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Numri i lëndës: 2021:087364 

Datë: 25.03.2022 

Numri i dokumentit:     02872790 

 

C.nr.845/21 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike të paditësve L.S.nga Shtime dhe A.O.nga Shtime, të cilët i 

përfaqëson me autorizim av Behar Sejda nga Ferizaj, kundër të paditurës Ministria e Punëve të 

brendshme e RKS të cilën e përfaqëson me autorizim Muharrem Kurtaj, në çështjen juridike 

për shpërblimin e shpenzimeve të shujtës, udhëtimit, pagën e 13-të  dhe pagë jubilare  me datë 

01.03.2022 mori, ndërsa me datë 25 mars 2022 përpiloi me shkrim  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I.APROVOHET PJESËRISHTË si e bazuar kërkesëpadia e paditësve L.S.nga Shtime dhe 

A.O.nga Shtime, ashtu që DETYROHET e paditura Drejtoria e përgjithshme e Policisë  që 

paditësve në emër të kompensimit të pagës së 13 (trembëdhjetë) ti paguaj dhe atë: 

Paditësit L.S.në emër të pagës së 13-të për vitet 2018, 2019 dhe 2020 shumën prej 1,707.39€; 

Paditësit A.O.në emër të pagës së 13-të për vitet 2018, 2019 dhe 2020 shumën prej 1,701.51€. 

 

II. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve përtej shumës së aprovuar në 

dispozitivin I të këtij aktgjykimi, si e pa bazuar. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësve t’ia paguaj shumat e gjykuara në pikën I të këtij 

dispozitivi, me kamatë 8 %  nga data 07.05.2021 si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 395 në afat prej 15 ditësh nga dita e  marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

A r s y e t i m i 
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Paditësit përmes të autorizuarit të tyre më datë 07.05.2021, kanë parashtruar padi për 

kompensimin e shujtave, udhëtimit, pagën jubilare dhe pagën e 13- të dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe precizimit të saj duke 

shtuar se nga provat që gjenden në shkresat e lëndës ku palëve paditëse L.S.dhe A.O.u takon e 

drejta e kompensimit në shpenzimet ushqimore, udhëtimit, pagën jubilare dhe për çdo vit paga 

e 13-të, ku këto të drejta ti gëzojnë në bazë të përvojës së punës si dhe kushteve të cilat kanë 

lindur nga kontrata- udhëzimi administrativ datë 14.11.2018 me numër 02/2018 mbi 

marrëdhëniet e punës në policinë e Kosovës. Nga ky udhëzim administrativ palët paditëse nuk 

e kanë për obligim që të kujdesen që punëdhënësi i tyre a ka mundur ti sigurojë të hyrat 

financiare për mbulimin nga i cili udhëzim dalin si obligime dhe detyrime, ku pala paditëse 

obligimet e veta i ka përmbajtur dhe i ka përmbushur në tërësi, ku e njëjta u vërtetua nga 

formulari mbi vlerësimin e marrëdhënies së punës. 

Andaj gjykatës i propozon që në bazë të nenit 29 par.1, par.3, par.4 dhe par.5 të udhëzimit 

administrativ si dhe ligji mbi marrëdhënien e punës në Kosovë të nenit 90 par.5 mbi ligjin e 

punës, palës paditëse të ia aprovoj në tërësi kompensimet të cilat i takojnë, ku detyrimi për 

palën paditëse L.S.në emër ë shpenzimeve shumën totale prej 4,510.53€, ndërsa për 

A.O.shumën totale 4,503.49€, të gjitha këto me kamat ligjore prej 8%, po ashtu i kërkon edhe 

shpenzimet e procedurës sipas TOAK-së dhe atë për taksë gjyqësore , për padi he për dy 

seanca. 

 

E paditura në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e kundërshtojnë në tërësi padinë dhe kërkesë 

padinë e paditësve si të pa bazuar, duke shtuar se pas administrimit të provave u dëshmua se 

kërkesë padisë i mungon baza ligjore për tu realizuar shumat e kërkuara nga paditësit sepse 

është mbështetur në udhëzimin administrativ me numër 02/2018, i cili ka hyrë në fuqi më datë 

14.11.2018 dhe asnjë dispozitë e këtij udhëzimi nuk parasheh veprim retroakiv për tu paguar 

viti kalendarik i pagës së 13-të për vitin 2018. 

Po ashtu nuk është përcaktuar vlera prej 2.5€ për shujtë ditore dhe as 70% të biletave të trafikut 

urban, por ky udhëzim parasheh normë të përgjithshme e cila nuk paraqet detyrim specifik për 

tu përmbushur nga e paditura. Sa i përket pagave jubilare deklaron se i përmbush me arritjen e 

përvojës 10 vjeçare për secilin punonjës dhe për paditësit në këtë çështje juridike dhe kështu që 

i propozojnë gjykatës që padinë e paditësve ta refuzoj si të pa bazuar. Shpenzimet e procedurës 

nuk i kërkojnë.   
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 8.1 të 

LPK-së. 

 

Gjykata ka administruar provat si vijojnë: vërtetim punësimi me nr.04/1-05-SRR-458/21 datë 

19.04.2021, vërtetim punësimi me nr.04/1-05-SRR-703/21 datë 23.04.2021, pasqyra bankare 

për L. S., pasqyra bankare për A. U. parashtresë me nr 10 datë 25.01.2022, formular i 

vlerësimit të performancës, formular i vlerësimit për L.S.për periudhën kohore 01.01.2020 deri 

31.12.2020, formular i vlerësimit për L.S.për periudhën kohore 20.04.2018 deri 01.01.2019, 

formular i vlerësimit për L.S.për periudhën kohore 01.01.2019 deri 10.06.2019, formular i 

vlerësimit për L.S.për periudhën kohore 12.06.2019 deri 31.12.2019, formular i vlerësimit për 

A.O.për periudhën kohore 01.01.2019 deri 11.10.2019, formular i vlerësimit për A.O.për 

periudhën kohore 11.06.2019 deri 31.12.2019, formular i vlerësimit për A.O.për periudhën 

kohore 20.04.2018 deri 01.01.2019, formular i vlerësimit për A.O.për periudhën kohore 

01.01.2020 deri 31.12.2020 dhe parashtresë për precizim të kërkesë padisë datë 08.02.2022.  

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku 

gjeti se kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar. 

 

Faktin se paditësi L.S.është në marrëdhënie pune tek e paditura gjykata e vërtetoi në bazë të 

vërtetimit të punësimit me nr.04/1-05-SRR-458/21 të datës 19.04.2021 të lëshuar nga e 

paditura, me të cilin vërtetohet se paditësi është e punësuar me orar të plotë tek e paditura 

Policia e Kosovës, nga data 19.06.2000, në pozitën Polic PK 1691 dhe realizon page mujore e 

prej 569.13 €, fakt i cili nuk ishte kontestues midis palëve ndërgjyqësore. 

 

Faktin se paditësi A.O.është në marrëdhënie pune tek e paditura gjykata e vërtetoi në bazë të 

vërtetimit të punësimit me nr.04/1-05-SRR-703/21 datës 23.04.2021 të lëshuar nga e paditura, 

me të cilin vërtetohet se paditësi është i punësuar me orar të plotë tek e paditura Policia e 

Kosovës, nga data 09.01.2000, në pozitën Polic PK 4795 dhe realizon page mujore e prej 

567.17 €, fakt i cili nuk ishte kontestues midis palëve ndërgjyqësore. 

 

Nga leximi i formularëve të vlerësimit të performancës për paditësin L.S.të përpiluara nga e 

paditura për vitet 2018, 2019 dhe 2020, vërtetohet fakti se për vitin 2018 dhe atë periudhën 
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20.04.2018 deri më 01.01.2019 paditësi ka pasur vlerësim të përgjithshëm, me  notën 3, për 

vitin 2019 (01.01.2019-10.06.2019)ka pasur vlerësim të përgjithshëm me notën 4, që 

korrespondon me vlerësimin plotësisht i kënaqshëm, për periudhën prej (12.06.2019-

31.12.2019)ka pasur vlerësim të përgjithshëm me notën 4, që korrespondon me vlerësimin 

plotësisht i kënaqshëm, dhe për vitin 2020  ka pasur vlerësim të përgjithshëm me  notën 4, që 

korrespondon me vlerësimin plotësisht i kënaqshëm,  gjykata ka konstatuar se paditësi gjatë 

këtyre tri viteve ka treguar performancë të kënaqshme të punës, si kriter bazë për përfitimin e 

shpërblimit prej një page mujore shtesë në  fund vitit ( apo paga e trembëdhjetë).  

 

Nga leximi i formularëve të vlerësimit të performancës për paditësin A.O.të përpiluara nga e 

paditura për vitet 2018, 2019 dhe 2020, vërtetohet fakti se për vitin 2018 dhe atë periudhën 

20.04.2018 deri më 01.01.2019 paditësi ka pasur vlerësim të përgjithshëm, me  notën 4, që 

korrespondon me vlerësimin plotësisht i kënaqshëm, për vitin 2019 (01.01.2019-11.10.2019)ka 

pasur vlerësim të përgjithshëm me notën 4, që korrespondon me vlerësimin plotësisht i 

kënaqshëm, për periudhën prej (12.06.2019-31.12.2019)ka pasur vlerësim të përgjithshëm me 

notën 4, që korrespondon me vlerësimin plotësisht i kënaqshëm, dhe për vitin 2020  ka pasur 

vlerësim të përgjithshëm me  notën 4, që korrespondon me vlerësimin plotësisht i kënaqshëm, 

gjykata ka konstatuar se paditësi gjatë këtyre tri viteve ka treguar performancë të kënaqshme të 

punës, si kriter bazë për përfitimin e shpërblimit prej një page mujore shtesë në  fund vitit ( apo 

paga e trembëdhjetë).  

 

Nga provat e administruara si më lartë të cilave gjykata ua fali në tërësi besimin lidhur me 

detyrimin për një page shtesë në fund të vitit, është vërtetuar pa mëdyshje dhe në mënyrë të 

sigurt se paditësit kanë të drejtë në pagesën e kompensimit të një page shtesë në fund vit ( paga 

e trembëdhjetë) dhe kjo e drejtë fillimisht bazohet në nenin 55 par.1 të Ligjit të Punës Nr.03/L-

212 ku përcaktohet se: I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e 

Punës, në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.  

 

Se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar sa i përket pikës II të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

konstatohet edhe në bazë të Ligjit Nr. 04/L-076 për Policinë, i cili është ligj special në rastin e 

marrëdhënies së punës për paditësin, ku në nenin 44 par.2 përcaktohet se: Marrëdhënia e 

punës për personelin policor rregullohet me akt nënligjor. Ndërsa neni 55 par.1 nënpar.1.7 i 

këtij Ligji përcakton se: Drejtori i Përgjithshëm nxjerr aktet nënligjore për marrëdhënien e 

punës, siç përshkruhet në paragrafin 2. të nenit 44 të këtij ligji. Dhe përfundimisht 
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kërkesëpadia e paditësve bazohet në nenin 29 par.2 të Udhëzimit Administrativ Nr.02/2018, i 

datës 14.11.2018 mbi Marrëdhënien e Punës në Policinë e Kosovës, i nënshkruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Policisë, ku përcaktohet se: Personelit të Policisë të cilët kanë marrë vlerësim 

të kënaqshëm dhe të cilët nuk kanë qenë subjekt i shqiptimit të ndonjë mase disiplinore 

brenda vitit përkatës, do të përfitojnë si shpërblim një pagë mujore ekuivalente me pagën e 

rregullt mujore në fund të vitit, pasi që paditësit gjatë periudhës 2018-2020 kanë pasur 

vlerësim të kënaqshëm në punë dhe nuk kanë qenë subjekt i shqiptimit të ndonjë mase 

disiplinore.  

 

Lidhur me pretendimet e të autorizuarit të paditurës se paditësit nuk i kanë shterur mjetet e 

brendshme juridike të ankimit tek e paditura, gjykata konstaton që paditësit kanë parashtruar 

direkt padi në gjykatë  me datë: 07.05.2021, dhe se të njëjtit nuk i kanë parashtruar kërkesë të 

paditurës ashtu siq parashihet me dispozitën e nenit 78 par 1 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, ku 

përcaktohet se: ‘’I  punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e 

marrëdhënies së punës, mund të paraqes kërkesë te punëdhënësi apo organi përkatës i 

punëdhënësit nëse ekziston,  për ekzistimin e të drejtave të shkelura’’ , mirëpo gjykata ka 

aprovuar pjesërisht vetëm kërkesën sa i përket pagës së 13-të si të bazuar, ndërsa e ka refuzuar 

pjesën tjetër si të pabazuar. 

  

Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësve  lidhur me kompensimin e shujtave ditore, udhëtimit dhe pagës 

jubilare dhe atë për periudhën 2018 deri 2021  pasi që paditësi nuk ka arritur që të provoj se 

këtu me të paditurën si punëdhënës ka raport kontraktual ku është përcaktuar detyrimi i të 

paditurës për paditësin për kompensimin e shujtave ditore dhe udhëtimit.  

 

Pretendimi i paditësve, se në neni 29 par.1 të Udhëzimit Administrativ Nr.02/2018, i datës 

14.11.2018 mbi Marrëdhënien e Punës në Policinë e Kosovës përcakton detyrimin mbi 

ushqimin gjatë ditëve të punës gjykata e gjeti si të pa bazuar, pasi që në neni 29 par.1 të këtij 

udhëzimi parashihet që “Paga bazë, shtesat për rrezikshmërinë në punë, puna jashtë orarit, 

gjatë festave, shujtë ditore, veshmbathje (për zyrtarët policorë) dhe sigurim shëndetësor për 

personelin e Policisë duhet të jetë në përputhje me vendin e punës, gradën, kualifikimin dhe 

përvojën e punës, duke u mbështetur në Ligjin për Policinë, sistemin e pagave dhe shtesave në 

Polici” pra kjo dispozitë përcakton kushtet të përgjithshme të cilave palët kontraktuese, duhet 

të ju përmbahen lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marrëdhënia e punës,  ku 
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kriter për vendosur mbi këto të drejta duhet të jetë vendi i punës, gradën, kualifikimin dhe 

përvojën e punës, duke u mbështetur në Ligjin për Policinë, sistemin e pagave dhe shtesave në 

Polici por si dispozitë nuk përcakton në vetvete detyrimin për kompensim, e në këtë çështje 

kontestimore kompensimin për shujta ditore. Gjykata në kuptim të nenit 47 par 4 të ligjit për 

policinë (LIGJI Nr. 04/L-076) ku përcaktohet se “Pagat themelore dhe çdo shtesë e autorizuar 

përcaktohet dhe paguhet në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligjin në fuqi dhe me 

aktet nënligjore”  vlerëson se për të ju njohur e drejta për kompensim në shujta duhet të 

përcaktohet shprehimisht në Ligj apo në aktet e brendshme nënligjore  (që në rastin konkret 

nuk është përcaktuar shprehimisht me aktet nënligjore të të paditurës se personelit policor i 

takon e drejta e kompensimit në shujta ditore). Gjithashtu paditësi nuk ka dorëzuar asnjë provë 

me të cilën vërteton ditët e pranisë në punë për paditësit por i njëjti vetëm në parashtresën për 

precizim ka cekur ditët e pranisë në punë për secilin vit për paditësin. 

 

Andaj, gjykata përfundimisht vlerëson se e paditura nuk ka pasur detyrim kompensimin e 

shujtave ditore dhe udhëtimit për periudhën 2018 deri 2020 ndaj paditësve.  

Sa i përket kërkesës për pagë jubilare gjykata të njëjtit e i ka refuzuar pasi e paditura ka 

provuar faktin se pagat jubilare e paditura i realizon gjatë sistemit të akumulimit të viteve, 

kështu që kur paditësit kanë realizuar 10 vite iu është paguar shpërblimi jubilar sipas udhëzimit 

për shërbyes civil. 

 

Gjykata analizoi edhe shkresat dhe pretendimet e deklarimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por të 

njëjtat nuk i mori për bazë, pasi që nuk patën ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

   

Përfundimisht, gjykata duke pas parasysh të gjitha provat e administruara dhe në përputhje me 

dispozitat ligjore të lartcituara, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht 

e bazuar dhe si të tillë e aprovoi pjesërisht, duke obliguar palën e paditur në kompensimin e një 

page mujore për secilin paditës si shpërblim për fund vit dhe atë për vitin 2018, 2019 dhe 2020 

sipas vlerave të theksuara si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Andaj, gjykata bazuar në arsyet dhe faktet e cekura më lartë, bazuar në nenin 143 të LPK-së, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën përkatëse dhe 

duke llogaritur kamatën ligjore si në dispozitiv, bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 të LMD-së, 
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duke e llogaritur të njëjtën nga dita e pranimit të aktgjykimit, e deri në pagesën përfundimtare. 

 

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej shpenzimet e procedurës në shumë prej 325 € dhe atë për 

përpilimin e padisë 104€, për dy seanca gjyqësore 270€ si dh taksën 21€, gjykata vendimi mbi 

shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.845/21 e datës 25 mars 2022 

Gjyqtarja 

Mirlinda Bytyqi- Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


