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Bordi Menaxhues i K.R.U “Radoniqi”  SH.A. - Gjakovë, konmfor Ligjit Nr. 03/L-

048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ligjit Nr. 04/L -042 për 

Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës , Ligjit  Nr.  03/L-212 të Punës ,  si  dhe 

të gji tha ligjeve të tjera, udhëzimeve administrative dhe rregulloreve  në Kosovë të 

cilët i  rregullojnë këto çështje  me qëllim të kryerjes së shërbimeve më me 

efikasitet dhe përgjegjësi , nxjerr këtë:  

 

RREGULLORE 

Mbi  Shpenzimet e Parasë në K.R.U.“Radoniqi”  SH.A. 

  

Neni 1  

Dispozitat e Përgjithshme 

Me këtë rregullore me synim të zbatimit të drejtë të ligjislacionit në fuqi 

përcaktohen rregullat financiare dhe procedurat lidhur me shpenzimin e 

parasë në K.R.U. “Radoniqi”  SH.A. –  Gjakovë, për:  Menaxhimin e 

Projekteve Kapita le,  Procesin e Shpenzimeve që kërkojnë P rokurim dhe 

Procesin e Shpenzimeve që nuk kërkojnë Prokurim.  

 

Neni 2 

Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli  

Menaxhimi financiar dhe kontrolli,  ka të bëjë me forcimin e performancës 

së ndërmarrjes që të:  

 Merr vendime më të  mira;  

 Jap shërbime më të mira; dhe  

 Vlerë më të mirë për paratë e dhëna.  

Për të arritur këtë,  MFK synon që menaxhmenti  të jetë përgjegjës,  jo 

vetëm për marrjen e vendimeve financiare, por edhe për të siguruar që 

këto vendime janë adekuate dhe në interesin  më të mirë të ndërmarrjes. 

Kjo do të thotë, të sigurohet se paratë shfrytëzohen mirë dhe shfrytëzimi i  

tyre shtrihet sa më shumë që është e mundur, nëpërmes përdorimit efikas,  

efektiv dhe ekonomik të burimeve, s i  personeli,  asetet  dhe buxheti .  
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Neni 3  

Shpenzimi i Parasë  

Me qëllim të shtimit  të efikasitetit ,  përshtatjes së nevojave dhe kushteve 

të punës,  në K.R.U. “Radoniqi”  Sh.A. kjo rregullore për shpenzimin e 

parasë paraqet elementet thelbësore të shpenzimeve të parasë,  që janë: 

ndarja e fondeve për kategoritë e shpenzimeve, menaxhimi i projekteve 

kapitale, shpenzimet me procedurë prokurimi, shpenzimet pa procedurë 

prokurimi,  obligimi dhe pagesat.  

 

Neni 4 

Ndarja e Fondeve për Kategoritë e Shpenzimeve  

1. Zyrtarët financiar dhe Zyrtarët  tjerë përgjegjës në kuadër të 

ndërmarrjes duhet t’i  identifikojnë në mënyrë të veçantë të gjitha 

shpenzimet.  Ndarja e Fondeve është proces i  vënies në dispozicion të 

fondeve për t’u shpenzuar sipas kategorive të caktuara të shpenzimeve, në 

përputhje me planifikimin sipas Planit të Biznesit.  Nëqoftëse ka 

ndryshime, ato duhet pasqyruar në planet e tyre dhe të bëhet konfirmimi 

sipas parashikimit të ndryshuar.   

2. Nëse ndodhë një rast për të cilin nevojiten shpenzime urgjente ose të 

paparashikuara,  atëherë duhet të shpjegohen rrethanat të cilat  kanë 

shkaktuar këto shpenzime, të shpjegohen arsyet pse këto rrethana nuk 

kanë mundur të parashikohen, të shpjegohet se si  këto shfrytëzime i  

kontribuojnë përmbushjes së misionit,  qëllimeve dhe objektivave të 

ndërmarrjes etj.  

Neni 5 

Menaxhimi i  Projekteve Kapitale  

Projektet kapitale menaxhohen sipas vlerësimit që përmban shumën e 

planifikuar se sa do të shpenzohen në secilin projekt dhe në secil in vit , 

dhe sa është shkalla e realizueshmërisë për projektet e tilla.  

 

Neni 6 

Prokurimi 

Procesi i  prokurimit  bazohet në Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe në Ligjin Nr. 04/L -042 për  
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Prokurimin Publik.  Pjesa më e madhe e shpenzimeve që ndërlidhen me 

aktivitetet në kuadër të ndërmarrjes kryhet me anë të Li gji t të Prokurimit  

Publik.  

 

Neni 7 

Procesi  i  Shpenzimeve që Kërkojnë Prokurim 

1. Shpenzimet dallohen në bazë të asaj  se a kërkohet apo jo procesi i  

prokurimit për ato shpenzime. Shpenzimet që kërkojnë proces prokurimi 

duhet të jenë në përputhje me Planin e  Biznesit dhe Planin e Prokurimit , 

të përgatitet Deklarata  e Nevojave dhe dokumentet tjera të prokurimit që 

kërkohen.  

2. Shpenzimet që kërkojnë proces prokurimi do të regjistrohen në bazë të 

këtij  dokumentacioni:  

2.1.   Disponueshmëria e fondeve  

2.2.  Kërkesa për blerje  

2.3.  Urdhërblerja  

2.4.  Raporti i  pranimit dhe menaxhimit  të kontrat ës 

2.5.  Urdhëri për pagesë (raporti për kryerjen e pagesës)  

2.6.  Fatura origjinale, si dhe  

2.7.  Kontrata.  

Neni 8 

Obligimi 

Obligim do të thotë marrëveshje l igjore, siç është kontrata apo 

urdhërblerja në të cilën ka hyrë ndërmarrja, dhe e cila kërkon nga  

ndërmarrja që të bëjë shpenzim.  

 

Neni 9 

Pranimi i Faturave nga Operatorët Ekonomik dhe Regjistrimi i  Tyre  

1. Të gjitha faturat duhet të pranohen duke zbatuar procedurat  e kontro llit  

të brendshëm për qarkullim të dokumentacionit. Faturat duhet të 

përmbajnë: emrin e operatorit ekonomik (furnitorit),  numrin e  regjistrimit  

të biznesit, numrin fiskal, numrin e faturës, xhirollogarinë bankare, datën 

e faturës dhe të ketë të bashkangji tur fletëdërgesën apo raportin e kryerjes  
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së shërbimeve ose punëve.  Të gji tha  faturat  të cilat dorëzohen duhet të 

protokolohen dhe regjistrohen në librin hyrës.  

2. Zyra e Prokurimit  pas pranimit të faturave duhet t ’a përgati t lëndën dhe 

t’a dërgon në Departamentin Financiar për pagesë. Në rastet kur ka 

parregullsi  në faturat dhe dokumentacionin mbështetës i cil i  dorëzohet,  

kthehen mbrapa për kompletim.  

3.Zyrtarët  Financiar janë përgjegjës për regjistrimin e të gjitha faturave të 

pranuara ose obligimeve tjera, brenda pesë dite pune pas pranimit të 

faturës ose ngritjes së obligimit përkatës.   

 

Neni 10 

Pagesa e Faturave 

1. Departamenti  Financiar para se të kryen pagesën duhet:  

1.1.  Të sigurohet që fatura nuk është paguar më parë  

1.2.  Të sigurojë raportin e pranimit  të mallit  /  shërbimit  /  punëve nga 

komisioni i autorizuar  

1.3.  Të sigurohet që fatura ësht ë protokoluar dhe e njëjta 

shfrytëzohet  për të gjitha njësitë  e inkorporuara në proces dhe  

evidentohet në librin e faturave  

1.4.  Të sigurohet urdhëri  për pagesë (raporti  për k ryerjen e pagesës) 

për pagesat  që ndërlidhen me procesin e prokurimit  

1.5.  Fatura kalon tek likuidatorja e cila e kompleton dokumentacionin 

për faturë dhe e kontrollon nëse fatura është në rregull  

1.6.  Fatura pas plotësimit të të gjith a kushteve kalon tek Kryeshefi  

Ekzekutiv për aprovim të pagesës  

1.7.  Pagesa e faturës ekzekutohet nga arkatari  i  ndërmarrjes.  

 

2.Zyrtari Financiar është përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e 

vlefshme dhe kërkesë për pagesë për mallrat dhe shërbimet e furnizuara 

dhe /  ose punët e realizuara për ndërmarrjen të paguhen brenda tridhjet ë 

(30) ditëve kalendarike pas pranimit  të faturës, nëqoftëse nuk është 

paraparë ndryshe me kontratë.  
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Neni 11 

Procesi  i  Shpenzimeve që nuk Kërkojnë Prokurim  

 

1. Për shkak të natyrës së tyre, disa blerje nuk kërkojnë proces prokurimi.  

2.  Shpenzimet që nuk kërkojnë prokurim janë:  

 

2.1.  Shpenzimet e paguara nga paraja e imët  

2.1.  Shpenzimet e komunalive  

2.3.  Shpenzimet e pagave  

2.4.  Avancet për udhëtime.  

 

3. Shpenzimet që nuk kërkojnë proces prokurimi,  do të re gjistrohen në 

bazë të këtij  dokumentacioni:  

3.1.  Urdhëri për pagesë  

3.2.  Urdhërblerja  

3.3.  Fatura origjinale  

3.4.  Kontrata (në rastet kur është e obligueshme)  

3.5.  Raporti i  pranimit.  

 

Neni 12 

Shpenzimet e Paguara nga Paraja e Imët 

1. Paraja e imët e cila mbahet nën kontrollin e ndërmarrjes, shfrytëzohet  

për të paguar blerjet  e ndryshme me vlera të vogla të cilat paraqit en në 

raste të paparashikueshme me vlerë deri 100€.  

2. Nuk mund të inicohen blerje nga fondi i parave të imëta për mallra pa u 

informuar paraprakisht zyrtari kompetent se malli i  til lë gjendet në depo, 

apo për mallra të tilla ekziston edhe kontrata.  

3. Ndërmarrja nuk mund të pranojë fatura të shumëfishta nga një furnitor 

për të zvogëluar shumën e faturave individuale në më pak  se 100€ me 

qëllim të realizimit të një pagese.  

 

Neni 13 

Pagesa e  Shpenzimeve  Komunale (energjia elektrike, mbeturinat, uji, 

telefoni) 
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1. Është me rëndësi për ndërmarrjen që të planifikojë shpenzimet 

komunale.  Për shkak se nuk kërkohet prokurim për këto shërbime,  

planifikimi për këto shpenzime bëhet në bazë të të dhënave historike të 

cilat vlerësohen si  mjet për të vlerësuar shpenz imet në të ardhmen.  

2. Faturat të cilat  nuk kërkojnë proces prokurimi po ashtu duhet të 

protokolohen, të nënshkruhen nga zyrtari  i  pranimit dhe të dorëzohen 

drejtëpërdrejtë tek Departamenti Financiar për regjistrim dhe pagesë.  

3. Pagesa e borxheve për shpenzimet e energjisë elektrike, të telefonisë, si 

dhe komunalive tjera duhet të jenë prioritet.  Ndërmarrja duhet të bëjë 

përpjekje për t’ i  eliminuar të gjitha obligimet e papaguara (nëse ka) dhe të 

paguajnë shumën e plotë të obligimit menjëherë brenda 30 dit ësh pas 

pranimit të faturës.  

4. Ndërmarrja duhet t ’i  barazojë obligimet dhe pagesat me ofruesin e 

shërbimeve komunale.  

 

Neni 14 

Paga,  Kompensimi i  Pagës dhe të Ardhurat e Tjera 

1. I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e Punës, në 

pajtim me Ligjin e Punës, Kontratën Kolektive dhe  Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit .  

2.  Të drejtën për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e tjera, i  

punësuari i  realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e 

kryer dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës.  

3.  Punëdhënësi duhet t’i  paguajë  femrave dhe meshkujve kompensimin e njëjtë për 

punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili  mbulon pagën  bazë dhe shtesat e tjera.  

4.  Punëdhënësi duhet të nxjerrë një deklaratë   për çdo   pagesë dhe çdo shtesë 

tjetër të paguar të të punësuarve. Pagat mund të paguhen përmes transferit bankar 

ose me para të gatshme me ç’rast  punëdhënësi duhet të mbajë regjistrin për pagesat 

e bëra.  

5.  Pagat në Kosovë paguhen sipas valutës zyrtare në Euro (€).  

6.  Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me Kontratë Kolektive, Aktin e Brendshëm 

të  Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një (1) herë në muaj.  
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Neni 15 

Paga në Bazë të Suksesit në Punë 

1.Bazat për caktimin e suksesit  në punë janë: kuanti teti ,  kualiteti ,  

ekonomizimi në punë, kreativiteti dhe inovacionet .  

2.  Suksesi  në punë vlerësohet individualisht  apo në mënyrë grupore,  sipas 

kri tereve të njohura para fi llimit  të punës .  

 

Neni 16 

Shtesat për Ngarkesat e Posaçme në Punë 

1.Të punësuarit kanë të drejtë në shtesat për ngarkesat e posaçme në punë, ndikimin negativ 

të ambientit, rreziqet në punë, si dhe për punë të pa përshtatshme për punëtorin.  

2. Shtesat llogariten vetem për kohën gjatë së cilës i punësuari ka punuar në kushtet me të 

cilën i takon shtesa. 

3. Bazë për caktimin e shtesave ,është paga bazë e të punësuarit ,me orar të plotë të punës. 

4. Shtesat nga paragrafi i parë i këtij neni nuk llogariten si shtesë e posaçme në rastet kur 

kushtet e punës në të cilat punohet janë marrë parasysh në vlerësimin e pagës për  punë 

tipike.   

5. Për punën më të gjatë se orari  i  plotë i punës, si dhe për punë në ditët e festave 

shtetërore dhe për punën e natës, i  punësuari ka të drejtë në pagë shtesë,   me Ligjin e 

Punës, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës.  

6. Të punësuarit i  takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë, si më poshtë:  

6.1. 20 % në orë për kujdestari;  

6.2. 30 % në orë për punë gjatë natës;  

6.3. 30 % në orë për punë jashtë orarit;  

6.4. 50 % në orë për punë gjatë ditëve të festave; dhe 

6.5. 50 % përqind në orë për punë gjatë fundjavës .  

7.Pagesa shtesë për punë gjatë fundjavës, festave dhe ditëve të lira sipas ligjit  e 

përjashtojnë njëra- tjetrën.  

8.I punësuari mund të kërkojë nga punëdhënësi që në vend të pagës shtesë nga 

paragrafi 2. i  këtij  neni, kompensimi t’i  bëhet me ditë pushimi. 

9.Punëdhënësi mund të vendosë që një pjesë të punës jashtë orarit të kompensohet me ditë 

pushimi, në përputhje me përqindjet e parapara në paragrafin 2. të këtij neni. Kjo formë e 

kompensimit duhet të parashihet në Kontratën e Punës ose në Aktin e Brendshëm të 

Ndërmarrjes. 
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Neni 17 

Shtesa për Përvojë në Punë 

Të punësuarve i’u njifet e drejta e shtesës për përvojën në punë 0.5% të 

pages bazë për çdo vit të plotë të përvojës në punë .  

 

Neni 18 

Kompensimi i Pagës  

1.I punësuari ka të drejtë për kompensim në pagë, në rastet si në vijim: 

1.1.   gjatë ditëve të festave në të cilat nuk punohet;  

1.2.   gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor;  

1.3.   gjatë aftësimit dhe përsosjes profesionale për të cilën është dërguar;  

               1.4.  gjatë ushtrimit të funksioneve publike për të cilat nuk paguhet.  

 

Neni 19 

Kompensimi i Pushimit Mjekësor 

1.I  punësuari në rast të sëmundjes ka të drejtë në pushim mjekësor të rregulltë mbi 

bazën, deri  në njëzet  (20) ditë pune brenda një (1) viti  me kompensim prej  100 % të 

pagës.  

2.I  punësuari  ka  të  drejtë  në  kompensim  të pushimit mjekësor  që është  si   

pasojë  e  lëndimit  ose sëmundjes profesionale në punë e  cila ndërlidhet me 

kryerjen e punëve dhe të  shërbimeve për punëdhënësin me kompensim prej 70 % të 

pagës së tij.  

3.I  punësuari  ka të drejtë në kompensim  të pushimit mjekësor sipas paragrafit   

të këtij   neni  në kohëzgjatje prej dhjetë (10) deri  në nëntëdhjetë (90) ditë pune. 

4.Pagesa për kompensimin e pushimit mjekësor bie mbi punëdhënësin.  

5.Të drejtat  e përcaktuara sipas këtij neni mund të parashihen edhe me Kontratën 

Kolektive, Aktin e Brendshëm, por në asnjë rast nuk duhet të jenë më të ulëta se sa të 

drejtat e parapara me Ligjin e Punës. 

6.Dispozitat e këtij  neni do të jenë të aplikueshme deri në kohën e hyrjes në fuqi 

të legjislacionit për mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor.  

 

Neni 20 

Kompensimi i Lëndimit në Punë  
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Punëdhënësi është i obliguar që në rast të lëndimeve dhe sëmundjeve profesionale të 

të punësuarit,  të marra gjatë kryerjes së punës,  t’iu ofrojë sigurimin për  

kompensimin e shpenzimeve sipas Ligjit  të Punës dhe ligjeve tjera të aplikueshme. 

 

Ministria nxjerrë akt nënligjor për të përcaktuar shtrirjen e sigurimit dhe për të 

klasifikuar lëndimet dhe shkallën e kompensimit për lëndimet e shkaktuara në punë. 

 

Neni 21 

Kompensimi në Rast të Pensionimit 

I punësuari  me rast in e pensionimit  gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse 

në lartësi prej  3 paga mujore,  që i ka marrë për tre muajt  e fundit .  

 

Neni 22 

Kompensimi  i  Ushqimit  gjatë Punës 

1.Të punësuarve u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë punës prej  8 

orëve për ditët e pranisë në punë .Vlera e kompensimit të shpenzimit të 

ushqimit në punë për një ditë pune është tre euro e pesëdhjet ë  cent (3.5 

Euro) .  

2.Aty ku nuk ka shtesa mbi pagën bazë dhe ka mundësi financiare,  mund të 

paguhet  kompensimi për ushqim gjatë orarit të punës .  

3.Punëdhënësi i  cili  ka të rregulluar ushqimin e të  punësuarve përmes 

restaurantit ,  kuzhinës, ose në një formë tjetër,  nuk e ka obligim pagesën e 

ushqimit si  në pikën 1 të këtij  neni .  

 

Neni 23 

Kompensimi  për Shkak të Shkollimit të të Punësuarve 

1.Të punësuarit,  kanë të drejtë të shkollohen  për dobi personale dhe në 

inters të punëdhënësit.  

2.Nëse punëdhënësi  i  dërgon në shkollim të punësuarin , ata lidhin kontratën 

adekuate ne mes   veti .   

3.Nëse shkollimi është i organizuar jashtë orarit  të punës , koha e shkollimit  

numërohet si pjesë e orarit të punës dhe i  punësuari ka të drejta të njëjta 

sikurse gjatë punës .  
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4.Nëse shkollimi është i  organizuar jasht orarit të punës,  për të drejtat e të 

punësuarit vendos punëdhënësi .  

 

Neni 24 

Kompensimi  i Shpenzimeve të Shkollimit dhe Ditët e Lira 

1.Të  punësuarit që dërgohen në shkollim në inters të punëdhënësit, nga punëdhënësi i 

mbulohen këto shpenzime të shkollimit: 

1.1. Shpenzimet e udhëtimit  

1.2. Shpenzimet e shkollimit  

1.3. Shpenzimet e ushqimit  

1.4. Shpenzimet  e banimit  

2.Krahas ditëve të lira, i punësuari ka të drejtën në ditë të lirë edhe në ditën e provimit . 

3.Të drejtën në ditë të lirë nga paragrafi paraprak, i punësuari e ka vetëm kur hynë herën e 

parë në provim. 

4.Ditët e lira të punës për shkollim caktohen në pajtim me kontraten e veçantë ndërmjet 

punëdhësit dhe të punësuarit, në bazë të kohëzgjatjes dhe llojit të shkollimit . 

5.I punësuari që shkollohet në interes të punëdhënësit dhe dërgohet në shkollim nga 

punëdhënësi ka të drejtë të caktohet në vendin e punës në pajtim me shkallën e shkollimit të 

përfituar në bazë të kontratës, dhe i njëjti është i obliguar që të japë kontributin e tij në 

ndërmarrje së paku një vit mbasë përfundimit të shkollimit në rastet kur financohet nga 

ndërmarrja. 

6.Nëse punëdhënësi nuk përmban obligimet e parapara me  kontratën e shkollimit, i 

punësuari është i liruar nga detyrimet e veta, të përcaktuara me kontrat mbi shkollimin. Në 

rast se i punësuari nuk i përmbush detyrimet e veta në bazë të kontratës mbi shkollimin, 

duhet t’ia kthej punëdhënësit të gjitha shpenzimet e shkollimit. 

 

                                             Neni  25 

       Ndihma Solidare  me Rastin e Vdekjes së Punëtorit  

Ndihma solidare të të punësuarve do t’i  paguhen për rastet : në rast të 

vdekjes së punëtorit  kanë të drejtë në ndihmën solidare të një page , nga 

mesatarja e të ardhurave personale të të gjithë punëtorëve në kompani.  

 

Neni 26 

Kompenzimi i Pushimit të  Lehonisë 
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1.Femra e punësuar gëzon të drejtën prej dymbëdhjetë (12) muajve,  të pushimit të 

lehonisë.  

 

 

2.Me prezantimin e certifikatës mjekësore femra e punësuar mund ta fillojë pushimin 

e lehonisë deri në dyzetepesë (45) ditë para datës kur pritet të lindë. Në periudhën 

prej njëzetetetë (28) ditëve para datës kur pritet të lindë, punëdhënësi  me pëlqimin e 

femrës shtatzënë, mund të kërkojë që ajo ta fillojë pushimin e lehonisë, nëse 

punëdhënësi mendon se femra e punësuar nuk është në gjendje t’i  kryejë detyrat e saj.  

3.Gjashtë (6) muajt e parë të pushimit të lehonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me 

kompensim 70% të pagës bazë.  

4.Tre (3) muajt në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës me 

kompensim   50% të pagës mesatare në Kosovë.  

5.Femra e punësuar ka të drejtë me këtë ligj që ta zgjasë pushimin e saj të   lehonisë 

edhe për tre (3) muaj të tjerë pa pagesë.  

 

Neni 27 

Kompensimi i Punëtorëve me Gjendje të Rëndë Shëndetësore dhe të Pashërueshme 

Deri në zgjidhjen e çështjes sociale , për punëtorët me gjendje shëndetsore 

të rëndë dhe të pashërueshme, të konstatuar nga mjeku specialist  i  

sëmundjes përkatese , i  bëhet kompensimi  i  të ardhurave në kohëzgjatje deri 

në nëntëdhjetë (90) ditë pune, prej 70 % të pagës së tij.  

 

Neni 28 

Kompensimi për Mosshfrytëzimin e Pushimit Vjetor  

1. Të punësuarit nuk mund t’i  mohohet e drejta në shfrytëzimin e pushimit vjetor.  

2.I punësuari që nuk e ka shfrytëzuar pushimin vjetor apo një pjesë të pushimit me 

fajin e punëdhënësit,  ka të drejtë për ta shfrytëzuar atë pushim gjatë periudhës vijuese 

e cila i  konvenon punëmarrësit,  apo kompensim me të holla.  

3.Lartësia e kompensimit nga paragrafi 2.  i  këtij  neni, caktohet varësisht nga 

kohëzgjatja e pushimit vjetor të pashfrytëzuar sipas të ardhurave të cilat i  punësuari  i  

realizon për muajin kur kompensohet .  

 

Neni 29 

Mungesa nga Puna me Pagesë  

1.I punësuari ka të drejtë të mungojë nga puna me kompensim të pagës: 
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1.1.  pesë (5) ditë në rast të martesës së tij;  

1.2.  pesë (5) ditë në rast të vdekjes së anëtarit  të ngushtë të familjes;  

 

 

1.3.  tri  (3) ditë për lindje të fëmiut;  

1.4.   një ditë pune me rastin e ndrrimit  të vendbanimit të punëtorit ,  

gjegjësisht  familjes së punëtorit;  

           1.5    deri  në 3 ditë pune për fatkeqësi  elementare ;  

1.5.   një (1) ditë pune për çdo rast të dhënies vullnetare të gjakut.  

 

Neni  30 

Kompensimi i Shpenzimeve për Udhëtim Zyrtar  

1.Punëmarrësve të K.R.U ”Radoniqi” ,  i’u takon kompensimi i  shpenzimeve  

për udhëtim zyrtar kur kryejnë  punë në kuadër të detyrave të tyre të punës 

për  K.R.U “Radoniqi”  SH.A. –  Gjakovë. 

2.I punësuari gjatë kohës së kaluar në udhëtim zyrtar jashtë vendit,  ka të drejtë në 

kompensimin e shpenzimeve sipas kushteve,  mënyrës dhe lartësisë së përcaktuar 

sipas tarifave për mëditje të udhëtimit zyrtar jashtë vendit , sipas Udhëzimit 

Administrativ Nr. MPSH 2004/07 për Udhëtimet Zyrtare.  

3.Urdhëresa për udhëtim zyrtar duhet të përmbajë këto shënime:  

-  emri dhe mbiemri i  punëmarrësit  që udhëton 

-  punët dhe detyrat e punës që duhet të kryhen  

-  vendi dhe shteti ku duhet udhëtuar 

-  koha e nisjes dhe kohëzgjatja e udhëtimit  

-  mjeti  i  udhëtimit  që do të përdoret për udhëtim 

-  lartësia e akontacionit dhe te dhënat tjera eventuale të  nevojshme.  

 

Neni 31 

1.Punëdhënësi  i  K.R.U “Radoniqi”  SH.A. - Gjakovë, do t`i   paguaj 

punëmarrësit shpenzimet për udhëtim zyrtar  të cilat përfshijnë fjetjen,   

transportin dhe shujtat për udhëtime pune. 

2.Duhet të plotësohen kushtet që të kualifikohet shpenzim i për punë, si:  

- Udhëtimi për punë duhet të jetë i autorizuar me shkrim nga niveli i  

duhur menaxherial  

-  Duhet të ceket qartë qëll imi i  udhëtimit për punë  
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- Kërkesa për udhëtim duhet të jetë në harmoni me politikat e pagesave 

të udhëtimit të punëdhënësit .  

 

Neni 32 

Kompensimi i  Shpenzimeve të Fjetjes  

Fjetja jashtë Kosovës kompensohet sipas nenit  12 të Udhëzimit  

Administrativ të Ministrisë së Shërbimeve Publike nr.  MSHP 2004/07 që 

varet nga shteti  ku bëhet fjetja.  

 

Neni 33 

Kompensimi i  Shpenzimeve të Transportit  

1.Shpenzimet  e transportit të  udhëtimit zyrtar kompensohen në  vlerën 100 

%  te shpenzimeve faktike të dëshmuara me biletat e transportit pu blik ose 

në formë tjetër.  

2.Nëse punëmarrësi  e shfrytëzon automjetin privat  për udhëtim zyrtar  i  

paguhet kompensimi i shpenzimeve të derivateve 0.16 € për kilometër.  

 

Neni 34 

Kompensimi i  Shpenzimeve të Shujtës  jashtë Kosovës  

1.Shujta jashtë Kosovës kompensohet sipas nenit 12 të Udhëzimit  

Administrativ të Ministrisë së Shërbimeve Publike nr.  MSHP 2004/07 që 

varet nga shteti  ku janë siguruar ushqimet.  

2.Në bazë të urdhëresës për udhëtim jashtë vendit mund të  paguhet 

akontacioni në lartësi të  shpenzimeve të përllogaritura.  

3.Llogarit jes së shpenzimeve të udhëtimit i  bashkëngjiten:  urdhëresa për 

udhëtim zyrtar dhe provat mbi shum ën e paguar për shpenzimet  e 

tërësishme të hoteli t,  biletës së udhëtimit, dhe shpenzimeve të t jera të 

pranueshme. 

4.Në afat prej 48 orësh pas kthimit në  punë punëmarrësi duhet të  paraqes 

raportin me shkrim për kryerjen e detyrave n ë këtë udhëtim zyrtar.  

5.Faturat  për harxhime gjatë  udhëtimit duhet t`i  paraqes në  afat  prej  tri  

ditësh.  

6.Shpenzimet  e sigurimeve mjekësore, vizave, thirrjeve telefonike  kur ato 

janë të domosdoshme bien në barrë të K.R.U “Radoniqi”  SH.A. –  Gjakovë. 
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7.Pjesëmarrja në seminare, kongrese dhe takime të till a të ngjashme, mund 

të bëhen vetëm në raste kur të njëjtat  organizohen në kuadër të lëmit të ujit  

të pijes, kanalizimeve dhe ujërave të zeza.  

 

Neni 35 

Punëdhënësi  nuk do t`ia kompensojë  punëmarrësit  shpenzimet e udhët imit   

për vajt je-ardhje në punë,  përveç punëtorëve të cilët  pa pëlqimin e punëtorit  

i’u është ndrruar vendi i  punës prej  një lokacioni në tjetrin brenda 

ndërmarrjes .  

Neni 36  

1.Punëdhënësi  mund t`i kompensoj shpenzimet e qiras ë për ndonjërin  apo 

grupe të punëmarrësve për të cilët  shprehet  nevoja e theksuar.  Këtë nevojë 

e përcakton menaxhmenti i  ndërmarrjes .  Këto shpenzime mund të jenë të  

përkohshme dhe mund të zgjasin më së shumti 3 muaj.  

2.Vlera maksimale për një këst  mujor të  qirasë mund të jetë në  lartesinë e 

një page mesatare mujore në nivel të punëdhënësit.  

 

                                                   Neni 37  

       Shpenzimet për Ndihma Solidare Financiare pa Obligim Kthimi   

Në rast të sëmundjes së rëndë të punëmarrësit ,  apo fatkeqësive natyrore, në 

bazë të kërkesës së të njëjtave mund t`iu ipet pa kthim ndihma solidare 

financiare vlerë të ci lën e përcakton ekzekutivi  i  ndërmarrjes,  varësisht  nga 

rasti  dhe gjendja financiare e ndë rmarrjes, por kjo nuk mund të kaloj  me 

shumë se 2 paga mujore mesatare të punëdhënë sit.  

                                                          

Neni 38 

Shpenzimet me Rastin e Festave të Fundvitit ,  Fetare dhe Kombëtare 

Varesisht nga gjendja financiare e ndërmarrjes dhe në  pajtim me vendimin e 

menaxhmentit  të ndërmarrjes , pas aprovimit nga Bordi  i  Drejtorëve  të 

punësuareve të ndërmarrjes mund t’iu ndahen mjete financiare  me rastin e 

festave fetare, kombëtare,  festave të fundvitit  dhe për rastin e përgati tjeve  

për fillimin e vitit  të ri shkollor.  

 

Neni 39 

Shpenzimet për donacione  
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1. Ndërmarrja mund të jetë  donatore për  mbështetje financiare  të:  

familjeve skamnore , të sëmuarve për trajtim shëndetsor , aktiviteteve  

kulturore e sportive,   si  dhe dhuratat   për festën e vitit  të ri  për fëmijet  e  

disa familjeve në gjendjen e dobët ekonomike. Ky donacion nuk mund të 

kalojë vlerën e një page mujore mesatare të punëdhënësit.  

2.Ndërmarrja  mund të jetë donator i ndonjë projekti të  ndonjë OJQ-je ose 

grupe të tjera të  organizuara interesi si  sportiv,  edukativ, me karakter 

garues etj , për realizimin e ndonjë projekti të rëndësishëm, por ky donacion 

nuk mund të jetë më i  madh se 10 % e vlerës së përgjithshme të vet 

projektit të paraparë.   

Neni 40 

Kompensimi i Pagës gjatë Largimit të Përkohshëm  

1.Gjatë kohës së largimit të përkohshëm nga puna, sipas nenit 73 të Ligjit të Punës, të 

punësuarit i  takon e drejta e kompensimit në pagë në lartësi  prej 50%. 

2.Largimi i përkohshëm nga puna sipas nenit  73 të Ligjit të Punës, mund të zgjasë më së 

shumti gjashtë (6) muaj,  periudhë në të cilën punëdhënësi  është i obliguar që të 

punësuarin t’a kthejë në punë ose t’ia shkëpusë Kontratën e Punës.  

 

Neni 41 

Hyrja ne fuqi 

Kjo rregullore do të  hynë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj ,  dhe do 

të vlejë deri  sa të mos revokohet me një rregullore t jetër për lëmin e njëjtë.  

 

 

 

Kryesues i Bordit të Drjetorëve 

_________________                                 

z. Fatos Koshi  

 

 


