane qene probleme te vjetra.
Nga Sindikata e punonjesve te shendetesise vleresohet se nuk jane plotesuar kushtet e
parapara me ligj per te filluar me mbledhjen e parave per sigurimet shendetesore.
T’i beje ndryshimet qe jane verejtur si defekte. Nese do te fillonte tash, kjo nuk do te
ishte mbledhje e premiumeve per sigurime shendetesore, por marrje e parave nga
qytetaret, pasi qe do te ishte problematik destinimi i atyre te hollave qe do te mblidheshin”.“Ligji i percakton mekanizmat.
Do te duhej te behej edhe lista e çmimores. Do te duhej qe 70 per qind e qytetareve te
pajisen me kartela te sigurimeve shendetesore e shume çeshtje tjera qe jane parapare
me lig, e te cilat nuk jane permbushur”, ka shpjeguar Syla.
Perndryshe,
TRIBUNA

sipas

Syles, nese do te fillohej tash me mbledhjen e parave
(premiumeve), do te mund te inicioheshin dhe
procedura e procese gjyqesore.

“Ky botim është realizuar nga ana e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e ekskluzive e FSSHK-së.”
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Ai thote se nuk jane permbushur ende obligimet qe parashihen me ligj, para
mbledhjes se premiumeve.‘’Ne si federate kemi konstatuar se brenda ligjit parashihen te permbushen nje sere obligimesh qe do te kryhen nga Ministria e
Shendetesise, para se te filloje mbledhja e premiumeve. Andaj, duke e marre parasysh se asnje nga keto obligime nuk jane permbushur, apo ne si partner social nuk

e dime, ato obligime qe nuk jane permbushur jane: asnje qytetar i Republikes se
Kosoves i punesuar ne sektorin publik, nuk eshte i pajisur me karte
shendetesore.”
“Nuk eshte bere plotesim ndryshimi i nenit per sektorin privat per nderrmarjet
publike. Deklarata financiare, se bashku me pakon e sherbimeve e qe parashihet
me ligj, te dergohet tre muaj para vitit fiskal, nuk eshte derguar dhe mjetet nuk
jane miratuar nga ana e Qeverise. Nuk eshte miratuar çmimorja, e shume te tjera”,
ka thene Syla.
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Kryetarja e Komitetit të Gruas së FSSHK-së znj. Nita Lama Begolli takoi përfaqësueset e
Komitetit të Gruas në nivel vendi
Kryesia e Komitetit te Gruas ne krye me Kryetaren znj. Nita Lama Begolli ne mbledhjen e
rregullt ka marr vendim qe Kryetarja te zhvilloje takime te rregullta me perfaqesueset
respektivisht Kryetaret e zgjedhura te Komitetit te Gruas ne te gjitha Sindikatat e vendit
te strukturuara ne Regjioni Sindikale ne baze te Statutit te FSSHK-se.
Kryetarja e Komitetit te Gruas se FSSHK-se znj.Nita Lama Begolli ne te gjitha mbledhjet e mbajtura ka falenderuar te pranishmet per besimin e dhene qe te udheheq ne rrugen per mbrojten
e te drejtave te tyre si gra, nena, bashkeshorte dhe si punetore shendetesore. Kryetarja kerkoi
dhe premtoi nje bashkupunim me te gjitha kryetaret e komitetit te gruas pasi qe siç theksoi ajo
eshte rishtazi ne kete funksion dhe se nuk ka trasheguar asgje nga kolegia paraprake ku me
kete rast bashkpunimi do te ishte mese i nevojshem per objektivat qe synohen te arrihen brenda mandatit te saj e disa prej tyre jane:
•
•
•

•
•

Prezantimi i gruas sindikaliste ne formen sa me te denje ne strukturat e Federates;
Mbrojtjen e te drejtave te grave ne pune, eliminimin e diskriminimit gjinor;
Angazhim per zhvillim sistematik te vizitave per shendetin femeror, si mundesimin e
analizave, kontrolleve etj;
Ngritjen e vetedijes se grave ne kandidimin e tyre neper organe vendim marrese;
Permirsim te gjendjes aktuale per te pasur nje ze sa me te fuqishem rreth perfaqesimit te
grave etj.

Ajo theksoi se sikurse Kryesia e Federates po ashtu edhe Kryetari i FSSHK-se dr.Blerim Syla
kane premtuar nje perkrahje dhe mbeshtetje rreth realizimit te obektivave dhe misionit te
Komitetit te Gruas se FSSHK-se. Me kete rast ajo u deklarua e hapur per çdo ankese, problem
apo parregullesi ne vendet e punes dhe ne çdo moment shprehi gatishmeri per zgjidhjen e tyre.
Kryetarja e Komitetit te Gruas se FSSHK-se premtoi se me vullnetin e saj do te japi perkrahjen
me te madhe ne çdo moment, dhe se se bashku do te kete nje komunikim te vazhdueshem ku
edhe do te arrihet ajo qe synohet sigurisht duke qene sa me te bashkuara dhe te hapuara mes
vete.
Kryetarja e Komitetit te Gruas znj.Nita Lama Begolli tha se i eshte dhene nga Kryetari i FSSHKse obligim punimi i nje plan projekti rreth objektivave qe synohen te arrihen ku disa prej tyre
jane te cekura me larte, e te cilin projekt ajo deklaroi se e ka perfunduar brenda dy jave. Plan
projetki ne fjale i eshte shperndare te pranishmeve ne te gjitha takimet ne menyre qe anetaret
te jene te informuara se te gjitha ato qe jane ne kuader te projektit do te munde te zbatohen
edhe ne praktike.
TRIBUNA
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Raport i Kryetares së Komitetit Rinor të FSSHK-së nga takimet e realizuara në Regjionit
Sindikale me anëtarët e Komitetit të Rinisë
Ne mbledhjen e pare konstituive pas zgjedhjes se Kryetares se Komitetit te Rinise dhe
Kryesise se ketij Komitetit, si dhe pas diskutimit ne lidhje me aktivitetet e mundshme
te cilat Komitetit i Rinise se FSHK-se do ti zhvilloj pergjate mandatit udheheqes, ne
menyre unanime eshte vendosur qe Kryetarja e Komitetit te Rinise znj. Hanushe
Llabjani te zhvilloje takime njoftuese/konsultative me Kryetaret e Komitetit te Rinise
ne nivel te Sindikatave te strukturuara ne Regjione Sindikale.
Iniciativen per zhvillimin e ketyre takimeve e ka perkrahur edhe Kryetari i FSSHK-se
se bashku me Kryesine duke kerkuar nga Kryetarja pergatitjen e nje plani/projekti te
veprimit ku do te pasqyrohen te gjitha aktivitetet qe do te realizohen gjate ketij
mandati.
Kryetarja e Komitetit te Rinise se FSSHK-se Znj. Hanushe Llabjani ne te gjitha takimet
ka falenderuar pjesemarreset per pranim te fteses dhe ardhjen e tyre ne takim.
Gjithashtu i ka falenderuar per mbeshtetjen e tyre ne zgjedhjen e saj si Kryetare te
Komitetit te Rinise. Ajo eshte shprehur mbi interesin e menjehershem qe ka pasur
per te zhvilluar keto takime ne menyre qe te njihet me nga afer me te gjithe Kryetaret
e tjera. Ne te njejten kohe ajo eshte shprehur se deshiron qe te paraqese planin e saj
te punes si dhe t’ju shperndaje Rregulloren e Punes se Komitetit te Rinise
pjesemarreseve ne takim.
Kryetarja gjate ketij mandati tha se ka planifikuar te kryej keto pune:
•

Te prezantoj denjesisht ne Federate anetaret ne moshe rinore ne marredhenie
pune.

•

Te mbroj dinjitetin, integritetin dhe te drejtat e punes te parapara me Ligj te
Punes , Kontrates Kolektive Sektoriale dhe me ligjet ne fuqi.

•

Te veproj me harmonizimin e planit dhe veprimit rinor nepermjet aktiviteteve te
ndryshme etj.

Znj. Llabjani i ka njoftuar pjesemarresit/et ne takim se Kryesia e Komitetit te Rinise
planifikuar nje organizim nje ditor, ku nga Regjionet e tjera eshte vendosur per
periudhen e Shtatorit ne te cilin do te mblidhen te gjithe Kryetaret e Komitetit te
Rinise nga te gjithe Regjionet ku do te mund te shprehin idete apo kerkesat e tyre, si
dhe ky takim do ti sherbeje per njohje dhe shkembim te pervojave dhe ideve te reja
me qellim te ngritjes se vetedijes tek te rinjte qe te aktivizohen ne aktivitete sindikale
dhe pse jo edhe ne vendimmarrje sindikale.
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TAKIMI I GRUPIT PUNUES NË ZHVENDOSJEN E DIREKTIVAVE TË BE-SË NË FUSHËN E
SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË
Me date 25.04.2017 ne cilesine e perfaqesueses te FSSHK-se, morra pjese ne takimin e
radhes te Grupit Punues ne zhvendosjen e Direktivave te BE-se ne fushen e sigurise dhe
shendetit ne pune.
Detyre e ketij aktiviteti eshte qe te zhvilloj nje draft rregullore te Direktives se BE-se per
rreziqet qe lidhen me ekspozimin ndaj kancerogjeneve apo mutagjeneve ne pune,
Direktiva e BE-se per rreziqet qe lidhen me ekspozimin ndaj agjenteve biologjike ne
pune si dhe Direktiva lidhur me parandalimin nga lendimet e mprehta ne sektorin e
spitalit dhe kujdesit shendetesor te lidhura nga HOSPEEM dhe EPSU.
Grupi Punues ishte i perbere nga perfaqesues te Ministrise te Punes e Mireqenies
Sociale, Inspektorati i Punes dhe ne si FSSHK.
Takimi ia
u prezantua
jashtme
kimiste dhe
biologe nga

filloi ne ora 09:00 i cili
nga dy eksperte te
Znj.Lindita
Tafaj
Znj.
Iiris
Hatibi
Shqiperia.

Takimi
i
trete Grupit Punues u
mbajt me
date 17.05.2017 ,GP
eshte
fokusuar
ne
rregullimin
e hollesishem dhe
verifikimit
te tekstit te propozuar
te ProjektRregullores te MPMS
nr.xx/2017
Per
Mbrojtjen
e
Sigurise
dhe
Shendetit
te
punesuarve
nga Risqet e lidhura
me Agjentet Biologjike ne Pune duke perfshire ketu: Qellimin, Fushen e Zbatimit,
Higjiena dhe mbrojtja individuale, Informimi dhe Trajnimi i punonjesve, Lista e
punonjesve te ekspozuar, Njoftimi i autoritetit kompetent, Mbikeqyrja shendetesore,
Sherbimet e kujdesit shendetesor dhe veterinar perveç laboratoreve diagnostikues,
perdorimi i te dhenave, Klasifikimi i agjenteve biologjike te klasifikuar etj., duke arritur
deri tek Shtojcat e saj te cilat mbeten per diten e neserme per tu vazhduar.
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Takimi i katert i Grupit Punues u mbajt me date 18.05.2017, GP eshte fokusuar
ne
rregullimin e hollesishem dhe verifikimit te tekstit te propozuar te Projekt-Rregullores te
MPMS nr.xx/2017,Per Mbrojtjen e Sigurise dhe Shendetit te punesuarve nga Risqet e lidhura
me Agjentet Biologjike ne Pune perkatesisht Shtojcave I, II, III, IV, V, VI dhe VII te saj, duke

perfshire ketu: Listen treguese te veprimtarive qe mund te perfshijne agjentet
biologjike ne menyre te pavullnetshme, Shenja e rrezikut Biologjik, Klasifikimi i
Komunitetit, Rekomandime praktike per mbikeqyrjen shendetesore te punonjesve,
Treguesit lidhur me masat e kontrollit dhe nivelet e Kontrollit, Kontrolli per procese
industriale dhe Kodi i rekomanduar i praktikes per vaksinim.
Pas perfundimit te punimit ne shtojcat e Projekt-Rregullores Per Mbrojtjen e Sigurise
dhe Shendetit te punesuarve nga Risqet e lidhura me Agjentet Biologjike ne Pune u
vazhdua te punohet rreth Projekt-Rregullores MPMS Nr.xx/2017 Per Zbatimin e
marreveshjes Kornize, Per Parandalimin e Lendimeve nga Mjetet e Mprehta ne vendet
e Punes prane sektorit te kujdesit Shendetesor dhe Spitalor te lidhura nga HOSPEEM
dhe EPSU, duke perfshire ketu : Qellimin, Perkufizimet, Parimet, Vleresimin e Riskut,
Eliminimi, parandalimi dhe mbrojtja, Informimi dhe vetedijesimi, Trajnimi, Reagimi
dhe percjellja etj., pas shume diskutimeve dhe mendimeve te ndryshme te
pjesemarresve te Grupit Punues u arrit te behet nje finalizim i ketyre rregulloreve dhe
qe ato te procedohen me tutje.
Takimi u drejtua nga Znj. Iiris Hatibi biologe nga Shqiperia dhe nga Mihone Mustafa
eksperte lokale.
Besoj qe me punen dhe perkushtimin tone arritem qe edhe keto Projekt-Rregullore ne
fushen e Sigurise dhe Shendetit ne Pune te harmonizohen me Direktivat e BE-se , ne
menyre qe te jene sa me te kuptueshme per te gjithe punetoret.
FSSHK mendon dhe punon gjithmone per me te miren e punetoreve shendetesor!
Valmira Kasumaj
Zyrtare Ligjore e ZR-Prishtinë
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Raport nga takimi me punëtorë të Qendrës së Vaksinimit në Pejë

Me date 22.03.2017 kam zhvilluar takim me punetoret e Qendres se Vaksinimit ne Peje.
Te pranishem ishin Perfaqesuesja e Sindikates per kete qender Znj.Luljeta Berisha, si dhe disa
nga punetoret: Luljeta Lajqi, Alide Ramaj, Blerta Muhaxheri, dhe Fatmire Kastrati etj...
Ne kete takim ne biseduam per Ligjin mbi Pagat dhe te metat e tij, per Ligjin e te ushqyerit me
qumesht gjiri si mjaft i favorshem per nenat gjidhenese, pastaj per sigurimet shendetesore,
dhe kerkesat tona si FSSHK per uljen e e perqindjes se pageses per premiumin e sigurimit te
obligueshem shendetesore nga 7% sa eshte e parapare te zbritet ne 4%
Teme e diskutimit ishte edhe Rilicencimi i punetoreve Shendetesore, ku shumica prej tyre
ende nuk i kane grumbulluar piket e mjaftueshme per Rilicencim, dhe informimi se ne po
bejme perpjekje te vazhdueshme qe ky proces te shtyhet deri ne fund te vitit kalendarik 2017,
si dhe te mundesohen pa pagese trajnimet e punetoreve shendetesore.
Pastaj kerkesa e FSSHK-se per rritjen e pagave deri ne 15%, si dhe shume çeshtje te tjera.
Disa nga pyetjet ishin ne lidhje me marreveshjet e ndryshme me subjektet afariste dhe
benifitet qe dalin nga to, pastaj per organizimin e rekreacionit me punetore shendetesor etj...
Krejt ne fund ju kam shperndare disa botime te fundit te revistes se FSSHK-se Tribuna, si dhe
ne kopje fizike njoftimin per marreveshjet me subjektet afariste, qe jane lidhur me qellim te
rritjes se mireqenies per anetaret tane.
Ne kete qender kushtet e punes ishin mjaft te mira, si dhe me material furnizues jane te paisur
mjaftueshem.
Sipas tyre takimi ishte mjaft i qelluar, dhe se takime te tilla do te jene te nevojshme te
mbahen ne vazhdimesi.
Albulena Seferqaj
Zyrtare Ligjore ne ZR-Peje
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Konferenca nacionale
'Paketa e re legjislative nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë- sfidat implementuese

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale ne bashkepunim me projektin e Asistences Teknike
“Harmonizimi i Legjislacionit te Kosoves me Legjislacionin e BE ne Fushen e Kushteve te Punes”
mbeshtetur nga Bashkimin Europian Zyra ne Kosove, bashke edhe me partneret sociale e aktere tjere,
organizoi Konferencen Nacionale "Paketa e re Legjislative nga Fusha e Sigurise dhe Shendetit ne Pune
- Sfidat Implementuese" si aktivitet permbylles i Fushates per Sigurine dhe Shendetin ne Pune.
Objektivat e Pergjithshme te kesaj Fushate mbi Sigurine ne Shendetin ne Pune Pune jane promovimi
dhe vetedijesimi i shoqerise kosovare mbi legjislacionin rreth sigurise dhe shendetit ne pune si dhe
kushteve e raporteve tjera te punes me impaktin pozitive ne punesim.Konferenca nacionale ‘Paketa e
re legjislative nga fusha e sigurise dhe shendetit ne pune- sfidat implementuese“ organizohet me qellimin e fuqizimit te kapaciteteve institucionale dhe promovimin e partneritetit te politik-berjes ne
fushen e Sigurise dhe Shendetit ne Pune.
Qellimi I kesaj konference ishte inkurajimi I partneritetit ne mes te partnereve social, institucioneve
e mekanizmave qeveritar, sektorit privat dhe sindikatave te punetoreve, ne gjetjen e instrumenteve e
modeleve implementuese te promovimit te sigurise dhe shendetit ne pune, funksionalizimit te
zingjirit funksional dhe implementimi i korznizes ligjore qe rregullon menaxhimin e Sgurise dhe
Shendetit ne Pune dhe rrite kapacitetet implementuese.
Konferenca poashtu kishte qellim te prezentoj edhe mundesite, kapacitetet dhe opcionet e
mundshme, promovimin e iniciativave te partneritetit publiko-privat dhe zotimet e institucioneve e
aktereve tjera sa i perket koordinimit te aktiviteteve qe kane te bejne me menaxhimin e Sigurise dhe
Shendetit ne Pune si dhe nje performance me e larte gjithashtu.Permes eksperteve nderkombetar
pjesemarres ne konference, ekspertizat nderkombetare dhe praktikat e ngjashme Europiane poashtu
do te prezentohen (projekti i EU).
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Promovimi i vendosjes se instrumenteve e mekanizmave implementues e punues, te cilat
do te perkrahin fuqizimin e legjislacionit te ri, segmentin e harmonizimit te legjislacionit
te BE sikurse edhe promovimin e direktivave e rregulloreve, ngritjen e vetedijes dhe informimin e publikut, ishin temat esenciale te diskutimit gjate kesaj konference.

Konferenca zhvilloi dy sesione, sesioni i politik-berjes (mekanizmat institucional dhe zotimet e partnereve social) dhe sesioni tematik sektorial (direktivat dhe rregulloret
sektoriale dhe akteret perkates si dhe sfidat implementuese).
Ne fund te konferences u prezentuan edhe te gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet!
Projekti “Harmonizimi i Legjislacionit te Kosoves me Legjislacionin e BE ne Fushen e
Kushteve te Punes” ofron asistence teknike per Ministrine e Punes dhe Mireqenies Sociale
ne transpozimin e direktivave te BE ne legjislacionin nacional ne fushen e kushteve te
punes,duke synuar ne permiresimin e kushteve te punes per te punesuarit ne Kosove
permes perafrimit te legjislacionit te Kosoves me legjislacionin e BE dhe implementimin e
ligjeve nga fusha e punes.
FSSHK si partnere sociale me Mistrine e Punes dhe Mireqenies Sociale e ne veqanti me
Departamentin per Dialog Social dhe KeShillin Ekonomiko Social te udhehequr nga ana e
Znj. Leunora Ahmeti Zylfijaj ka marr pjese aktivisht ne kete fushate permes pjesemarrjes
ne grupe punues per hartimin e rregulloreve ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune,
trajnimin per trajner dhe ne nje sere aktivitetesh te tjera te nerlidhura me fushaten.
Nora Murataj
Zyrtare Ligjore ne ZQ te FSSHK-se
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Transpozimi i Direktivave të BE-së në fushën e kushteve të punës si dhe
harmonizimi i tyre me legjislacionin e punës

Me ftesen e Ministrise se Punes dhe Mireqenies Sociale perfaqesueset e FSSHK-se znj.
Nora Murataj dhe Zana Morina , se bashku me palet e tjera te interesit-pjesemarres,
moren pjese ne takim ne te cilin u prezantuan Direktiva 92/85/EEC –Mbrojtja e grave
shtatzena ,lehona-gjidhenese,Direktiva94/33/EC –Mbrojtja e punetoreve te rinj,
Direktiva 91/553/EEC-Obligimi i punedhenesit te informoj punemarresin mbi kushtet
e aplikuara ne kontrate-ne marredhenien e punesimit, si dhe Direktiva 2002/14/EC
Vendosja e struktures gjenerale per informim e konsultim te punonjesit ne Bashkimin
Evropian.
Prezantimin e ketyre Direktiva e beri ekspertja e angazhuar nga ana e MPMS-se Znj.
Natasha nga Sllovenia e cila ne vendin e saj qe nga viti 1994 ka punuar ne traspozimin
e Direktivave te BE-se ne legjislacionin slloven, ne fushe e kushteve te punes dhe
sigurise e shendetit ne pune.
Ne baze te agjendes dy direktivat e para te prezantuara ishin–ajo per mbrojtjen e gruas
shtatzene dhe mbrojtja e punetoreve te rinj, duke u munduar dhe angazhuar qe
direktivat ne fjale te marrin formen e duhur si per nga kuptimi ashtu dhe pershtatja,
meqe Ligji jone i punes i prek temat e theksuara ne keto direktiva, atehere u be nje
plotesim i ketyre temave per nje kuptim me te plote kesaj radhe puna qe me intensive
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Dhe e fokusuar ne substancen e temes duke lene pak anash anen teknike e cila ne
radhet e kaluara merrte kohe me teper se shtjellimi i vet temes si çeshtje kryesore.
Puna me dy direktivat e lartpermendura perfundoi me shtjellimin e detajuar te tyre
dhe vazhdimin e punes per diten e neserme.
Dita e dyte e ketij takimi/punetorie filloi me prezantimin e dy direktivave te reja te
cilat kryesisht kishin per qellim informimin e te punesuarve ne lidhje me te drejtat
dhe obligimet ne pune si dhe direktiva ne lidhje me informimin e perfaqesuesve te
punetoreve respektivisht perfaqesuesve sindikal, liria e zhvillimit te aktiviteteve
sindikale, pjesemarrja e perfaqesuesve sindikal ne te gjitha nivelit e vendimmarrjes
per te punesuarit dhe nje sere te drejtash te perfaqesuesve te organizatave sindikale.
Eksperten e njoftuam ne lidhje me menyren e organizimit sindikal ne Kosove,
legjislacionin ne fuqi mbi organizimin sindikale aktet nenligjore te cilat rregullojne
mbarevajtjen e protestes dhe greves si mjete per reagim sindikal, menyren e
perfaqesimit
te perfaqesuesve te punetoreve respektivisht Sindikatave
reprezentuese ne Keshillin Ekonomiko Social dhe nje sere informatash te tjera te
cilat ekspertja nuk ishte e njoftuar.
Takimi u permbyll me dakordimin e paleve qe disa nga rekomandimet e Znj. Natasha
te jene pjese e Ligjit Punes.

Nora Murataj
Zyrtare Ligjore e ZQ të FSSHK-së
Zana Morina
Zyrtare Ligjore e ZR të QKUK-së
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