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Në bazë të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, të Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës,  

Standardet Profesionale dhe Parimet Etike të Gazetarisë në Programet e  

Radiotelevizionit të Kosovës, Rregullores për Kompetencat dhe Përgjegjësitë të RTK-së 

dhe në bazë të Marrëveshjes Kolektive, Bordi i Drejtorëve të Radiotelevizionit të 

Kosovës miraton plotësimin dhe ndryshimet në: 

 

 

RREGULLORE 

 PËR PËRGJEGJËSITË MATERIALE DHE DISIPLINORE 

 

DISPOZITAT THEMELORE 

 

Neni 1 

 

Me dispozitat e kësaj Rregulloreje përcaktohen rastet e shkeljeve të detyrave të punës, 

inicimi dhe rrjedha e procedurës disiplinore, masat disiplinore dhe zbatimi i tyre si dhe 

çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të të 

punësuarve në Radio Televizionin e Kosovës.  

 

1.1 Kjo Rregullore i referohet të gjithë të punësuarve të RTK-së, të cilët kanë: 

 

 të lidhura kontrata  pune për kohë të pacaktuar 

 të lidhura kontrata  pune për kohë të caktuar 

 të lidhura kontrata pune për punë dhe detyra specifike  

 

Neni 2 

 

Udhëheqësit në RTK, janë të obliguar që të mbrojnë standardet e larta të disiplinës në 

vende pune duke dhënë shembull, duke siguruar se mirësjellja e tyre është gjithmonë në 

standard të lartë dhe duke mos injoruar, toleruar apo/dhe lejuar sjellje të keqe nga stafi i 

tyre dhe duke ndërmarr masa gjegjëse në rast të nevojës.  

 

Neni 3 

         Trajtimi dhe përcaktimi i përgjegjësive materiale dhe disiplinore 

 

Përgjegjësit materiale dhe disiplinore do të trajtohen sipas:  

 

3.1.   Ligjit të Punës në Kosovë; 

3.2.   Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës; 

3.3.   Standardeve Profesionale dhe Parimet Etike të  

        Gazetarisë në Programet e Radiotelevizionit të Kosovës; 

3.4.   Kontratës se Punësimit në RTK; 

3.5.   Ligjit Kundër Diskriminimit, Ligjit për Barazi Gjinore, Ligjit për Siguri në  

         Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarëve dhe Ambientit të Punës, dispozitave  

         të Ligjit për detyrimet dhe ligjeve tjera përkatëse në Kosovë; 
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3.6.    Marrëveshja Kolektive do të konsiderohet si akt plotësues dhe do të zbatohet në  

   rastet kur nuk është në kundërshtim me Ligjet e cekura në fuqi dhe Kontratën e   

   Punës, dhe në asnjë rast nuk mund të jetë mbi këto të fundit të cekura në pikën  

   3.1; 3.2; 3.3; 3.4 dhe 3.5; 
  

 

Neni 4 

Llojet e shkeljeve disiplinore 

 

Shkeljet disiplinore kualifikohen si shkelje të lehta apo shkelje të rënda.  
 

 

Neni 5 

         Shkelje të lehta  materiale dhe  disiplinore  

 

5.1  Shkelje të lehta konsiderohen:  

5.1.1. Paraqitja në punë me vonesë; 

5.1.2. Mosbindja e një urdhri të arsyeshëm dhe i cili është i paraparë me kontratë                                                                               

dhe me këtë Rregullore; 

5.1.3. Aktivitetet dhe deklarimet në komunikim publik që cenojnë besueshmërinë dhe 

paanshmërinë editoriale të RTK-së; 

5.1.4. Mosparaqitja e dëmit të shkaktuar nga ndonjë i punësuar tjetër brenda RTK-së; 

5.1.5. Refuzimi i bashkëpunimit të nevojshëm me të punësuarit tjerë në RTK; 

5.1.6. Ofrimi i të dhënave të pasakta personave të autorizuar zyrtarë të RTK-së; 

5.1.7. Mos ekzekutimi me kohë i vendimeve të marra nga eprorët më të lartë të RTK-së,      

në rastet kur nuk shfaqen pasojat të rënda; 

5.1.8. Mosmbatja e rregullt e dokumentacionit, materialit dhe mjeteve të punës; 

5.1.9. Qasja jo korrekte dhe sjellje e keqe ndaj të punësuarve tjerë të RTK-së me pasoja  

më të lehta; 

5.1.10. Mosbartja e përvojës dhe njohurive të punës ndaj të punësuarve të rinj dhe 

praktikant.    

 

      Neni 6 

Shkeljet e rënda materiale dhe disiplinore 

 

6.1     Shkeljet e rënda materiale dhe disiplinore konsiderohen:       

6.1.1. Sjellja brenda dhe jashtë vendit të punës që nuk përkon me statusin e punonjësit të 

RTK-së, e cila mund te rezultojë në prishjen e reputacionit dhe imazhit të RTK-së si 

institucion apo cilit do punonjës të tij,  duke përfshirë këtu edheparaqitjet publike në 

mediat tjera, rrjetet sociale dhe format tjera të komunikimit publik; 

6.1.2. Mosrealizimi i detyrave të punës; refuzimi i detyrave të punës apo moskryerjes 

me kohë të detyrave të punës, të cilat shkaktojnë pasoja të rënda – në pengimin dhe 

pamundësimin e procesit  si dhe shkaktimin e dëmit programor; 

6.1.3. Përsëritja e tri shkeljeve të rënda të evidentuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit e 

hapë procedurën e ndërrprerjes së kontratës së punës; 

6.1.4. Angazhimi publik – promocional në dëm të misionit të RTK-së si transmetues 

publik, duke përfshirë dhe angazhimet dhe deklarimet politiko-editoriale; 
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6.1.5. Kundërshtimi apo mos  respektimi i  dispozitave ligjore, rregulloreve të 

brendshme të RTK-së, masave të sigurisë dhe kontratës së punës; 

6.1.6. Mosbindja e përsëritur e një urdhri të arsyeshëm dhe i cili është i paraparë me 

kontratë dhe me këtë Rregullore; 

6.1.7. Sulmi ose përpjekja t’i sulmojë fizikisht apo verbalisht të punësuarit e tjerë dhe 

kolegët e vet, ose në cilëndo qoftë mënyrë e rrezikon sigurinë e të punësuarve ose palëve 

të treta dhe sjellja agresive në vendin e punës;  

6.1.8. Shprehja e mungesës së bindjes me fjalë ose sjellje, apo sjellja në mënyrë të 

papërshtatshme në vendin dhe orarin e punës; 

6.1.9. Pengimi i të punësuarve tjerë që të kryejnë punët dhe detyrat e veta; 

6.1.10. Shqetësimi seksual i një personi, keqtrajtimi seksual i punonjësit tjetër, i 

karakterizuar si çfarëdo sjellje fizike ose verbale e natyrës seksuale; 

6.1.11. Kërcënimi i të punësuarve të tjerë; 

6.1.12. Viktimizimi i punonjësve tjerë; 

6.1.13. Mungesa e paarsyeshme në punë, për një periudhë më të gjatë se tre ditë; 

6.1.14. Mungesa gjatë orarit të punës pa leje, apo përsëritja e vonesave pa arsye të 

qëndrueshme në vendin e punës, apo mungesa nga detyra pa autorizim; 

6.1.15. Përdorimi, shpërndarja dhe shitja e mjeteve narkotike; 

6.1.16. Përdorimi i pijeve alkoolike gjatë detyrës ne RTK apo paraqitja në pune nën  

ndikimin e alkoolit; 

6.1.17. Marrja pa autorizim, dhe zhvendosja ose përpjekja për t’i zhvendosë pajisjet e 

zyrës apo gjësendet e kolegëve; nga hapësirat punese të RTK-së; 

6.1.18. Ka akuzë gjyqësore ose ka vuajtur dënim për vepër penale, për të cilën është 

kuptuar në ndërkohë gjatë kohëzgjatjes së punësimit, përveç kundërvajtjeve dhe   

veprave të sigurisë në trafik; 

6.1.19. Vepron kundër apo në dëm të interesave të RTK-së; 

6.1.20. Punon sipas urdhrave të personave të paautorizuar brenda dhe jashtë RTK-së; 

6.1.21. Ofron informata për RTK-në pa autorizim; 

6.1.22. Bën paraqitje të paautorizuara publike; 

6.1.23. Mashtrimi  dhe vjedhja; 

6.1.24. Diskriminimi ose keqtrajtimi i drejtpërdrejt ose i jo drejtpërdrejtë kundër 

punonjësit tjetër ose anëtarit të publikut, në baza të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, 

religjionit, banimit, mendimeve politike, kombëtare, etnike ose origjinës sociale, pronës, 

statusit familjar, shtatzënisë, orientimit seksual ose i moshës; 

6.1.25. Me qëllim apo nga neglizhenca e dëmton pronën dhe pajisjet e RTK-së; 

6.1.26. Është mospërfillës gjatë kryerjes së detyrës, ose nuk e kryen një detyrë të 

rëndësishme për RTK-në, kur nga ai kërkohet një gjë e tillë; 

6.1.27. Qëllimisht falsifikon dokumente, formularë apo shënime të cilat kanë të bëjnë me 

rastin e punësimit të tij/saj, si dhe me kryerjen e detyrave të punës; 

6.1.28. Jep dëshmi të rrejshme gjatë procedurës disiplinore; 

6.1.29. Bën shpenzime të rregullta  zyrtare, përtej autorizimit;  

6.1.30. Përdorë në komunikim zyrtar gjuhën e urrejtjes. 

6.1.31. Bën presione politike, fetare, gjinore apo etnike brenda stafit të RTK-së; 

6.1.32. Mos deklarimi ose dhënia e deklaratës së rrejshme në lidhje me konfliktin e 

interesit;  

6.1.33. Dështimi të zbatojë instruksionin e udhëheqësit, me shfaqje te pasojave të rënda; 
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6.1.34. Mungesa e përkushtimit dhe punës cilësore ne vazhdimësi, pa rezultate të 

kënaqshme, stagnimi dhe humbja e rezultateve pozitive të kryerjes së detyrave të punës 

për një periudhë të caktuar kohore brenda RTK-së.;  

6.1.35. Përsëritja e tri  shkeljeve të lehta do të trajtohen si shkelje të rënda   materiale dhe 

disiplinore.  

 

      Neni 7         

Llojet e masave disiplinore 

 

7.1 Varësisht nga kualifikimi i shkeljeve disiplinore të parapara në nenin 4, masat   

disiplinore do të ndahen në:  

 

7.1.1 Masa të lehta disiplinore dhe  

7.1.2 Masa të rënda disiplinore.  

 

Neni 8 

Masat e lehta disiplinore 

 

8.1 Masat e lehta disiplinore janë:  

 

8.1.1. Vërejtja gojore 

8.1.2. Vërejtja me shkrim 

8.1.3. Ulje në pozitë 

  

Neni 9 

Masat e rënda disiplinore 

 

9.1    Masat e rënda disiplinore janë: 

 

9.1.1.Suspendim i përkohshëm nga puna me pagë në lartësi prej 50%,  prej një (1) deri në  

gjashtë (6) muaj; 

 

9.1.2.Ndërprerja e marrëdhënies së punës;  

 

   Neni 10 

Shqyrtimi dhe vendosja për shkeljet e lehta disiplinore 

 

10.1. Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit gjegjësisht të 

Radios do të mbledhë dhe shqyrtojë çdo dokument ose evidencë që ka lidhje me rastin 

duke përfshirë deklaratat me shkrim të shkelësit të supozuar, udhëheqësit, personit që ka 

raportuar shkeljen e supozuar dhe secilit që mund të ketë informata në lidhje me rastin, 

brenda 5 ditëve të punës. Në rast nevoje do të mbahen biseda shtesë, në gjuhën e 

preferuar të shkelësit të supozuar gjatë së cilës është i obliguar të jetë prezent edhe 

udhëheqësi më i lartë i sektorit përkatës. 
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10.2. Brenda periudhës kohore të cekur në nenin 10.1, dhe pas shqyrtimit të të gjitha 

rrethanave, Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit 

gjegjësisht të Radios së bashku me Udhëheqësin e drejtpërdrejtë të Njësisë përkatëse, do 

të përcaktojnë se a është bërë shkelje e lehtë apo e rëndë disiplinore. 

10.3. Në rastet kur Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit 

gjegjësisht të Radios dhe Udhëheqësi i drejtpërdrejtë i Njësisë përkatëse nuk pajtohen për 

kualifikimin e shkeljes, lënda dërgohet në Komisionin disiplinor me  opcionet e të dyja 

palëve; 

10.4. Në rastet kur, në bazë të nenit 10.2, përcaktohet se është bërë shkelje e lehtë 

materiale dhe disiplinore, mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë, respektivisht Udhëheqësi i njësisë 

përkatëse, në afat prej 3 ditëve parashtron propozimin me shkrim Drejtori i TV 1,3 dhe 4, 

Drejtorit të Televizionit 2, Drejtorit të Radios apo Udhëheqësit të Shërbimeve të 

Përbashkëta për shqiptimin e masës disiplinore të paraparë për shkeljet e lehta 

disiplinore. 

10.5. Drejtori i Televizionit 1, 3 dhe 4, Drejtori i Televizionit 2, Drejtori i Radios apo 

Udhëheqësi i Shërbimeve të Përbashkëta merr vendimin me shkrim brenda afatit prej  

3 ditëve nga dita e marrjes së propozimit me shkrim të Udhëheqësit të njësisë përkatëse 

dhe në pajtim me nenin 8 të kësaj Rregulloreje. 

10.6. I punësuari ka të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve, drejtuar  

Drejtorit të Përgjithshëm. 

 

 

Neni 11 

Shqyrtimi dhe vendosja për shkeljet e rënda disiplinore 

 

11.1 Në rast kur Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit 

gjegjësisht të Radios se bashku me Udhëheqësin e drejtpërdrejtë të Njësisë 

përkatëse, konkludojnë se është kryer shkelje serioze, këta të fundit do të 

parashtrojnë propozimin me  shkrim për inicimin e procedurës disiplinore, drejtuar 

Komisionit Disiplinor të RTK-së, në afat prej 3 ditëve nga dita e përcaktimit të 

shkeljes së bërë e në pajtim me nenin 10.2 të kësaj Rregulloreje. 

 

11.2   Lidhur me inicimin e procedurës disiplinore duhet të informohet me shkrim, 

Drejtori i TV 1,3 dhe 4, Drejtori i Radios, Drejtori i TV 2, Udhëheqësi i Shërbimeve 

të Përbashkëta në RTK dhe Drejtori i Përgjithshëm, i punësuari ndaj të cilit është 

iniciuar procedura disiplinore dhe përfaqësuesit sindikal. 

 

Neni 12 

Emërimi i Komisionit disiplinor 

 

12.1 Drejtori i Përgjithshëm emëron Komisionin disiplinor, i cili do të ketë një të 

punësuar i cili është pjesëtar i komunitetit etnik që jeton në Kosove dhe të paktën 

një anëtare do të jetë femër.  
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12.2 Komisioni duhet do të përbëhet nga:  

 

Tre (3) anëtarë të përhershëm të cilët janë punonjës me shkallë arsimore të lartë,  

ku njëri prej tyre do të jetë kryesues. Këta të emëruar do të shërbejnë në  

            Komision disiplinor deri në dy (2) vjet. Në cilësinë e vëzhguesit 

gjatë punës së Komisionit disiplinor, do të merr pjesë 1 (një) përfaqësues i 

SPRTK dhe 1 (një) përfaqësues i SPERTK. 

 

12.3     Në rastet ku ka konflikte potenciale (të mundshme) të interesit anëtari relevant i 

Komisionit, është i obliguar të liroj veten dhe Drejtori i Përgjithshëm do të caktojë 

një zëvendësues për atë seance të veçantë. Këto raste përfshijnë:  

 

12.4     Kur anëtari i komisionit është në pozitë të menaxherit drejtues dhe eprorit të    

drejtpërdrejtë ndaj shkelësit të supozuar ose ka lidhje me shkelësin e supozuar nga 

ana familjare, martesore, ose është shok/shoqe i/e afërm; 

 

12.5    Kur anëtari i komisionit ka qenë viktimë e shkelësit të supozuar ose ka lidhje me  

viktimën nga ana familjare, martesore ose, është shok/shoqe e viktimës. 

 

Neni 13 

Udhëheqja e seancës disiplinore 

 

13.1   Seanca disiplinore duhet të mbahet sa më shpejt që është e mundur, dhe në çdo rast  

jo më vonë se 7 (shtatë) ditë kalendarike nga dita e parashtrimit të propozimit me 

shkrim për inicimin e procedurës disiplinore nga ana e Udhëheqësit të 

Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit gjegjësisht të Radios së 

bashku me Udhëheqësin e drejtpërdrejtë të Njësisë Përkatëse.   

13.2    Seanca do të drejtohet në gjuhën zyrtare të Kosovës preferuar nga shkelësi i  

          supozuar, me përkthim dhe interpretim në gjuhën tjetër zyrtare të Kosovës siç është     

          e nevojshme për anëtarët e Komisionit dhe dëshmitarët. 

13.3   Komisioni disiplinor gjate seancës, do të shqyrtoj dëshmitë, do të vlerësoj  

          ekzistimin e dëmit, rrethanat në të cilat është shkaktuar dëmi, niveli gjegjësisht  

          llogaritja paushall e dëmit  dhe mënyra e kompensimit të dëmit, dhe do të bëj     

          kualifikimin e shkeljes së rëndë disiplinore, në bazë të nenit 6 të kësaj Rregulloreje.  

                         

 

Neni 14 

                              Përkrahja e Komisionit disiplinor 

 

14.1 Shërbimi i Administratës dhe Burimeve njerëzore në RTK, respektivisht 

Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve njerëzore të Televizionit gjegjësisht të 

Radios, do t’i asistoj Komisionit Disiplinor, duke përfshirë por duke mos u 

kufizuar në:  

 

14.1.1. sigurimin e këshillave dhe udhëzimeve për anëtarët e komisionit për rolet dhe 

përgjegjësitë e tyre në bazë të kësaj rregulloreje, 



 8 

14.1.2. grumbullimin e dëshmive të dokumentuara, 

14.1.3. përgatitjen e orarit të seancave, 

14.1.4. njoftimin e personave që kërkohet të janë prezent lidhur me detajet e takimit, 

datën dhe kohën e seancës, 

14.1.5. mbajtja e procesverbalit për seancën disiplinore dhe vendosja e tij në lëndën 

konfidenciale disiplinore. 

 

 

Neni 15 

 Vendimi i Komisionit Disiplinor 

 

 

15.1    Në bazë të vërtetimit të gjendjes faktike, Komisioni disiplinor merr Vendimin 

           me shkrim për shqiptimin e masës disiplinore në shkallë të parë, jo me vone se 3  

          (tre) ditë, nga dita e përfundimit të seancës disiplinore.    

15.2    Vendimi me shkrim duhet të jetë i nënshkruar nga të gjithë anëtaret e  

    Komisionit. 

15.3    Procesverbali i seancës së Komisionit disiplinor duhet të vendoset në lëndën  

           konfidenciale të të punësuarit. 

 

15.4 Vendimi me shkrim i Komisionit Disiplinor do t’i dorëzohet të punësuarit ndaj të   

cilit është marrë Vendimi për masën disiplinore jo më vonë se një ditë e punës, pas 

marrjes së vendimit. 

 

15.5 Vendimi me shkrim do të përpilohet nga Zyra Ligjore e RTK-së dhe pas nënshkrimit 

të tij nga të tre anëtarët e Komisionit Disiplinor, do të dorëzohet nga ana e Administratës 

së RTK-së.  

 

Neni 16 

E drejta për Ankesë 

 

16.1  I punësuari mund të ankohet për cilëndo qoftë masë ndëshkuese që ndërmerret ndaj  

         tij, e cila ankesë duhet drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së. 

16.2 Ankesa duhet bërë me shkrim dhe duhet t’i përmbajë arsyet dhe argumentet për  

Kundërshtimin e Vendimit të Komisionit Disiplinor, në shkallë të parë. Ankesa  

drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së, duhet të parashtrohet brenda tetë (8) 

ditëve kalendarik, nga dita e marrjes së vendimit. Ankesës duhet bashkangjitur edhe 

provat eventuale nëse ekzistojnë, të cilat prova do ta mbështetnin ankesën.   

 

Neni 17 

Vendimi i shkallës së dytë 

 

17.1  Vendimi i Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së si organ i cili vendosë në shkallë të  

         dytë, do të merret brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e marrjes së   

         ankesës.  
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17.2  Pas pranimit të Ankesës, Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së do të vendosë, por pa u  

kufizuar vetëm në to, sikur në vijim: 

 

17.2.1. Hedhë poshtë Ankesën si të paafatshme ose të parashtruar nga personi i 

paautorizuar; 

17.2.2. Refuzon Ankesën si të pabazuar dhe vërteton Vendimin e shkallës së parë; 

17.2.3. Merr vendim për ndryshimin e Vendimit të shkallës së parë; 

17.2.4. Aprovon Ankesën dhe merr vendim për anulimin e Vendimit të shkallës së parë.  

 

17.3 E tërë procedura disiplinore duhet të regjistrohet dhe protokolohet përmes zyrës së  

Administratës në RTK.   

                      

Neni 18 

Procedura e shkurtuar në raste të jashtëzakonshme 

 

18.1  Në rastet e jashtëzakonshme kur kohëzgjatja e procedurës së rregullt disiplinore mund   

te shkaktoj pasoja fizike, programore dhe materiale për RTK-në dhe kur janë në pyetje 

dy apo më tepër shkelje të rënda, të parapara në nenin 6 të kësaj Rregulloreje, në pajtim 

me Ligjin e punës në Kosovë dhe në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive që ka në 

bazë të Ligjit për RTK-në, Drejtori i Përgjithshëm mund të shkarkoj nga posti apo/dhe 

të ndërpret  kontratën me të punësuarin, me procedurë të shkurtuar dhe pa paralajmërim 

me shkrim.   

18.2  Në rastet kur shfaqen rrethanat në bazë të cilave Drejtori i Përgjithshëm ndërmerr 

veprimet sipas Nenit 18,  të kësaj Rregulloreje, i punësuari ndaj të cilit është ndërmarrë 

masa disiplinore me procedurë të shkurtuar dhe me vendim të nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm, ka të drejtë Ankese shkallës së dytë dhe atë Gjyqit kompetent, në afat 

prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të Vendimit për shkarkim, përkatësisht Vendimit për 

shkëputje të kontratës.  

18.3  Në rastet të veçanta, Drejtori i TV 1,3 dhe 4,  Drejtori i RTK 2 –TV, Drejtori i  

 RTK –Radiove dhe Udhëheqësi i Shërbimeve të Përbashkëta në RTK kanë të drejtë që 

në raste të veçanta të largojnë përkohësisht nga puna, objektet dhe astetet e RTK-së të 

punësuarit të cilët janë të sistemuar në sektoret e tyre.    

 

                                                            Neni 19 

 

                                 Mbrojtja e te drejtave për te punësuarit 

19.1 Nëse i punësuari vlerëson se punëdhënësi e ka shkelur te drejtën e marrëdhënies se         

punës, ai mund te paraqesë kërkesës te punëdhënësi, përkatësisht organi përkatës i 

punëdhënësit, për realizimin e te drejtave te shkelura. 

 

19.2 Punëdhënësi është i obliguar për te vendosur sipas kërkesës se te punësuarit, ne 

afatin brenda pesëmbëdhjete, (15) ditëve nga data e pranimit te kërkesës. 

 

19.3 Vendimi nga paragrafi 2 i këtij Neni, i dorëzohet te punësuarit ne forme te shkruar 

brenda afatit prej (8) tete ditësh.  
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Neni 20 

 

Dispozitat përfundimtare 

 

20.1    Secili i punësuar në RTK duhet të njoftohet me dispozitat e kësaj rregulloreje. 

Mosnjohja e këtyre dispozitave nuk e liron asnjë punëtor në RTK nga përgjegjësia 

materiale dhe disiplinore në bazë të kësaj Rregulloreje. 

20.2    Kjo Rregullore hyn në fuqi pas  miratimit nga ana e Kryetarit të Bordit të 

Drejtorëve të RTK-së.  

20.3 Versionet e kësaj Rregullore janë të përpiluara në gjuhën Shqipe dhe Serbe. Në 

rast mospajtimi, përparësi ka versioni në gjuhën shqipe.  

  

 

 

          

Kryetari i Bordit të Drejtorëve të RTK-së 

 

Emri: Ismet Bexheti 

 

Nënshkrimi:  ________________        

                            

Datë:  18.09.2014           


