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Vendim Per Pushim Vjetor Kosove
Yeah, reviewing a book vendim per pushim vjetor kosove could accumulate your near
connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
realization does not suggest that you have astonishing points.
Comprehending as with ease as accord even more than further will find the money for each
success. neighboring to, the notice as without difficulty as insight of this vendim per pushim vjetor
kosove can be taken as skillfully as picked to act.
How to Open the Free eBooks. If you're downloading a free ebook directly from Amazon for the
Kindle, or Barnes & Noble for the Nook, these books will automatically be put on your e-reader or ereader app wirelessly. Just log in to the same account used to purchase the book.
Vendim Per Pushim Vjetor Kosove
+381 280-390-112. rr.”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan, Republika e Kosovës. info@uni-gjilan.net.
Apo na kontaktoni dhe do t’ju informojmë sa më shpejtë të jet e mundur
Vendim per pushim vjetor – Universiteti Kadri Zeka University
nr. 1 KËRKESA PËR PUSHIM. Institucioni _____----- Për nëpunësin civil,
Zyra e Kryeministrit të Kosovës
VENDIM Nga data 01 gusht 2018 deri më 31 gusht 2018 të gjithë punonjësit e UKZ e shfrytëzojnë
pushimin vjetor, të paraparë me ligi. Il. Në këtë periudhë kohore të gjitha aktivitetet e
menaxhmentit të UKZ-së , stafit 111. akademik dhe stafit administrativ të cilat janë në proces,
pushojnë së vepruari
Page 1/5

Acces PDF Vendim Per Pushim Vjetor Kosove

Universiteti Kadri Zeka University – University "KADRI ...
Vendimi i tij erdhi disa ditë pasi Qeveria e Kosovës doli me një varg masash për subvencionim të
punëtorëve në Kosovë të prekur nga masat për luftimin e coronavirusit. ... duke respektuar orarin e
punës 8 orë në ditë 40 orë në javë dhe 18 ditë pushim vjetor! Ky vendim hyn në fuqi menjëherë!”,
thuhet në njoftimin e ...
Kompania kosovare i paguan vet subvencionet e qeverisë për ...
Në Evropë, gjithashtu, kjo përqindje nga viti 2010 ngadalë zvogëlohet, ku 39 për qind e evropianëve
nuk mund të shkojnë në pushim. Mes vendeve anëtare të BE-së, përqindje më të lartë ka Rumania,
në të cilin 54 për qind të banorëve nuk kanë mundur të shkojnë në pushim vjetor njëjavor vitin e
kaluar, pas së cilës vijojnë banorët e Greqisë – 49 për qind ...
Maqedoni, 57 përqind e qytetarëve nuk mund të shkojnë për ...
Pushimi vjetor 1. Nëpunësit civilë, me orar të plotë për çdo vit kalendarik, kanë të drejtë në pushim
vjetor me pagesë në kohëzgjatje minimale prej tetëmbëdhjetë (18) ditë pune, në shkallën prej një
ditë e gjysmë (1.5) për çdo muaj kalendarik të punësimit. 2. Për çdo dy (2) vjet të punës së kaluar
në
RREGULLORE Nr. 06/2011 PËR PUSHIMET E NËPUNËSVE CIVILË ...
Pushimi vjetor n Në rast sëmundjeje: 20 ditë pune në vit me kompensim të plotë të pagës ... n Në
rastet e tjera, babai ka të drejtë për 2 ditë pushim për lindjen e fëmijës dhe 2 javë pushim të
parapaguar derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare;
LIGJI I PUNËS NË KOSOVË
30 minutash, të ketë pushim vjetor prej 4 javësh, kurse femrave iu garantohet pushim i lehonisë
Page 2/5

Acces PDF Vendim Per Pushim Vjetor Kosove
prej 12 muajsh, 9 nga të cilët me pagesë. Një ligj kaq i pritshëm nga ana e punëtorëve, që ngërthen
në vete një varg të kërkesave të sindikalistëve, nuk do të kishte vlerë sikur të mos zbatohej në
praktikë.
Ligji i Punës - GAP
rregullore (k.kac) 01nr-60/01-21292/18 - per organizimin e punes ne shkolla fillore te mesme te ulet
dhe te mesme te larta Data e publikimit: 06.08.2018 Komuna e Kaçanikut
LIGJI NR. 03/L-212 I PUNËS - rks-gov.net
Haradinaj merr vendim, 28 nëntori pushim. 16:09, 20 Nëntor 2019. Kryeministri në detyrë, Ramush
Haradinaj, ka marrë vendim që 28 nëntori – Dita e Flamurit – të jetë ditë pushimi në Kosovë.
Haradinaj merr vendim, 28 nëntori pushim – Klan Kosova
udhËzimi administrativ nr. 11/2008 per zbatimin e procedurave per funksionimin e komisionit per
emerime te larta publike. data e publikimit: 09.05.2008 qeveria e republikës së kosovës. rregullore
nr. 06/2012 pËr pozitat e larta drejtuese nË shËrbimin civil tË republikËs sË kosovËs ...
LIGJI NR. 03/L-149 PËR SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË ...
miratoi kerkesen e parashtruesit per pushim vjetor per 10 (dhjete) dite dhe aprovoi kerkesen per
pushimin per pervoje te punes per 17(shtatembedhjete) dite, duke i dhene parashtruesit te
kerkeses pushim gjithsej 27 dite pune, domethene nga 12maji deri me 17qershor 2014. Kerkesa per
pushim pa pagese u refuzua, sepse nuk ishte ne pajtim me ligjin ...
AKlVENDIM PER PAPRANUESHMERI - Constitutional Court
VENDIM Nr. 511, datë 24.10.2002 PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË
INSTITUCIONET SHTETËRORE I azhurnuar me: · VKM nr.726, datë 30.10.2003 · VKM nr.315, datë
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21.05.2004 · VKM nr.783, datë 14.12.2005 · VKM nr.328, datë 31.05.2006 · VKM nr.456, datë
26.07.2007 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19 shkronja “c”, 20 shkronjat “ë”
dhe “g” e
VENDIM Nr. 511, datë 24.10.2002 PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS ...
Qeveria –Vlada –Government. Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës –Ministarstvo za Kosovske
Bezbednosne Snage Ministry for the Kosovo Security Force. RREGULLORE (MFSK) NR. 01/2018 PËR
PUSHIMET NË FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS. REGULATION (MKSF) NO.01/2018 ON LEAVE IN THE
KOSOVO SECURITY FORCE.
Republika e Kosovës - MoD
Pushimi vjetor i paguar, pushimet e tjera dhe koha e kryerjes së tyre shënohen në dosjen e
personelit të nëpunësit civil apo të punonjësit. 3. Vendimi nr.761, datë 19.11.1998, i Këshillit të
Ministrave, “Për kohën e punës dhe të pushimit në shërbimin civil”, shfuqizohet. Ky vendim hyn në
fuqi më 1.11.2002. KRYEMINISTRI ...
VENDIM Nr. 511, datë 24.10.2002 PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS ...
VENDIM Lidhur me shfrytezimin e pushimit vjetor kolektiv per personelin akademik dhe
administrativ te universitetit per vitin 2017 I. Pushimi vjetor per te gjithe personelin akademik dhe
administrativ te Universitetit te Mitrovices do te shfrytezohet nga data 31.07.2017 deri me
28.08.2017(21 dite pune). II.
UNIVERSITY OF MITROVICA ISA BOLETINI
Ramush Haradinaj, kryeministri në detyrë ka marrë vendim që 28 Nëntori, të shpallet ditë pushimi
në territorin e Republikës së Kosovës. Vendimin e ka bërë të ditur vet Haradinaj, përmes një shkrimi
në Facebook. Këtë vendim Haradinaj thotë se e mori për t’i respektuar vlerat e traditës kombëtare
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shqiptare. Shkrimi i plotë: Me rastin e […]
Haradinaj merr vendim: 28 Nëntori, ditë pushimi në Kosovë ...
Mjekët, infermierët dhe të punësuarit e tjerë e në Shërbimin Spitalor në Kosovë nuk mund të marin
ditët e tyre të pushimit vjetor për shkak të vjetor për shkak të gjendjes emergjente si pasojë e
pandemisë Covid-19. Klan Kosova ka kontaktuar me ShSKUK-në prej nga treguan se deri në një
vendim të radhes ky vendim […]
ShSKUK: Për shkak të gjendjes emergjente asnjë punëtor ...
Vendim, lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe
administrativ të UP-së për vitin 2017 26 korrik 2017 . Vendim, lidhur me shfrytëzimin e pushimit
vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të UP-së për vitin 2017 Arkiva e lajmeve
...
Vendim, lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv ...
Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë ndodhur 42 aksidente trafiku. Sipas raportit të policisë, 16
nga këto aksidente kanë qenë me të lënduar, kurse 26 të tjerë me dëme materiale. Po ashtu bëhet
e ditur se janë shqiptuar 1380 tiketa trafiku. Ndërkaq, numri i të arrestuarve është 19 persona.
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