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                                                               Të nderuar/a, 

 

Me poshtë po ju paraqesim një Raport te punës ne mënyrë kronologjike, qe i përket 
karakterit informues lidhur me aktivitetet e FSShK-së gjatë vitit 2015, ku                                    
kemi pasur një sërë aktivitetesh të cilat tentojnë të përmirësojnë dhe avancojnë FSSHK-në, 
si në aspektin funksional po ashtu edhe në atë organizativ. 

 

1. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka mbajtur gjithsej pesë (5) 

takime të rregullta të Kryesisë së Federatës , dy (2) takime të këshillit grevistë dhe një 

mbledhje të Këshillit Drejtues :  

Me datë 09 Janar 2015 Është mbajtur mbledhja e Kryesisë së FSSHK-ës në zyrën Qendrore 

të FSSHK-ës. Kryesia e Federatës merë vendim  mbi shpalljen publikë për Auditimin e 

Jashtëm të Zyrës Qendrore,  zyrave regjional të  FSSHK-së dhe zyrën e sindikatës në QKUK-

së. Pastaj kryesja morri vendim  të behët auditivi i brendshëm  nga komisioni për revizionit 

dhe kontrolli  për zyrën qendrore të FSSHK-së dhe zyre regjional të FSSHK-së dhe QKUK-së.                                          

Po ashtu kryesia morri vendim  që të mbahet Protestë e përgjithshme me datë 19 Janar 

2015. 

Me datë 23 Janar 2015 Është mbajtur Këshilli Drejtues i FSSHK-së në “Hotel Sirius” në 

Prishtinë , anëtarët e Këshillit Drejtues morrin këto Vendime: që komisioni Statutar i 

FSSHK-së të bëjë plotësim-ndryshimin e Statutit të FSSHK-së, me të cilën përcakton 

përbërjen e komisionit për përgatitjen e Kongresit të III-të të FSSHK-së respektivisht 

komisionin e përbëjnë anëtarët e Kryesisë së FSSHK-së, pasta vendosëm që Kongresi i III-të 

i FSSHK-së të mbahet në muajin Tetor, dhe Këshilli Drejtues autorizon Kryesinë e FSSHK-së 

për marrjen e vendimeve deri ne Kongres përfshirë edhe vendimin për anulimin e grevës 

apo vazhdimin e grevës. Po ashtu K. D. merë vendim që mbajtjen e zgjedhjeve të 

përgjithshme të FSSHK-së, duke filluar nga data  1 Maj 2015. 

Me datë 23 Janar 2015 Është mbajtur mbledhja e këshillit grevistë të FSSHK-së e cila 

përbëhet prej Kryesisë së FSSHK-së  dhe mëren këtë vendim: për mbajtjen e Grevës së 

përgjithshme 1 (një) ditore brenda institucioneve shëndetësore dhe  kërkesat e FSSHK-së 

janë:  1. Zbatimi i Kontratës kolektive të përgjithshme i pa negociushëm nga datë 01 Janar 

2015,  2. Fillimi i dialogut social për ngritjen të pagave sipas premtimeve të dhëna nga të 

gjitha partitë politike, 3. Përkrahja e parezervë e Sindikatës së Minatorëve të Trepçës,                              

4. Përkrahja e parezervë e protestës gjithë popullore për shkarkim të Ministrit Jabllanoviq 

5. Respektimi i marrëveshjes në mes të Sindikatave të Shëndetësisë , Arsimit, Policisë, 
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Juridikaturës dhe Administratës.                                                                                                                             

Greva do të mbahet me datë 30.01.2015 dhe do të zgjatë njëzetekatër (24) orë. 

Me datë 27 Janar 2015  Është mbajtur mbledhja e këshillit grevistë të FSSHK-së ku merën 

këtë vendim për mbajtjen e Greva  të përgjithshme  njëditore (1) brenda institucioneve 

shëndetësore me datë 30.01.2015 dhe kërkesat e FSSHK-së janë:                                                               

1. Zbatimi i Kontratës Kolektive të Përgjithshme i pa negocueshëm nga datë 01 Janar 2015, 

2. Fillimi i dialogut social për ngritje të pagave sipas premtimeve të dhëna nga të gjitha 

partitë politike,                                                                                                                                                                    

3. Ligji mbi pagat (implementimi i tij). 

Me datë 06 Shkurt 2015 Është mbajtur mbledhja e Kryesisë së FSSHK-së në zyrën Qendrore 
të FSSHK-së.  Kryesia e Federatës merë vendim  për emërimin e grupit negociues  për 
dialog socialë më Ministrin e Shëndetësisë duke emëruar për Kryetarë i   GDS z. Blerim 
Delija Nënkryetar të FSSHK-së. 

Me datë 12 Mars 2015 Është mbajtur mbledhja e Kryesisë së FSSHK-së - këshillit grevistë. 
Kryesia e Federatës ka marrë vendimi me datë 25 Mars 2015 të mbahet protesta 2 (dy) 
orësh para Qeveris së  Republikës së Kosovës, si dhe obligojnë të gjithë regjionet të mbajnë 
kolegjet regjional gjatë javë së ardhshme dhe të bëjnë përgatitjen e duhura logjistike për 
Protestë. 

Me datë 28 Maj 2015 Është mbajtur mbledhja e Kryesisë së FSSHK-së.                                                  

Kryesia e Federatës  ka marrë vendim, në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës me nr. 06/ 29  të datë s 15.05. 2015 i njihet pagesa shtesë mbi përvojën e punës 

për 0.5 % për të gjithë të punësuarit në FSSHK-ë.                                                                                               

Kryesia e Federatës mori vendim për të shpallur zgjedhjet në Regjione Sindikale nga datë 

01.06.2015 deri  më 30.06.2015.                                                                                                                            

Gjatë kësaj mbledhje është përcaktuar përbërja e anëtarëve të Komisionit Qendror 

zgjedhor, pastaj kryesia miratoj: rregulloren e brendshme të KQZ, rregulloren për 

procedurën e kandidimit, mënyrën e zgjedhjeve së kryetarëve në sindikata dhe seksione 

sindikale të FSSHK-së dhe përbërjen e strukturave sindikale, dhe udhëzuesin mbi kriteret e 

përzgjedhjes së Kryetarëve të Sindikatave dhe seksioneve sindikale. 

Me datë 29 Korrik 2015 Është mbajtur mbledhja e Kryesisë së FSSHK-së në zyrën Qendrore 

të FSSHK-së dhe kanë marrë vendim me të cilën përcakton përbërjen e  anëtarëve të 

Komisionit Statutar , dhe përcaktohen kriteret për kandidatët për Kryetarë të FSSHK-së, 

Nënkryetarë , Kryetar të Këshillit Drejtues dhe Përfaqësues të Regjioneve Sindikale. 
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2. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka lëshuar pesëmbëdhjetë (15) 

komunikata për media  dhe ka organizuar dy (2) konferenca për media për çështje 

të ndryshme si: 

Me 05.01.2015 Komunikatë për shtyp, nga katër Sindikata nënshkruese të marrëveshjes 

për bashkëpunim, bashkëveprim dhe përfaqësim pasi analizuan gjendjen e krijuar pas 

miratimit të buxhetit të Republikës së Kosovës.   

 

Me datë 12.01.2015 Letër Presidentët së Republikës së Kosovës  nga 4 sindikatat duke ju 

adresuar me kërkesë më të sinqertë që të fillohet dialogu në lidhje me kërkesat tona. 

Me datë 13.01.2015 Komunikatë për media nga  Federata e Sindikatave të Shëndetësisë, 

Administratës dhe Policisë së Kosovës, përkrahim Grevën një orësh të organizuar 

nga  Sindikata e Arsimit duke qëndruar pranë kërkesave të tyre që njëherit janë qëndrim i 

të gjitha Sindikatave të lartpërmendura. U bëjmë me dije institucioneve shtetërore se 

veprimet e Sindikatave konform ligjeve në fuqi nuk do të ndalojnë deri sa të zhvillohet 

dialogu social i mirëfilltë dhe të zbatohen kërkesat tona. 

Me 20.01.2015 Letër përkrahëse nga  katër Sindikata FSSHK-ë SBASHK, SPK dhe SPAK ku 

kanë përkrahur deri në realizimin e qëllimit të plotë Minatorët e Trepçës.  

 

Me datë 21.01.2015 Komunikatë për media “Kujdes Qeveri” nga katër Sindikatat , ku kanë 

reaguar dhe përkrahur kërkesat e Minatorëve deri në realizimin e plotë të tyre.                              

Njëherit me Ju shprehim solidaritet e pa ashtu Ju do të keni edhe bashkëveprimin tone 

sindikal deri në ruajtjen e asetit kombëtar Trepça. 

Me datë 30.01.2015 Komunikatë për media njoftojmë opinionin e gjerë se në bazë të 

informatave nga terreni gjerë më tani Greva e punëtorëve shëndetësor është duke u 

respektuar në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Njëherit shfrytëzojmë rastin të 

falënderojmë qytetarët për mirëkuptim, punëtorët shëndetësor,menxhmentin në tërë 

institucionet shëndetësore të Kosovës.  Deri në këto momente FSSHK ka pranuar përkrahje 

për Grevë nga Sindikata e Arsimit,Policisë,Administratës,Juridikaturës, Shoqata Sindikale e 

Ministrisë së Shëndetësisë si dhe nga Sindikatat ndërkombëtare EPSU dhe PSI të cilat janë 

të shqetësuara me emigrimin e popullatës respektivisht emigrimin e punëtorëve 

shëndetësor në Republikën e Kosovës si rezultat i situatës së krijuar. Dhe njëherë ia 

kujtojmë Qeverisë se ne jemi të hapur për dialog. 

Me datë 06.02.2015 Komunikatë për media, ku Këshilli Grevistë i FSSHK-së pas takimit me 

Ministrin e Shëndetësisë dr. Imet Rrahmani ka arritur marrëveshje për fillimin e grupeve 

punues për rinegocimin dhe nënshkrimin e Kontratës Kolektive Sektorial ku do të 

përfshihen të gjitha benifitet që derivojnë nga kërkesa tona. Ku  është marrë vendim që të : 
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1. Pezullohet në afat të pacaktuar të gjitha veprimet sindikale,                                                             

2. Brenda 30 ditëve të nënshkruhet KKS-e,                                                                                                       

3. Pjesëmarrja jonë aktive në komitetin për ligjin mbi paga,                                                               

4. Fillimi i negociatave në muajt në vijim me Qeverinë për ngritjen e pagave. 

 

Me datë 16.02.2015 Komunikatë për media, reagim ndaj deklaratës së Kryeministrit të 

Kosovës z. Isa Mustafa në emisioni e datë 13 .02.2015 ku Kryeministri deklaron se kinse 

FSSHK-ja ka kërkuar paga. Por kërkesat e FSSHK-së kanë qenë : Zbatimi i Kontratës 

Kolektive të përgjithshme i pa negociushëm nga datë 01. Janar 2015, Fillimi i dialogut social 

për ngritjen e pagave sipas premtimeve të dhëna nga të gjitha partitë politike, Ligji mbi 

pagat (implementimi i tij) 

 

Me datë 23.02.2015 Letër Presidentes së Kosovës, duke njoftuar për gjendjen mjaft të 

rëndë në  sistemi shëndetësor. Ne si Federatë kemi vërejtur se Ju po luftoni për donacionet 

në anët tjetër janë vërsulur Spitalet private që të futen brenda hapësirave të institucioneve 

publike. 

 

Me datë 04.03.2015 Komunikatë për media nga FSSHK-ja dhe Sindikata e QKUK-së ku është 

mbajtur protesta në QKUK-ë me këto kërkesa të adresuara MSH-së dhe Qeveris së RKS-së: 

1. Autonomia territoriale e institucioneve publike shëndetësor në raport me institucionet 

private shëndetësor (spital Amerikan dhe spital tjera private),                                                                      

2. Implementimi i Kontratës Kolektive Sektorial,                                                                                                  

3. Rritja e rrogave sipas premtimeve publike, 4. Funksionalizimi i Odave të mjekëve,                          

5. Mbrojtja e profesionistëve shëndetësorë nga shantazhi i formave të ndryshme nga 

nivelet e ndryshme të pushtetit. 

 

Me datë 09.03.2015 Komunikatë  për media “ Kujt i konvenon kjo” reagim ndaj të 

pavërtetave nëpër disa media elektronik dhe të shkruara, për klinikën gjinekologjike 

obstetrike  ku etiketohet për të keq, pa argumente. Kulminacioni u arrit  me rastin e fundit 

për të cilin shkruanjtën disa portale dhe media të shkruara dhe elektronike ku publikohen 

të dhëna të paargumentuara dhe të pavërteta të cilat shqetësuan opinionin publik të RKS.  

 

Me datë 08.04.2015 Letër e hapur për opinionin dhe faktorëve të brendshme dhe të 

jashtëm politik ditëve të fundit jemi dëshmitar të një afere të quajtur “Spitali i Dalladakut” 

pasi që sindikata e ka ngri këtë çështje përmes debateve dhe protestave jemi të obliguar të 

sqarojmë pozicionin tonë karshi popullatës dhe miqve ndërkombëtar, ku FSSHK-ja 

përshëndetë Prokurorin për hapjen të këtij rasti dhe në këtë kontest do të jetë partnere 

gjatë gjithë kohës nëse nga kjo e fundit kërkohet. 
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Me datë 18.06.2015 Komunikatë për media, FSSHK-ja e shqetësuar pas deklarimit të 

Ministrit të Shëndetësisë dr. Imet Rrahmani në një debat televiziv në të cilën deklaron se i 

ashtuquajtur “Spitali Amerikan” është investim nga fondet publike amerikane dhe për këtë 

çështje është diskutuar në State Department, FSSHK-ja ka kërkuar nga Ministri Rrahmani 

që publikisht të na tregon se me kënd është takuar dhe për ç’far është diskutuar në State 

Department. Dhe ne fund FSSHK-ja bënë thirrje publike Kryetarit të Prishtinë z. Shpend 

Ahmeti që të shkëput kontratën me të ashtuquajtur “Spitali i Dalladakut e tani Spital 

Amerikan” ngas se nuk janë përmbajtur Kontratës për vitin më radhë dhe qytetarët e 

Prishtinës pra taksapaguesit tanë nuk kanë përfituar asgjë. 

 

Me datë 09.09.2015 Komunikatë për media, FSSHK-së shpreh shqetësimin e saj në lidhje 

me Vendimin e Qeverisë mbi rishikimin e ndarjes së shtesave të cilat realizohen nga 

buxheti i Rep. së Kosovës, edhe pse ky Vendim nuk i atakon punëtorët shëndetësor, ne 

mendojmë se gjithsesi ky Vendim do ta destabilizojë punëtorinë e Kosovës në të gjitha ato 

institucionet për të cilat vlen ky Vendim.  Prandaj ne si FSSHK jemi mirënjohës që Qeveria e 

Kosovës nuk ka paraparë dëmtimin e punëtorëve shëndetësor gjë që do të sillte deri tek një 

kolaps total i sistemit shëndetësor në Kosovë. 

Me datë 28.09.2015 Komunikatë për media , FSSHK-ë dëshiron që të skjarojë para opinionit 

dhe qytetarëve se lansimi i lajmit për fillimin e pagesës së premiumit për sigurime 

shëndetësore, është jo serioze dhe me këtë rast Ministria e Shëndetësisë e shkel vet Ligjin 

për sigurime shëndetësore respektivisht neni 37 paragraf 1, paragraf 10, neni 18 paragrafi 

1, ku në mënyrë decidive parashihet se si dhe kur fillohet me mbledhjen e kontributeve, e 

poashtu përcaktohet në mënyrë të kjartë fillimi i implementimit të Ligjit.                                              

Andaj edhe njëherë apelojmë tek instancat e larta që të merren seriozisht vërejtjet e 

Federatës sonë ngase pasojat mund të jenë të rënda. 

Me datë 18 Shkurt 2015 Nënkryetar i FSSHK-së dr. Xhemail Selmani ka mbajtur konferencë 

për media në zyre qendrore të FSSHK-së,  lidhur me ndërhyrjet e sistemit shëndetësor 

privat në sistemin shëndetësor publik. 
 

Me datë 11 Qershor 2015 Është organizuar Konferencë për media  nga  Kryetari i FSSHK-së 

dr. Blerim Syla dhe Nënkryetar i FSSHK-së dr. Xhemail Selmani në zyrën Qendrore të 

FSSHK-së.  Temë: “Spitalet Private dhe kërkesa e sindikatës për të gjithë institucionet 

relevante në Kosovë”. 
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Aktivitetet e Komisionit të Revizionit dhe kontrolli të FSSHK-së : 

Me datë 13 Janar 2015 Është mbajtur Komisioni i Revizionit dhe kontrollit të FSSHK-së në 
zyrën e sindikatës në  QKMF Prishtinë dhe zyrat e Sindikatave në QKUK. 

Me datë 14 Janar 2015 Është mbajtur Komisioni i Revizionit dhe kontrollit të FSSHK-së në 
zyrën e sindikatës në Mitrovicë dhe zyrat e Sindikatës në Pejë. 

Me datë 15 Janar 2015 Është mbajtur Komisioni i Revizionit dhe kontrollit të FSSHK-së në 
zyrën e sindikatës në  Gjakovë dhe zyrat e Sindikatës në Prizren. 

Me datë 16 Janar 2015 Është mbajtur Komisioni i Revizionit dhe kontrollit të FSSHK-së në 
zyrën e sindikatës në  Ferizaj dhe zyrat e Sindikatës në Gjilan. 

Me datë 04 Mars 2015 Është mbajtur Komisioni i Revizionit dhe kontrollit të FSSHK-së në 
zyrën Qendrore të FSSHK-së. 

Aktivitetet të FSShK-së me Ministrin e Shëndetësisë: 

Me datë 29 Janar 2015 Kryesia e ngushtë e FSSHK-së  kanë zhvilluar takimi me Ministrin e 
Shëndetësisë  dr. Imet Rrahmani lidhur me kërkesat e sindikatës. 

Me datë 29 Janar 2015 Kryesia e ngushtë e  FSSHK-së  kanë zhvilluar takimi me 
Kryeministrin e Kosovës z. Isa Mustafën , Ministrin e Shëndetësisë  dr. Imet Rrahmani  
lidhur me kërkesat e sindikatës. 

Me datë 06 Shkurt 2015, Këshilli Grevistë i FSSHK-së kanë realizuar takim me Ministrin e 
Shëndetësisë dr. Imet Rrahmani  dhe kanë arritur marrëveshje për fillimin e grupeve 
punues për rinegocimin dhe nënshkrimin e Kontratës Kolektive Sektorial ku do të 
përfshihen të gjitha benifitet që derivojnë nga kërkesa tona. 

Me datë 10 Shkurt 2015Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla, Nënkryetari i FSSHK-së 
z.Blerim Delija  kanë realizuar takimin e parë të grupit për dialog social me Ministrin e 
Shëndetësisë dr. Imet Rahmani , këshilltarin e MSH dr. Izet Sadiku. 

Me datë 23 Shkurtë 2015 Është mbajtur grupi për dialog social  i kryesuar nga Nënkryetari 
i FSSHK-së z.Blerim Delija  dhe grupi për dialog social i MSH për kontratën kolektive. 

Me datë 02 Mars 2015 Është mbajtur takimi i grupit për dialog social  i kryesuar nga 
Nënkryetari i FSSHK-së Z.Blerim Delija  për kontratën kolektive . 

Me datë 09 Mars 2015 Është mbajtur takimi i grupi për dialog social  i kryesuar nga 
Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija  dhe grupi për dialog social i MSH për kontratën 
kolektive. 
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Me datë 18.03.2015 Nënkryetari i FSSHK-së Blerim Delija zhvilloi takim me Ministrin e 

Shëndetësisë Dr. Imet Rahmanin.  

Me datë 19.03.2015 Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari  i FSSHK-së 

z.Blerim Delija zhvilluan takim me Ministrin e Shëndetësisë Dr. Imet Rahmanin.                              

Qëllim i takimit është shqyrtimi i gjendjes së krijuar për Spitale Private si dhe  problemet e 

tjera në shëndetësi. 

Me datë 16.03.2015 u mbajt takimi i Grupit për dialog social në të cilin u finalizua drafti i 
Kontratës kolektive sektoriale. 

Me datë 24.03.2015 Kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës,                      

dr. Blerim Syla dhe Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dr. Imet 

Rrahmani  në Ministrinë e Shëndetësisë, nënshkruan Kontratë Kolektive Sektoriale. 

Delegacioni nga FSSHK-së ishte ne përbërje nga Nënkryetarët e FSSHK-së z.Blerim Delija 

dhe dr. Xhemail Selmani, Kryetari i Këshillit Drejtues dr. Jahir Lajqi , përfaqësues nga 

QKUK-ja dr. Islam Krasniqi dhe zyrtarja ligjor Nora Murataj. 

Me datë 31 Mars 2015 Nënkryetar i FSSHK-së Z.Blerim Delija  ka realizuar takim me 

Drejtorin e Financave të Ministrisë së Shëndetësisë  z. Musa Rexha. 

Me datë 5 Maj 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetar i FSSHK-së                                

z. Blerim Delija kanë realizuar takim me Ministrin e Shëndetësisë dr. Imet Rrahmanin. 

Me datë 07 Gusht 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka realizuar takim 

informues me  Ministrin e Shëndetësisë dr. Imet Rrahmanin  dhe këshilltarin politik dr. 

Rramadan Halimi lidhur me Projektin KOSANA-Promovimi i dialogut në shëndetësi 

respektivisht Implementimi i Ligjit për sigurime shëndetësore dhe preferencat e 

punëtorëve shëndetësor karshi skemës së sigurimeve shëndetësore.  
 

Me datë 31 Korrik 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetar i FSSHK-së           

z. Blerim Delija kanë realizuar takim me Ministrin e Shëndetësisë dr. Imet Rrahmanin. 

Aktivitetet e Fsshk të realizuar me Punëtorë Shëndetësor: 

Me datë 30.01.2015 Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së 

z.Blerim Delija kanë vizituar punëtorët e QKMF Prishtinës dhe QKUK-së, ku është 

zhvilluar  Grevë  e përgjithshme  njëzetekatërorëshe (24) orësh  në të gjitha 

institucioneve shëndetësore, kërkesa e FSSHK-së janë:                                                                               

1. Zbatimi i Kontratës Kolektive të Përgjithshme i pa negocueshëm nga datë 01 Janar 

2015,                                                                                                                                                                                    
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2. Fillimi i dialogut social për ngritje të pagave sipas premtimeve të dhëna nga të 

gjitha partitë politike,                                                                                                                                                                    

3. Ligji mbi pagat (implementimi i tij). 

Me datë 20 Shkurt 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka realizuar takime me disa 

punëtor të repartit të Kirurgjisë në QKUK-ë. 

Me datë 04 Mars 2015 Është mbajtur  protesta e  organizuar nga sindikatat e QKUK-

së  prej orës 10:00 deri 11:00, me këto kërkesa të adresuara MSH-së dhe Qeveris së 

RKS-së: 1. Autonomia territoriale e institucioneve publike shëndetësor në raport me 

institucionet private shëndetësor (spital Amerikan dhe spital tjera private),                                                                      

2. Implementimi i Kontratës Kolektive Sektorial,                                                                                                  

3. Rritja e rrogave sipas premtimeve publike, 4. Funksionalizimi i Odave të mjekëve,                          

5. Mbrojtja e profesionistëve shëndetësorë nga shantazhi i formave të ndryshme nga 

nivelet e ndryshme të pushtetit.                                                                                                                           

Me ç’rast protestuesit janë vizituar nga delegacioni i lartë nga FSSHK-së.                                                                                                                                                   

Me datë 10 Mars 2015 Është organizuar protestë njëorëshe (1) para klinikës 

Gjinekologjik në QKUK. Punëtorët shëndetësor kanë reagim ndaj të pavërtetave 

nëpër disa media elektronik dhe të shkruara, për klinikën gjinekologjike- obstetrike  

ku etiketohet për të keq, pa argumente, punëtorët e kësaj klinike të QKUK-së. 

Me datë 20 Prill 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla,  Kryetari i Sindikate së IKSHPK-

së z. Xheladin Mjeku  dhe zyrtarja ligjor Nora Murataj kanë realizuar takime me drejtorin e 

IKSHPK-së dr. Naser Ramadani lidhur me format e pagesave të kujdestarive. 

Me datë 02 Qershor 2015 Zyrtarja ligjore e FSSHK-së dhe e QKUK-së kanë realizuar një 

takime me punëtorët e klinikës së dermatologjisë në QKUK-ë. 

Aktivitetet e Fsshk të realizuar më Sindikatat Vendore: 

Me datë 05 Janar 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së                     

z. Blerim Delija kanë prit në takim kryetarët e sindikatës së Policisë, Arsimit dhe  

Administratës në zyrën qendrore të FSSHK-së. 

Me datë 06 Janar 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka realizuar një takime me 

Kryetarin e SBASHK z. Rrahman Jasharaj. 

Me datë 08 Janar2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla  dhe Nënkryetari i FSSHK- së                  

z. Blerim Delija dhe Kryetarët e Sindikatës së Policisë, Arsimit dhe Administratës kanë 

realizuar konferencë për media. 
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Me datë 12 Janar 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka realizuar takime me 

Kryetarin e SBASHK-ut  z.Rrahman Jashari. 

Me datë 30.01.2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija ka pritur ne zyrën e Federatës,  

Nënkryetarin e Sindikatës së Policisë të Kosovës  z.Shaban Tasholli, Kryetari e shoqatës 

sindikale të MSH-ë  z.Xhevat Jakupi dhe Kryetarin e SPAK  z.Ndue Kalaj , me ç’rast Kryetarët 

e  Sindikatave kanë ofruar përkrahjen e plotë për grevën e punëtorëve shëndetësor. 

Aktivitetet e FSSHK-së të realizuara në Komisione:  

Me datë 05.02.2015 Është mbajtur komision për pranimin në punë për zyrtar/e  ligjore në 
zyrën regjionale të Sindikatës në Ferizaj. 

Me datë 04 Mars 2015 Është mbajtur Komisioni për zgjedhjen e  ofertave për Auditim të 
Jashtëm për xhirollogarinë e zyrës qendrore të FSSHK-së dhe xhirollogarinë e zyrave 
regjional të FSSHK-së dhe QKUK-së për vitin 2013/2014. 

Me datë 24.03.2015 Delegacioni i përbërë nga Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija, 

Kryetari i Këshillit Drejtues Dr. Jahir Lajqi si dhe Zyrtarja Ligjore Nora Murataj morën pjesë 

në takim me Komisionin parlamentar për shëndetësi dhe mirëqenie sociale me të cilët 

diskutuan mbi monitorimin e Ligjit mbi KES-in. 

Me datë 15 Maj 2015 Është mbajtur komision për pranimin në punë për zyrtar/e  ligjore në 

zyrën regjionale të  Sindikatës në Prizrenit. 

Me datë 11 Qershor 2015  Përfaqësuesi nga FSSHK-ja z. Sabri Cakaj ka marrë pjesë në 
testin me shkrim  për drejtor të klinikave në QKUK-ë. 
 
Me datë 15 Qershor 2015 Nënkryetari i FSSHK-së dr. Xhemail Selmani dhe  Kryetari i 

Sindikatës të Spitali Rajonal të Gjilanit  dr. Begush Canaj  kanë marrë pjesë në dëgjim 

publike të organizuar nga  Komisioni parlamentar për shëndetësisë punë dhe mirëqenie 

sociale për Projektligjin për Shërbimin Mjekësor Emergjent. 

 
Me datë 17 Qershor 2015 Përfaqësuesi i Regjionit të Gjakovës z. Edmond Arapi ka mare 
pjesë në komisionit për intervista me shkrim të kandidatëve për Drejtor të Spitalit të 
Gjakovës. 
 
Me datë 18 Qershor 2015 Përfaqësuesi nga FSSHK-ja z. Sabri Cakaj ka marrë pjesë në 
intervistë me gojë  për drejtor të klinikave në QKUK-ë. 
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Aktivitetet e FSSHK-së në Grupe Punues: 

Me datë 20 Shkurt 2015 Nënkryetar i FSSHK-së z. Blerim Delija ka marrë pjesë në grupin 

punues për analizë të gjendjes së buxhetit për paga , kujdestari, punë e natës dhe 44 Euro 

në QKUK-ë. 

Me datë 20 Shkurt 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për hartimin e rregulloreve 

të brendshme të SHSKUK-së, përfaqësues nga FSSHK-ja ka qenë z.Edmon Arapi. 

Me datë 03 Mars 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për hartimin e rregulloreve të 

brendshme të SHSKUK-së përfaqësues nga FSSHK-ja ka qenë z. Edmon Arapi. 

Me datë 06 Mars 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për analizimin e buxhetit për 

mallra dhe shërbime - barëra dhe material harxhues dhe produkte medicional nga lista 

esencial , përfaqësuesi nga FSSHK- ja ka qenë z. Sabri Cakaj. 

Me datë 27 Prill 2015 Është mbajtur takim i grupit punues për përcaktimin e benificioneve 

në pajtim me Kontratën Kolektive Sektoriale.  

Me datë 4 Maj 2015 Është mbajtur takim i grupit punues për përcaktimin e benificioneve 

në pajtim me Kontratën Kolektive Sektoriale, ku komisioni ka nxjerr Qarkore  dhe  të gjitha 

beneficionet  e anëtarëve të FSSHK-së , bazuar në Kontratën Kolektive Sektoriale 

Me datë 05 Maj 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për analizimin e  buxhetit 

kapital, përfaqësues nga FSSHK-ja ka qenë dr. Islam Krasniqi. 

Me datë 08 Maj 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për të diskutuar dhe sqaruar si 

të rregullohen çështja e festave zyrtare ne bazë të KKS-e, përfaqësuesi nga FSSHK- ja ka 

qenë Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija. 

Me datë  19 Qershor 2015 Nënkryetar i FSSHK-së z. Blerim Delija ka marrë pjesë në 

intervista me gojë të kandidatëve për drejtor të Spitalit Rajonal të Gjakovës.  

 

Me datë 17 Gusht 2015 Përfaqësuesi i Regjionit të Gjakovës z.Edmon Arapi dhe Nënkryetari 

i QKUK-së z.Sabri Cakaj ka marrë pjesë në takim pune me z. Muzafer Kalenderin dhe 

drejtorët e Spitaleve,  me temë : 1. Shqyrtimi i zbatimit te vendimit  te BD te SHSKUK 

nr.720/4  te datës 18.06.2015 për implementim te skemës se re për kujdestari ,pune te 

natës dhe gatishmëri dhe mënyra e llogaritjes se te njëjtave duke u bazuar ne Kontratën 

kolektive , 
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2. Shqyrtimi i planit te Veprimit te zbatimit te Rekomandimeve te Raportit te Auditimit për 

vitin 2014 nga ZAGJ  , 3. Përgatitjet për kërkesat buxhetore sipas qarkores buxhetore 

2016/02. 

 

Me datë 18 Shtator 2015 Është mbajtur takimi i grupit punues për rregullore të brendshme 

të SHSKUK-së. 

 

Aktivitetet e FSSHK-së me Organizatat Vendore dhe Ndërkombëtare: 

Me datë 23 Shkurtë 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka pritë në takime 

përfaqësuesit nga organizata “Nobus”. 

Me datë 02 Mars 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe përfaqësuesit nga  Shoqëria 

civile kanë marrë pjesë në takim këshillues mbi marrëveshjen e stabilizim asocimit  “MSA”.  

Me date 11 Mars 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka prit në takim Përfaqësuesit e 

KFOR-it. 

Me datë 26 Mars 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka marrë pjesë në Tryezën e 

rrumbullakët të organizuar nga FES & ETUC  me temë “Analiza e modelit ETUC  Indeksi G, H 

dhe I”,  i cili u mbajt në ambientet e “Hotel Prishtina”. 

Me datë 26 Mars 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së                                   

z. Blerim Delija kanë marrë pjesë në takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar 

Ndërkombëtar . 

Me datë 17 Prill 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija dhe zyrtarja ligjor Nora 

Murataj kane marrë pjesë në tryezën e organizuar nga PRAK me temën “ Dita Evropiane e 

të drejtave të pacientëve” në Hotel Sirius. 

Me datë 02 Mars 2015 Nënkryetari i Fsshk-së z. Blerim Delija dhe zyrtarja ligjore kanë 

realizuar një takim me partnerët të “Solidar Suisse” për implementimin e  Aneksin e 

3(tretë) në kuadër të Projektit KOSANA-Promovimi i dialogut në shëndetësi respektivisht 

Implementimi i Ligjit për sigurime shëndetësore dhe preferencat e punëtorëve shëndetësor 

karshi skemës së sigurimeve shëndetësore. 
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Me datë 21 Prill 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka realizuar takime me 

përfaqësuesit e projektit  të   “Solidar Suisse” për implementimin e  Aneksin e 3(tretë) në 

kuadër të Projektit KOSANA-Promovimi i dialogut në shëndetësi respektivisht 

Implementimi i Ligjit për sigurime shëndetësore dhe preferencat e punëtorëve shëndetësor 

karshi skemës së sigurimeve shëndetësore. 

Me datë 28 Prill 2015  Nënkryetarët e FSSHK-së z. Blerim Delija dhe dr. Xhemail Selmani si 

dhe zyrtarja ligjore e FSSHK-së Nora Murataj dhe Yllka Krasniqi kanë realizuar takim me 

Përfaqësuesit nga OBSH-së  dr. Ardita Tahirukaj dhe  konsulentin e OBSH-së   z. Alexandre 

Lourenço.                       

Me datë 14 Maj 2015 Përfaqësueset nga FSSHK-ja dr. Igballe Malushaj,  Zoja Gojani dhe 

Majlinda Haxholli kanë marrë pjesë në  trajnim e organizata nga  IKS me temën “Integrimi 

gjinor tek partneret socialja” . 

Me datë 15 deri 17 Qershor 2015 Kryetari  i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i 

FSSHK-së z. Blerim Delija kanë marrë pjesë në grup punues për Projektligjin e KES-it të 

organizuar nga MPMS-e në “Hotel Belvedere” në Durrës. 

 

Me datë 22 Qershor 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka marrë pjesë në 

Tryezën e organizuar nga FES me temën “ Përfaqësimi i punëtorëve në kompani- këshillat e 

punëtorëve” në Hotel Prishtina. 

 

Me datë 20 Korrik 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka marrë pjesë në Tryezën e 

organizuar nga FES me temën “Sindikatat dhe ndryshimet në ligjin e Punës dhe ligjin për 

KES” në Hotel Prishtina.   

Aktivitetet e FSSHK-me Drejtorë të Institucioneve Shëndetësore dhe zyrtare të 
MPMS: 

Me datë 10 Shkurt 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija ka realizuar takim me 

këshilltarin e Ministrit të Punës dhe Mirëqenës Sociali z.Drin Haraqia për të diskutuar për 

Udhëzimin Administrativ për mënyrën e ndalesës së anëtarësisë sindikale. 

Me datë 24 Shkurt 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka realizuar takim me 

Kryeinspektorin e Kosovës z.Basri Ibrahimi, për mënyrën e përllogaritjes së kujdestarive. 

Me datë 10 Mars 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija dhe Drejtorët e Spitalit të 

Mitrovicës dhe Vushtrrisë kanë realizuar takim me drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj 

për mundësin e koordinimit për punën e natës të anesteziologëve dhe kirurgëve. 
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Me datë 05 Mars 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija dhe zyrtarja ligjor e FSSHK-

së znj. Nora Murataj kanë realizuar takim me këshilltarin e Ministrit të Punës dhe 

Mirëqenës Sociali z.Drin Haraqia  dhe zyrtaren ligjore të MPMQ  znj. Minire Begaj për të 

diskutuar për Udhëzimin Administrativ për mënyrën e ndalesës së anëtarësisë sindikale. 

Me datë 17 Mars 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija zhvilloi takim me Drejtorin e 

Përgjithshëm të SHSKUK-së. 

Me datë 19 Mars 2015 Nënkryetari i FSSHK-së  z.Blerim Delija dhe zyrtarja ligjore Nora 

Murataj zhvilluan një takim të përbashkët me Drejtorin e Drejtoratit për shëndetësi dhe 

mirëqenie sociale të Komunës së Prishtinës Dr. Arben Vitia me të cilin diskutuan rreth 

objektit të ndërtuar pranë QKUK-së. 

Me datë 25 Mars2015  Nënkryetari i FSSHK-së Z.Blerim Delija dhe Zyrtarja Ligjore Nora 

Murataj zhvilluan një takim me Drejtorin e Drejtoratit për shëndetësi dhe mirëqenie sociale 

të Komunës së Prishtinës Dr. Arben Vitia me të cilin diskutuan rreth objektit të ndërtuar 

pranë QKUK-së. 

Me datë 02 Prill 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla  dhe Nënkryetar i FSSHK-së                     

z. Blerim Delija kanë realizuar takime me drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr Gjoci. 

Me datë 21 Prill 2015 Nënkryetar i FSSHK-së z. Blerim Delija dhe zyrtarja  ligjore Nora 

Murataj , Yllka Krasniqi  kanë marrë pjesë në  takim me Drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr 

Gjocaj. 

Me datë 5 Maj 2015 Është mbajtur takime me drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj dhe 

Kryetar i FSSHK-së dr. Blerim Syla ,Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija dhe zyrtarja 

ligjore e FSSHK-së Nora Murataj.  

Me datë  13 Maj 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla  dhe Nënkryetar i FSSHK-së              

z. Blerim Delija dhe kanë realizuar  takim me Drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj. 

Me datë 20 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija  ka realizuar takime me 

drejtorin e SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj, me ç’rast ka nënshkruar Qarkorja informative. 

Andaj drejtori i SHSKUK-së urdhëroj të gjithë drejtoret e njësive përbërëse të SHSKUK-së së 

bashku me Liderë Sindikal të verifikojnë listat e anëtarëve në mënyrë që të gjithë të 

anëtarësuarit të gëzojnë këto të drejta, kurse në afat prej një (1) muaj,  të njoftohen 

punëtorët që nuk janë anëtarë, se beneficionet  nuk do të mund të gëzojnë pa qenë të 

pajisur me kartela të anëtarësisë. 
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Aktivitetet e FSSHK-së me strukturat politike: 

Me date 11 Mars 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka prit në takim Përfaqësuesit 

nga komitetin për shëndetësi të Lëvizjes “Vetëvendosje”. 

Me datë 14 Prill 2015 Kryetari FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së                  

z. Blerim Delija kanë realizuar takim me deputeten nga Lëvizja Vetëvendosje  dr.Besa 

Baftiun dhe z.Boiken Abazi. 

Me datë 08 Qershor 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së               

z. Blerim Delija kanë pritur në takim Përfaqësuesit nga komitetin për shëndetësi nga 

Lëvizja Vetëvendosje dr. Mirsad Shkreta. 

Aktivitetet  e FSSHK-se me lider sindikal: 

Me datë 20 Prill 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së                  

z. Blerim Delija kanë realizuar takim me Përfaqësuesen e Regjionit të Prishtinës dr. Igballe 

Malushaj dhe Kryetarin e sindikatës së QKMF Prishtinë  z.Sherif Makollin dhe Q.M.U nga 

Prishtina z.Fehmi Haziri. 

Me datë 03 Qershor 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija ka realizuar takim më 

Nënkryetari e Qkuk-së z. Sabri Cakaj. 

Me datë 05 Qershor 2015 Kryetari i FSSHK-së dr.Blerim Syla , Nënkryetari i FSSHK-së                     

z. Blerim Delija kanë realizuar takime me Nënkryetarin e FSSHK-së dr. Xhemail Selmani. 

Me datë 27 Korrik 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka pritur në takime 

Kryetarin e  Spitalit Rajonal ne Vushtrri z.Shaban Ademi. 

Me datë 01 Shtator 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka realizuar takime me 

Kryetarin e Sindikatës së  Spitali Vushtrri z.Shaban Ademi. 

 

 Aktivitetet  të realizuar për pagesë të përvojës në punë të punëtorëve shëndetësor: 

Me datë 24 Prill 2015 Drejtori i SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj  ka dërguar e-mail Drejtorëve të 

njësive përbërëse  të SHSKUK-së , dhe CC: FSSHK-së,  duke kërkuar  nga zyra e personelit 

tek çdo njësi përbërëse e SHSKUK-së për të dorëzuar listën e përfunduara  të përllogaritjes 

së  përvojën në punë  për të gjithë të punësuarit   deri me 04 Maj 2015.  
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Me datë 30 Prill 2015 Nënkryetar i FSSHK-së z.Blerim Delija ka dërguar letër të hapur 

Ministrit të Financave z.Avdullah Hotit lidhur  me “Mos pagesa e përvojës në punë për 

punëtorët shëndetësor”. 

Me datë 30 Prill 2015  Nënkryetar i FSSHK-së z.Blerim Delija ka dërguar letër të hapur 

Ministrit të Shëndetësisë dr. Imet Rrahmani lidhur  me “Mos pagesa e përvojës në punë për 

punëtorët shëndetësor”. 

Me datë 30 Prill 2015 Kemi dërguar letrën e hapur  të Ministrit të Financave z.Avdullah 

Hotit të gjitha medieve. 

Me datë 06 Maj 2015 Drejtori i  SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj  e ka dërguar listën e përvojës së 

punës për të punësuarit e SHSKUK-së për një vlerësim  sa më të  shpejt,  për arsye se mos 

është bere ndonjë lëshim gjate bartjes se shënimeve ne mënyre qe  lista te jete e 

kompletuar. 

Me datë 12 Maj 2015 z.Muzafer Kalenderi ka dërguar listën e përvojës në punë të 

punësuarve në njësit e SHSKUK-së, Udhëheqësit të divizionit për paga në Ministri të 

Administratës Publike dhe CC: FSSHK-së. 

Me datë 13 Maj 2015 Zyrtarët  nga Ministria e Administratës Publike kanë  dërguar  e-mai  

z.Muzafer Kalenderit dhe CC:FSSHK-ës, duke sqaruar se në momentin kur kanë zyrtarisht 

informata për procedurën të përvojës në punë do të dërgon tabelën e gatshme për të 

plotësuar vitet e përvojës së punës. 

Me datë 13 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka kërkuar takim urgjent me 

Ministrin e Financave z. Avdullah Hoti. 

Me datë 13 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka kërkuar takim urgjent me 

Kryeministrin e Kosovës z.Isa Mustafën. 

Me datë 13 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija e-mailin e zyrtarëve të MAP 

(të  dërguar me datë 13 Maj 2015)  ja ka dërguar Zëvendësministrit të Financave z.Agim 

Krasniqi. 

Me datë 13 Maj 2015 Zëvendësministri i Financave z.Agim Krasniqi ka dërguar  e-mail 

Nënkryetarit të FSSHK-së z. Blerim Delija,  se do të mundohet të sqaron këtë çështje gjatë 

ditës. 

Me datë 13 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija  ka dërguar e-mail 

Zëvendësministrit të Financave z.Agim Krasniqi , se ne jemi duke pritur përgjigjen tuaj,  

varësisht nga përgjigjja  Juaj ditët në vijim organet me të larta vendimmarrëse të FSSHK-së  

do të marrin vendimi për veprimet e ardhshëm sindikale. 
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Me datë 14 Maj 2015 Zëvendësministri i Administratës Publike z. Milan Toniq ka dërguar 

Qarkoren për përvojën në punë  të nënshkruar nga Ministri i Administratës Publike                         

z. Mahir Yagcilar,  kjo Qarkore është aprovuar nga  mbledhja e Qeveria së Kosovës  të 

mbajtur me 14 Maj 2015. 

Me datë 15 Maj 2015 Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija ka dërguar e-mail 

Zëvendësministrit të Financave z. Agim Krasniqi duke  ju falënderuar  për angazhimin rreth 

miratimit të vendimit nga Qeveria e Kosovës për pagesën e përvojës në  pune për punëtorët 

shëndetësorë . 

 

Me datë 15 Maj 2015 Zëvendësministri i Financave z. Agim Krasniqi ka kthyer e-mailin 

Nënkryetarit të FSSHK-së  z. Blerim Delija,  duke falënderuar për mirëkuptim dhe ka 

sqaruar se tani organizatat buxhetore do të procedojnë sipas këtij vendimi listat e përvojës 

në punë për çdo të punësuar. 

 

Me datë 15 Maj 2015 Kemi dërguar Qarkoren për përvojën në punë  të  lëshuar nga MAP-it 

drejtorit të SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj 

 

Me datë 18 Maj 2015 Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka dërguar e-mail Drejtorit të 

SHSKUK-së dr. Curr Gjocaj. Në raste se nuk dalim mjete me paga të Majit ne këtë e 

konsiderojmë neglizhencë të punës tuaj, e jo të Ministrisë së Financave dhe të Ministrisë të 

Administratës Publike. 

 

Me datë 18 Maj 2015 z.Muzafer Kalenderi është përgjigjur  në e-mail  të Kryetarit të FSSHK-

së dr. Blerim Syla duke sqaruar se deri në at kohë nuk kanë pranuar as një tabelë për 

plotësimi e të dhënave nga MAP-i, por ai ka siguruar Kryetarin se do të përmbahet afatit të 

paraqitur në Qarkore e lëshuar nga MAP-e. 

Me datë 18 Maj 2015 z.Muzafer Kalenderi ju ka adresuar me shkresë zyrtareve të MAP-e 

dhe CC:FSSHK-së, ku ka kërkuar të dërgohet tabela për bartjen e shënimeve të përvojës së 

punës për punëtorët e SHSKSUK-së. 

Me datë 19 Maj 2015 Zyrtarët e MAP-it janë përgjigjur në e-mail të  z.Muzafer Kalenderit 

dhe CC :FSSHK-së , duke theksuar se sot do të keni tabelën nga MAP-i. 

Me datë 19 Maj 2015 z.Muzafer Kalenderi ka dërguar listën zyrtare nga Divizioni i Pagave 

të MAP-it për bartje te shënimeve për përvojën e punës. 

Me datë 20 Maj 2015 z.Muzafer Kalenderi ka dërguar Njoftim se është dërguar lista e 

plotësuar të përvojës në punë për programet dhe nënprogramet e organizatës buxhetore  

SHSKUK-se. 
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Te gjitha këto e-mail janë dërguar edhe zyrave regjional të FSSHK-së. 

 

Aktivitetet e realizuara të  FSSHK-së me Subjekteve Afaristë : 

Në  bazë të Ligjit 04/L-011 mbi organizimin sindikal në Kosovë  në Neni 9 paragrafin 4, 

“anëtarit të sindikatës i jepet kartela e anëtarësisë si dëshmi për anëtarësim”.                                     

FSSHK- ja e  përkrahur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të projektit                                              

” Përkrahin partnerët social” i financuar nga Bashkimi Evropian  i ka pajisë të gjithë 

anëtarët e saj me kartela. 

Te gjithë anëtarët e FSSHK-së të cilët janë pajisur me kartela të anëtarësisë do të gëzojnë të 

gjitha benifecionet  të cilat do të jenë rezultat i marrëveshjeve të lidhura në mesë FSSHK-së 

dhe Ministrisë së Shëndetësisë si dhe marrëveshjet e tjera  me subjekte afaristë me qëllim 

të ngritjes së mirëqenës sociale të anëtarëve të FSSHK-së. 

 

1. Përfaqësuesi Regjional i Gjakovës z. Edmond Arapi ka arritur marrëveshje me            
NERTIL Sh.p.k. në Gjakovë për të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë kartelë 
identifikuese të FSSHK-së në Gjakovë ofron  5 %  zbritje  në të gjitha produktet dhe 
shërbimet. Zbritja e çmimit prej 5 % do të llogaritet gjatë pagesës totale në arkë. 

 

2. Kryetari i Sindikatës së QKMF – Drenas z. Daut Gjinofci  ka arritur  marrëveshje me            
Ndërmarrjën JORA CENTER me seli ne Llapushnik, Gllogoc ofron të gjithë 
sindikalistët të cilët posedojnë kartelë identifikuese të FSSHK-së të kenë zbritje për 
3 % për gjërat ushqimore dhe 7 % në pajisje të teknikës së bardhë dhe tekstil. 
Punëtorët shëndetësor anëtarë të FSSHK-së me rastin e pagesës të arka  duhet të 
identifikohen me ID kartel e tyre të FSSHK-së dhe me letërnjoftim. 
 

 

3. Përfaqësuesja e Regjionit të  Prishtinës dr. Igballe Malushaj  ka arritur marrëveshje 
me ALBI SHOPPING Sh.p.k. në Prishtinë  për të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë 
kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 4 % për gjërat ushqimore. 
Zbritja e çmimit prej 4 % do të llogaritet gjatë pagesës totale ne arkë. 
 

 

4. Nënkryetari i Sindikatës së  QKUK-së z. Sabri Cakaj ka arritur marrëveshje me           
Kompaninë ELKOS Sh.p.k  u’a mundëson të gjithë atyre të cilët posedojnë kartelën 
identifikues të FSSHK-së , blerjen me zbritje prej 2 % në të gjitha artikujt në Qendrat 
Tregtare  ETC , përjashtim bëjnë artikujt në zbritje. 
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5. Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka arritur marrëveshje me Kompaninë   
EURO GOMA  Sh.p.k. për të gjithë anëtarët e FSSHK-së ofron 25 % zbritje në të 
gjitha produktet. Zbritja e çmimit prej 25 % do të llogaritet gjatë pagesës total në 
arkë. 

 

6. Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka arritur marrëveshje me Kompaninë 
“PETROL COMPANY “ Sh.p.k. për të gjithë anëtarët e FSSHK-së  ofron zbritje prej 
0.03 cent në litër për derivatet të naftës dhe produkteve te saj.  Në cilëndo pikë 
shitëse poseduesi i ID  të Petrol Companis dhe me kartelë të FSSHK-së  do t’a 
mundësohet  zbritje ne lartësi prej 0.03 cent. 
 

7. Përfaqësuesja e Regjionit të  Prishtinës dr. Igballe Malushaj  ka arritur marrëveshje 
me Agjencia turistike “EUROKOHA”në Prishtinë të gjithë sindikalistët të cilët 
posedojnë kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje për 10 % për biletë 
avioni një drejtimshe, dhe 15 % për biletë avioni kthyese .Zbritja e çmimit prej 10% 
dhe 15% do të llogaritet gjatë pagesës total duke mos përfshirë taksat e aeroportit. 
 

 

8. Përfaqësuesi Regjional i  Gjilanit dr. Naim Sahiti  ka arritur marrëveshje me            
AGIMI CENTER Sh.p.k. nga Gjilani të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë kartelë 
identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje për 2 % për gjërat ushqimore dhe 
zbritje do të bëhet në arkë. 
 

9. Përfaqësuesja e Regjionit të Prishtinës dr. Igballe Malushaj  ka arritur marrëveshje 
me Gazeta ZËRI Sh.p.k. me seli në Prishtinë të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë 
kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 20 % për të gjitha 
shërbimet. Zbritje e çmimit prej 20 % do të llogaritet gjatë pagesës totale. 
  

 

10. Përfaqësuesja e Regjionit të  Prishtinës dr. Igballe Malushaj  ka arritur marrëveshje 
me Salloni i mobilieve “SHTËPIA E RE“ në Fushë Kosovë  të gjithë sindikalistët të 
cilët posedojnë kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 10 % për të 
gjitha mobilet. Zbritja e çmimit prej 10 % do të llogaritet gjatë pagesës totale. 

 

11. Përfaqësuesi Regjional i  Prizrenit dr. Selman Muça ka arritur marrëveshje me            
ABI CENTER Sh.p.k. në Prizren ofron për të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë 
kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 3 %  për gjërat ushqimore 
dhe  3 % në shërbimet e Restorantit,  6 % në pajisje të teknikës së bardhë, 6 % në 
tekstil. Si dhe zbritje për mysafir në “Hotel Abi” ndërsa sallat për konferenca mund ti 
shfrytëzojmë pa pagesë. Zbritja e çmimit për të gjitha sektorët do të llogaritet gjatë 
pagesës totale në arkë. 
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12. Kryetari i Sindikatës së QKMF –Dragash z. Hamzi Hula ka arritur marrëveshje 

Ndërmarrja N.T.P. MEKA me seli ne Dragash të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë 

kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje për 3 % për gjëra ushqimore si 

dhe  7 % në pajisje të teknikës së bardhë dhe tekstil. Punëtorët shëndetësor anëtarë 

të FSSHK-së me rastin e pagesës të arka duhet të identifikohen me ID kartën e tyre 

prej anëtarësisë të Federatës dhe me letërnjoftim. 

 

13. Kryetari i Sindikatës së QKMF –Malishevë z. Shkelzen Sahitaj ka arritur marrëveshje 
me Kompania PAJTIMI CENTER në Malishevë të gjithë sindikalistët  shëndetësor që 
posedojnë kartelë identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje për 3 % për gjëra 
ushqimore si dhe 5 % në pajisje të teknikës së bardhë dhe produktet në tekstil. 

 

14. Përfaqësuesi Regjional i  Gjilanit dr. Naim Sahiti  ka arritur marrëveshje me            
N.T. “EGNATIA” nga Kmetovc, Gjilan  të gjithë sindikalistët të cilët posedojnë kartelë 
identifikuese të FSSHK-së do të kenë zbritje për 50 % në biletë të autobusit për çdo 
udhëtim- transport nga një vend në një vend tjetër. 
 

 

15. Përfaqësuesja e Regjionit të Ferizajt Znj. Tevide Ymeri  ka arritur marrëveshje me            
HIB PETROL Sh.p.k në Ferizaj ,për të gjithë anëtarët e FSSHK-së  ofron zbritje 2.5 
cent në litër për derivatet të naftës dhe produkteve te saj. 
 

16. Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka arritur marrëveshje me Kompania                    
AL –PETROL  me selinë në Vragoli, Fushë Kosovës ka ofruar  anëtarët të  FSSHK-së 
në të gjitha produktet e derivateve ulje të çmimit për 0.3 cent në litër, gjithashtu ka 
ofruar zbritje edhe për produktet e vajrave, antifrizit dhe ujit për xhama me ulje prej 
12 % në rasti ne pagesës pran arkës, në të gjitha pikat shitëse në Kosovë. 
 

 

17. Nënkryetari i FSSHK-së dr.Xhemail Selmani ka arritur marrëveshje me Agjencia 
turistike “SHARR TRAVEL” në Prishtinë , të gjithë sindikalistëve që posedojnë 
kartel identifikues të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 15 % për biletë autobusi një 
drejtimshe apo kthyese. Zbritja e çmimit prej 15 % do të llogaritet gjatë pagesës 
total te arka duke identifikuar me ID kartelën të FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

18. Përfaqësuesi Regjional i Gjakovës z. Edmond Arapi ka arritur  marrëveshje me 
Butiku “IMPERIAL” në Gjakovë  e cila ofron veshmbathje (tekstil) për  femra  ofron 
për të gjithë sindikalistët që posedojnë kartel identifikues të FSSHK-së zbritje prej 
10 %  në të gjitha produktet, kjo zbritje vlen duke marrë parasysh edhe produktet 
të cilat janë në zbritje nga vet pronari. 
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19. Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka arritur  marrëveshje me Qendra për 
mjekësi fizikale dhe rehabilitim “Nëna Naile” Sh.p.k  Kllokot , ka pranuar t’ua afroj 
mundësinë anëtarëve të FSSHK-së çmimi për shërbimet 18 Euro për person për një 
natë gjatë vitit kalendarik. Ndërsa për familjarët (baba, nëna, bashkëshorti/ja, 
fëmijët) e anëtareve të Federatës çmimi do të jetë 19 Euro gjatë tërë viti kalendarik.  

 

20. Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka arritur  marrëveshje me                                  
ALDEX Qeramika sh.p.k  të gjithë sindikalistëve që posedojnë kartel identifikues të 
FSSHK-së do të kenë zbritje prej 20 % për të gjitha produktet. Zbritja e çmimit prej 
20 % do të llogaritet gjatë pagesës total te arka duke identifikuar me ID kartelën të 
FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

21. Përfaqësuesi Regjional i  Gjilanit dr. Naim Sahiti  ka arritur marrëveshje me            
Optika “Syri” në Gjilan D.P.Z. të gjithë sindikalistëve që posedojnë kartel identifikues 
të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 20 % për të gjitha produktet. Zbritja e çmimit 
prej 20 % do të llogaritet  në shitjen e produkteve tek të gjitha llojet e syzave dhe 
shërbimet – kontroll mjekësore , gjatë pagesës total te arka duke identifikuar me ID 
kartelën të FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

22. Spitali Medicin sh.p.k, në Prishtinë ka lidhur marrëveshje të njëanshme, duke  
ofruar të gjithëve sindikalistëve që posedojnë kartel identifikues të FSSHK-së do të 
kenë vizita nga doktorët pa pagesë si dhe zbritje prej 50 % për analizat e kryera në 
laboratorë,  dhe 20% zbritje në intervenim . Zbrita do të llogaritet gjatë pagesës 
total te arka duke identifikuar me ID kartelën të FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

 
23. Kryetari i Sindikatës së QKMF – Drenas z. Daut Gjinofci  ka arritur marrëveshje me            

“Aktiv “ sh.p.k.  në Drenas të gjithë sindikalistëve që posedojnë kartel identifikues të 
FSSHK-së do të kenë zbritje prej 5 % për të gjitha produktet. Zbritja e çmimit prej 
5%  nga gama e produkteve që i posedon kompania  ( Hyndai Elektronics) ndërsa në 
materiali ndërtimor do të kenë zbritje 2% do të llogaritet  në shitjen e gjatë pagesës 
total te arka duke identifikuar me ID kartelën të FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

24. Përfaqësuesi Regjional i  Gjilanit dr. Naim Sahiti  ka arritur marrëveshje me            
Ordinanca “Ernidi Dent” sh.p.k nga Gjilani të gjithë sindikalistëve që posedojnë 
kartel identifikues të FSSHK-së do të kenë zbritje prej 15% për të gjitha produktet. 
Zbritja e çmimit prej 15 % do të llogaritet  , gjatë pagesës total te arka duke 
identifikuar me ID kartelën të FSSHK-së dhe letërnjoftimin. 
 

 

25. Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i FSSHK-së z. Blerim Delija ka 
arritur marrëveshje me  “IPKO Telecomminications “sh.p.k të gjithë sindikalistëve 
që posedojnë kartel identifikues të FSSHK-së do të pajisën me sim- kartela të IPKO-
së pa pagës , aktivizimi i free-team do të jetë pa pagesë, 30 minuta on-net gatisë për 
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tre muaj për të gjithë numrat, 100 MB internet  3G-4G për tre muaj falas, etj. 
 
 
Aktivitete e FSSHK-së në zgjedhjet të Sindikatave: 
 
Komisioni i KQZ-së e kanë monitoruar Procesi zgjedhor nëpër Sindikata  duke ju 

përmbajtur Rregullores së brendshme të KQZ, rregullores për procedurën e kandidimit, 

mënyrën e zgjedhjeve së kryetarëve në sindikata dhe seksione sindikale të FSSHK-së dhe 

përbërjen e strukturave sindikale, dhe udhëzuesin mbi kriteret e përzgjedhjes së 

Kryetarëve të Sindikatave dhe seksioneve sindikale.                                                                                  

FSSHK-ja ka monitoruar tridhjetenjë (31) zgjedhje për Kryetarët të Sindikatave si dhe tetë 

(8) zgjedhje për Përfaqësues Regjional , gjithsej  tridhjetenëntë (39) zgjedhje. 

 
Me datë 18 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Podujevë ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur z. Shaqir Maliqi dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 23 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Obiliq ku Kryetar  i sindikatës 
së është zgjedhur z. Mehdi Restelica dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 23 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Lipjan ku Kryetare  e 
sindikatës është zgjedhur Zejnije Shala dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 24 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Prishtinë ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur z.Sherif Makolli dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 25 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Mitrovicë ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur  z.Skender Uka dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 25 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Vushtrri ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur dr. Nexhmedin Rashica dhe janë përzgjedhur delegatët për 
Kongres. 
 
Më datë 25 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në Spitalin  e Përgjithshëm të Mitrovicës  
ku Kryetare  e sindikatës është zgjedhur  Znj.Lirije Fazliju dhe janë përzgjedhur delegatët 
për Kongres. 
 
Më datë 26 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në Spitali Rajonal Gjakovë ku Kryetar i 
sindikatës  është zgjedhur  z.Edmond Arapi dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 29 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Skenderaj ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur z.Bashkim Meha dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
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Më datë 29 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në Spitali Rajonal Vushtrri ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur z.Shaban Ademaj dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 29  Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF-ë Drenas  ku Kryetar  i 
sindikatës është zgjedhur z.Daut Gjinofci dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 30 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në Spitalin Rajonal Prizren ku Kryetar  i 
sindikatës  është zgjedhur dr. Shkëlzen Krasniqi dhe janë përzgjedhur delegatët për 
Kongres. 
Më datë 30 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF- Prizren ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur  dr. Bajram Kryeziu dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 

Më datë 30 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF – Malishevë  ku Kryetar  i 
sindikatës  është zgjedhur  z.Shkelzen Sahitaj dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 

Më datë 30 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF –Dragash ku Kryetar  i 
sindikatës  është zgjedhur  z. Zeqir Velija dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 30 Qershor 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF – Suharekë  ku Kryetar  i 
sindikatës  është zgjedhur  z.Ismet Hoxha dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
  

Më datë 01 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  QKMF- Gjilan ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur  dr. Selami Kurteshi dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 

Më datë 01 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF – Viti  ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur  dr. Naim Sahiti dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 02 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në Spitalin Rajonal Ferizaj ku Kryetare  e 
sindikatës  është zgjedhur   Znj.Halime Zymberi dhe janë përzgjedhur delegatët për 
Kongres. 
 
Më datë 02 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  QKMF- Ferizaj ku Kryetare  e sindikatës  
është zgjedhur   Znj.Tevide Ymeri dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 02 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF -Shtime ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur   z.Mirsim Ademaj dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 03 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKUK-ë ku Kryetar  i sindikatës  është 
zgjedhur   dr. Xhemail Selmani dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 06 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF –Deçani  ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur   dr. Arif Tahirsyla dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
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Më datë 06 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në QKMF – Pejë   ku Kryetar  i sindikatës  
është zgjedhur   dr. Jahir Lajqi  dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 06 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  Spitalin Rajonal Pejë ku Kryetar  i 
sindikatës  është zgjedhur  z.Bujar Agusholli dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Më datë 14 Korrik  2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  Sindikatën e IKSHPK ku Kryetar   i 
sindikatës  është zgjedhur  dr. Fitim Raçi dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 
 
Me datë 20 Korrik 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  Sindikatën e Transfuzionit të Gjakut 

Kryetare  e sindikatës  është zgjedhur Znj.Emine Thaqi dhe janë përzgjedhur delegatët për 

Kongres. 

Me datë 24 Korrik 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  Sindikatën e  QKMP- së ku Kryetare   e 

sindikatës  është zgjedhur  Znj.Mirlinda Rudi  dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 

Me datë 24 Korrik 2015 Janë mbajtur zgjedhjet në  Sindikatën e QKMF- Rahovec ku Kryetar  

i sindikatës  është zgjedhur  z.  Halit Zhuriqi dhe janë përzgjedhur delegatët për Kongres. 

Me datë 08 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Kryetar të Sindikatës së Spitalit 

Rajonal Gjilan ku është zgjedhur dr. Begush Canaj dhe janë përzgjedhur delegatë për 

kongresin e FSSHK-së. 

Me datë 08 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Ferizajt. 

Me datë 08 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Gjilanit. 

Me datë 09 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Prishtinës. 

Me datë 09 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Mitrovicë. 

Me datë 11 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Pejë. 

Me datë 11 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Gjakovë. 

Me datë 11 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues Regjional të Prizren. 

Me datë 18 Shtator 2015 Janë mbajtur zgjedhjet për Përfaqësues të QKUK-së. 
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Marrëdhëniet e FSShK-së me ndërkombëtarët : 

Nga data 25 deri 27 Shkurt 2015, Nënkryetari i FSSHK-së z.Blerim Delija ka marrë pjesë në 
mbledhjen e 42- të  Komitetit të Përhershëm të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Sociale të 
organizuar nga EPSU-së në Bruksel.  

Me datë 27 deri me 30 Prill 2015, Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka marrë pjesë në 
mbledhjen e 50-të të Komitetit Ekzekutiv të  EPSU-së në Bruksel. 

Nga data  02 deri 04 Qershor 2015 Një delegacion nga FSSHK-ja  i përbërë nga Kryetari i 

Këshillit Drejtues dr. Jahir Lajqi dhe përfaqësuesit regjional z.Skender Uka, Edmond Arapi 

dhe   dr. Naim Sahiti  kanë marrë pjesë në Konferencën Rajonale  të sindikata të Evropës 

Juglindore në “Prollonj Banje” të Serbisë. 

Nga datë 23 deri 25 Shtator 2015,  Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe Nënkryetari i 
FSSHK-së z. Blerim Delija kanë marrë pjesë në mbledhjen e 43 Komitetit të Përhershëm të 
Shëndetësisë dhe Shërbimeve Sociale të organizuar nga EPSU-së në Bruksel.  

Prishtinë, Shtator 

Raportin e punoi: 

Yllka Krasniqi 
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