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Numri i lëndës: 2021:253887 

Datë: 29.09.2022 

Numri i dokumentit:     03476762 

                                                                                                                     C.nr.142/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Dega në Novobërdë, Departamenti i Përgjithshëm 

- Divizioni civil, gjyqtari Gazmend Ajvazi, me referenten e lartë Mimoza Mehmeti, në çështjen 

juridike të paditësit G. F. nga Novobërda të cilin e përfaqëson Av.Mustafë Nuhiu nga Gjilani, 

kundër të paditurës P.K me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson M.D. me objekt kontesti 

kompensimi në pagë në fund të vitit dhe shujtës ditore, në shumën e tërsishme, prej 2,801.39€, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik të mbajtur me 27.09.2022 ndërsa me datën 

29.09.2022 përpiloi këtë,  

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I.Aprovohet pjesërisht si e bazuar me ligj, kërkesëpadia e paditësit  G. F. nga Novobërda,  dhe 

detyrohet e paditura P.K, që paditësit t’ia paguajë shumën prej 1,827.39€, në emër të 

shpërblimit të pagave të rregullta mujore në fund të vitit 2018, të vitit 2019  dhe të 2020, me 

kamatë ligjore 8%, duke filluar  nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, të 

gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

II.Refuzohet si e pabazuar kërkespadia e paditësit G. F. nga Novobërda me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura P.K në kompensimin e ushqimit ditor gjatë punës, për 487 ditë pune, 

nga 2 euro,  në shumë  prej 974,00€. 

 

III. Detyrohet e paditura P.K,  që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në lartësi prej 279 €, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të  këtij aktgjykimi.  

 

A  r s  y  e  t  i  m 

 

          Paditësi G. F. nga  Novobërda përmes përfaqsuesit të tij ka ushtruar padi me datën 

11.11.2021, ndaj të paditurës P.K,  me bazë kompensimi në pagë dhe shujtë ditore, në shumën 

e tërsishme prej 2,801.39€, duke  llogaritur kamatën prej 8% nga data 11.11.2021,  nga data e 

ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 ditë pas ditës së  

pranimit të këtij Aktgjykimi, nën pasojat e përmbarimit të dhunshëm ligjor. 

 

         Përfaqsuesi  i paditësit Av.Mustafë Musa  si në shqyrtimin përgaditor, në atë kryesor si 

dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar, mbetemi në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë, 

me të cilën është kërkuar që të detyrohet pala e paditur në kompensimin e ushqimit ditor gjatë 

punës dhe një page në fund të vitit 2018 , 2019 dhe 2020. Edhe një herë theksojmë se paditësi 

është i punësuar tek e paditura në pozitën Z.P , të njëjtit i takon kompensimi për shpenzimet e 
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ushqimit dhe kompensimi për një pagë ekuivalente në fund të qdo viti, në shumë si në 

petitumin e padisë. Paditësi kërkesën e vet e bazon në Ligjin nr.04/L-076, neni 54 dhe 

Udhzimin Administrativ Nr.02/2018 neni 29 par.1 dhe 2. Meqenëse me legjislacionin e 

lartcekur nuk është përcaktuar vlera ditore e shujtës, atëherë i propozojmë gjykatës që këtë 

vlerë ta caktojë në shumë prej 2€ për një ditë pune, për gjithsej 487 ditë në shumë të 

përgjithshme prej 974€. Për këtë kërkesë është e bazuar në Kontratën Kolektive për sektor të 

tjerë, psh.KKAK.Nr.2056 e dt.18.04.2017, neni 35 par.7. Sa i përket parashtresës së 

dt.09.09.2022 të njëjtën e kundërshtojmë në tërësi, në veqanti kundërshtojmë deklarimin, se 

paditësi praprakisht në procedurën administrative nuk ka ushtruar kërkesë tek pala e paditur. E 

paditura si në përgjegjen e dt.25.11.2021 dhe në parashtresën e dorëzuar në gjykatë të 

dt.09.09.2022 në një mënyrë e ka konfirmuar dhe pohuar padinë e paditësit si për nga baza 

juridike, ndërsa sa  i përket lartësisë është arsyetuar se nuk posedojnë mjete financiare. 

Gjykatës i dorëzojmë provën  listë të distribuimit me nr. të referencës 07/1 -01 SAP-P/10240 e 

dt.25.11.2021 dhe propozoj që bashkë me provat tjera të bashkangjitura në padi të 

administrohen në shqyrtimin kryesor.  Me vlerësimin e provave të shtjelluara dhe fakteve të 

pakontestueshme konsiderojmë se padia e paditësit është në tërësi e bazuar dhe i propozojmë 

gjykatës që të vendosë si në petitum të padisë. Gjithashtu kërkojmë edhe shpenzimet e 

proceduërs dhe atë 40€, për taksën gjyqësore për padi, 104 € për padi, 135€ për një seance 

gjyqësore, gjithsej në total shumën prej 279€. 

 

         Përfaqsuesi i të paditurës në fjalën e tij përfundimtare të dorëzuar përmes parashtresës së 

dt.09.09.2022 ka deklaruar,  e paditura ka përmbushur të gjitha obligimet ligjore nga 

mardhënia e punës ndaj paditësit konform dispozitave ligjore të aplikueshme . Sa i përket 

kërkesë padisë së paditësit për kompensimin e pagës së 13-të , për qdo vitë kalendarik e 

kundërshtojmë pasi që kjo vlen vetëm në bazë të mundësive buxhetore të punëdhënësit dhe 

asnjë dispozitë ligjore nuk e parasheh si detyrim, andaj e njëjta nuk mund të jetë obligim i të 

paditurës. E paditura ndaj paditësit të vetmin detyrim ligjor  e ka përmbushjen e Kontratës së 

Punës, e cila konsiderohet ligj për palët. Paditësit do të mund të kompenzoheshin për pagën e 

13-të dhe shutja, brenda mundësive institucionale  ligjore dhe financiare, andaj deri më tani 

këto mundësi nuk janë krijuar, që nënkupton se nuk është detyrim për të paditurën. Me qëllim 

të sigurimit të mjeteve buxhetore-financiare për realizimin e kësaj pagese , Policia e Kosovës 

më dt.24.10.2017, përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka parashtruar kërkesë 

buxhetore sipas Qarkores Ref.2018/02 për periudhën 2018-2020, që në emër të shtesave në 

kategorinë e pagave dhe meditjeve, që do të paguhen për zyrtarët policor që nuk kanë qenë 

subjekt i shqipimit të ndonjë mase disiplinore, brenda vitit përkatës të ndahen një shumë e 

caktuar e mjeteve. 

 

         Për të vërtetuar gjendjen faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: Kontrata e 

punës me nr.3914/10 e dt.30.08.2020 në gjuhën serbe, vërtetim i punësimit me nr. reference 

04/01-06/SRR/0468/2021 e dt.21.04.2021 lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, 

kërkesa për kompensim e shpërblimit për një pagë mujore evuivalente me pagën e rregullt 

mujore, në fund të qdo viti dhe kompensimin e shujtës ditore e dt.01.11.2021, orari i 

vijueshmërisë në punë për vitin 2018, 2019 dhe 2020, lista e pagave me shenjë EM00102708 

në emër të G.f. e dt.30.12.2020, formulari i vlerëismit të performancës e lëshuar me 

dt.08.02.2021  për  periudhën kohore 01.01.2020 deri më 31.12.2020,  formulari i vlerëismit të 

performancës e lëshuar me dt.12.03.2020  për  periudhën kohore 20.05.2019 deri më 

01.01.2020, formulari i vlerësimit të performancës e lëshuar me dt.18.01.2019  për  periudhën 

kohore 01.01.2018 deri më 01.01.2019, tri kopje të listës së pagave të lëshuara më 

dt.01.12.2020 për muajt Janar 2021, Tetor 2020 dhe Nëntor 2020, lista e distribuimit me nr. të 

referencës 07/1 -01 SAP-P/10240 e dt.25.11.2021. 
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Nga leximi i  Kontratës së  punës me nr.3914/10 e dt.30.08.2020 në gjuhën serbe u 

vërtetua fakti se, paditësi ka pasur kontratë punë si i punësuar tek P.K si zyrtar policor, e cila 

kontratë ka qenë e lidhur në mes të paditësit G. F. dhe të paditurës Policia e Kosovës më 

dt.30.07.2010. 

 

Nga leximi i vërtetimit të punësimit me nr. reference 04/01-06/SRR/0468/2021 e 

dt.21.04.2021 lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme u vërtetua fakti se paditësi G.F. ka 

qenë i punësuar me orar të plotë në Policinë e Kosovës, që nga data 08.01.2001. 

 

Nga leximi i kërkesës për kompensim e shpërblimit për një pagë mujore, evuivalente 

me pagën e rregullt mujore në fund të qdo viti dhe kompensimin e shujtës ditore e 

dt.01.11.2021, u vërtetua fakti se paditësi, ka bërë kërkesë pasi që Ministria e Punëve të 

Brendshme –P.K, e cila nuk ka përmbushur detyrimin ligjor lidhur me kompensimin e shujtës 

ditore dhe shpërblimin e një page mujore ekuivalente me pagën e rregullt mujore, në fund të 

qdo viti respektivisht për vitet 2018, 2019 dhe 2020 . 

 

Nga leximi i orarit  të vijueshmërisë në punë për vitin 2018, 2019 dhe 2020 u vërtetua 

fakti se paditësi te e paditura në vitin  2018 ka punuar 26 ditë pune, në vitin 2019 ka punuar 

230 ditë pune dhe në vitin 2020 ka punuar 230 ditë pune . 

 

Nga leximi i listës së pagave me shenjën EM00102708 në emër të G. F. e dt.30.12.2020 

u vërtetua fakti se paditësi ka realizuar pagë mujore për muajin dhjetor 2020 në shumë prej 

537.57€, ndërsa në muajin Janar të vitit 2021 ka realizuar pagë neto 578€ si dhe në muajin 

Tetor të vitit 2020, ka realizuar pagë neto në lartësi prej 641,50€, në muajin Nëntor 2020 ka 

realizuar pagë në lartësi prej 904.91€. 

 

Nga leximi i formularit të vlerësimit të performancës e lëshuar me dt.08.02.2021,  për  

periudhën kohore 01.01.2020 deri më 31.12.2020, u vërtetua fakti se paditësi është vlerësuar 

nga e paditura dhe është notuar me notën 4 . 

 

Nga leximi i  formularit të vlerëismit të performancës e lëshuar me dt.12.03.2020,  për  

periudhën kohore 20.05.2019 deri më 01.01.2020, u vërtetua fakti se  paditësi është notuar më 

notën 3 dhe 4. 

 

Nga leximi i formularit të vlerësimit të performancës e lëshuar me dt.18.01.2019,  për  

periudhën kohore 01.01.2018 deri më 01.01.2019, u vërtetua fakti se paditësi është notuar më 

notën 4. 

Nga leximi i listës së distribuimit me nr. të referencës 07/1 -01 SAP-P/10240 e 

dt.25.11.2021, gjykata vërtetoi faktin se e paditura i kishte dhënë përgjegje në kërkesën e 

paditësit për kompensimin e shpërblimit për një pagë mujore ekuivalente me pagën e rregullt 

mujore në fund të qdo viti dhe kompensimin e shujtës ditore, me të cilën kishte refuzuar 

kërkesën për pagesën e një page mujore për tre vitet e fundvitit ku emri i paditësit figuron në 

nr.31 .  

 

           Në fakt në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti se paditësi  ka qenë  i 

punësuar si zyrtar policor në P.K, ngase një fakt të tillë e vërteton Kontrata e punës, Vërtetimi i 

punësimit , Lista e pagave  si dhe Formularët për vlerëismin e performancës. 
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           Konstestues në mes të palëve është qështja e pagesës së tri pagave mujore për fund vit 

për vitet 2018,2019 dhe 2020, të paditësit si dhe konstestuese është qështja e kompensimit të 

ushqimit. 

 

           Nga provat e administruara duke analizuar një nga një si dhe të gjitha së bashku bazuar 

në nenin 8 të LPK-së, gjykata erdhi në përfundim se kërkesa e paditësit për pagesën e tri 

pagave si shpërblim në vlerën e një page mujore të fundvitit për vitet 2018, 2019 dhe 2020, ka 

bazën ligjore , për faktin se paditësi G. F. është vlerësuar në nivelin e kënaqshëm dhe ka marrë 

nota 4,  lidhur me profesionalizmin, respektin ndaj shumllojshmërisë dhe gjinisë , llogaridhënia 

, komunikimi, puna ekipore etj, si dhe ndaj tij nuk është inicuar asnjëherë ndonjë masë 

disiplinore  dhe duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2018 Mbi Mardhënien e 

Punës në Policinë e Kosovës, gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

       Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe e refuzoi kërkesën e 

paditësit lidhur me kompensimin e shpenzimeve të ushqimit për faktin se një kërkesë e tillë 

nuk ka mbështetje në asnjë ligj, apo akt tjetër nënligjor dhe gjithashtu gjykata nuk mori për 

bazë pretendimin e përfaqsuesit të paditësit që në mënyrë analoge të zbatohet kontrata 

kolektive . 

 

       Detyrimi i të paditurës për pagesën e kamatës dhe kamatëvonesës prej 8%  në vit është 

gjykuar nga Gjykata konform nenit 382 të LMD/ Ligjinr. 04/L-077 i datës 10 maj 2012, në të 

cilën dispozitë është përcaktuar se ,, Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. 2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind 

(8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë “, si dhe duke u bazuar në arsyet 

se e paditura ka ra në vondesë për pagat e pa paguara nga dita e ushtrimit të padisë. 

 

       Ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e bazoi në nenin 452.1  të LPK-së, 

duke marrur parasysh suksesin e paditësitnë kontest, ashtu që e detyroi të paditurën që t’ia 

kompenzoj paditësit shpenzimet në lartësi prej 279.00€, në afat prej 7 ditë pas ditës së pranimit 

të  këtij Aktgjykimi edhe ate në emër të taksës gjyqësore shumën prej 40€ . 

 

       Nga të cekurat më lartë, bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN –DEGA NOVOBËRDË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

   C.nr. 142/21 dt 29.09.2022 

 

                G j y q t a r i, 

                                               Gazmend Ajvazi 
 

 

Udhëzim mbi Mjetin Juridik: kundër këtij aktgjykimi, mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh, pas ditës së pranimit, përmes kësaj Gjykate. 

 

 


