
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria-Vlada-Government  
Ministria e Drejtësisë 

Ministarstvo Pravde – Ministry of Justice 

_______________________________________________________ 

 

 

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 04/2015 PËR KUSHTET E PUNËS DHE
1
  

KOMPENSIMIN NË RAST TË PAAFTËSISË SË SHKAKTUAR NË PUNË PËR TË DËNUARIT 

 

 

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ-NO. 04/2015 ON WORKING CONDITIONS AND THE
2
 

COMPENSATION IN CASE OF DISABILITY CAUSED IN WORK FOR CONVICTED PERSONS 

 

 

 

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 04/2015 ZA USLOVE RADA I NAKNADU
3
  

U SLUCAJU NESPOSOBNOSTI PROUZROKOVANE NA RADNOM MESTU ZA OSUĐENIKE 

 

 

 

                                                 
1  Udhëzim Administrativ MD-nr.04/2015 për kushtet e punës dhe kompensimin në rast të paaftësisë së shkaktuar në punë për të dënuarit, është nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më 

datë 19.05.2015.   
2  Administrative Instruction MoJ-no. 04/2015 on working conditions and the compensation in case of disability caused in work for convicted persons, signed by the Minister of Justice, 

date 19.05.2015.   
3 Administrativno Uputstvo MP-br. 04/2015 za uslove rada i naknadu u slucaju nesposobnosti prouzrokovane na radnom mestu za osuđenike, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum 

19.05.2015.   



 

 2/8 

 

 

Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,  

 

Në mbështetje të nenit 76 paragrafi 3 të 

Ligjit nr. 04/l-149 për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale, (GZ, NR. 31 / 28 

Gusht 2013, Prishtinë), nenin 8 

nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr. 

02/2011 për fushat e përgjegjësisë 

administrative të Zyrës së Kryeministrit 

dhe Ministrive si dhe nenin 38 paragrafin 

6 të Rregullores së Punës së Qeverisë së 

Republikës së Kosovës Nr. 09/2011 

(Gazeta Zyrtare nr. 15, 12.09.2011),  
 

Nxjerrë: 

 

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-

NR. 04/2015  PËR KUSHTET E 

PUNËS DHE  KOMPENSIMIN NË 

RAST TË PAAFTËSISË SË 

SHKAKTUAR NË  PUNË PËR TË 

DËNUARIT 

 

Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

 

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ 

është të përcaktojë kushtet e punës për të 

dënuarin, masat mbrojtëse dhe masat e 

Minister of Justice,  

 

Pursuant to article 76 paragraph 3 of Law 

no. 04 / L - 149 on Execution of Criminal 

Sanctions , (OG , no. 31/28 August 2013 , 

Pristina) , Article 8 paragraph 1.4 of 

Regulation No . 02/2011 on the areas of 

administrative responsibility of the Office 

of the Prime Minister and Ministers as 

well as Article 38 paragraph 6 of the 

Rules of Procedure of the Government of 

the Republic of Kosovo no. 09/2011 ( 

Official Gazette no. 15 , 12.09.2011 ) 

 

Issues: 

 

 

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION 

MoJ NO. 04/2015 ON WORKING 

CONDITIONS AND THE 

COMPENSATION IN CASE OF 

DISABILITY CAUSED IN WORK 

FOR CONVICTED PERSONS 

 

Article 1 

Purpose and Scope 

 

The purpose of this administrative 

instruction is to determine the working 

conditions of the convicted persons, safety 

Ministar Ministarstva Pravde,  

 

Na osnovu člana 76 stav 3 Zakona br . 

04/L - 149 o Izvršenju Krivičnih 

Sankcija, (SL, BR. 31/28 . Avgust 2013, 

Priština), člana 8. stav 1.4 Uredbe br. 

02/2011 o oblastima administrativne 

odgovornosti Ureda Premijera i 

Ministarstva, kao i član 38 stav 6 

Poslovnika o Radu Vlade Republike 

Kosova br. 09/2011 (Službeni List, br. 

15 , 12.09.2011 ) 

 

 

Donosi: 

 

 

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO 

MP-BR. 04/2015  ZA USLOVE 

RADA I NAKNADU U SLUCAJU 

NESPOSOBNOSTI 

PROUZROKOVANE NA RADNOM 

MESTU ZA OSUĐENIKE 

 

Član 1 

Svrha i oblast delovanja 

 

Svrha ovog Administrativnog Uputstva 

je da utvrdi uslove rada osuđenog, 

zastitne mere i mere bezbednosti na 
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sigurisë në punë, përgjegjësinë e 

Institucionit Korrektuese dhe të dënuarit 

për sigurinë dhe shëndetin në punë si dhe 

kompensimi në rast të shkaktimit të 

paaftësisë në punën për të dënuarin. 

                                                                  

Neni 2 

Kushtet e punës 

 

Për kushtet e punës për të dënuarin e 

punësuar (më tej: i dënuari) zbatohen 

përshtatshmërish dispozitat përkatëse të 

legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në 

punë. 

 

Neni 3 

Përgjegjësitë e Institucionit Korrektues 

 

 

1. Institucioni Korrektues në cilësi të 

punëdhënësit (me tej: Institucioni 

Korrektues) është përgjegjës të krijoj 

kushtet për siguri në punë, mbrojtjen e 

shëndetit të dënuarve në punë dhe 

ambientet e punës. 

 

2.  Institucioni Korrektues është i detyruar 

të bëjë vlerësimin e hollësishëm të 

rreziqeve për secilën vend të punës. 

 

3. Institucioni Korrektues është i detyruar 

measures at work responsibility of 

Correctional Institution and of convicted 

person for safety and health at work as 

well as compensation in case of  disability 

causing in work for convicted person. 

                                                                    

Article 2 

Working conditions 

 

For the Working conditions for convicted 

person (hereinafter: convicted person) 

shall apply accordingly the relevant 

provisions of legislation on safety and 

health at work.  

 

Article 3 

Responsibilities of the Correctional 

Institution 

 

1. Correctional Institution in quality of 

employers (hereinafter: Correctional 

Institution) is responsible to create 

conditions for safety at work y, health 

protection of prisoners in work and 

working environments. 

 

2.  Correctional institution is required to 

make a detailed assessment of risks for 

each job. 

 

3. Correctional institution is obliged to 

radu, odgovornost Korektivne Institucije 

I osuđenika za bezbednost i zdravlje na 

radu, kao i naknadu u slučaju 

prouzrokovanja nesposobnosti u radu za 

osuđenika. 

                                                               

Član 2 

Radni uslovi 

 

 adni uslovi za zaposlenog osuđenika 

(u daljem tekstu   suđenik) shodno se 

primenjuju odgovaraju e odredbe 

zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

 

 

Član 3 

Odgovornosti Korektivne Institucije 

 

 

1. Korektivna Institucija u svojstvu 

poslodavaca (u daljem tekstu: 

Korektivna Institucija) je odgovorna za 

stvaranje uslova za zaštitu na radu, 

zdravstvenu zaštitu zatvorenika u radu i 

radnim sredinama. 

 

2. Korektivna Institucija je dužna da 

izvrši detaljnu procenu rizika za svako 

radno mesto. 

 

3. Korektivna Institucija je dužna da 
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të mbulojë të gjitha shpenzimet për 

kurimin e të dënuarit që ka pësuar lëndim 

në punë apo sëmundje profesionale.   

 

4. Institucioni Korrektues është i detyruar 

të udhëhiqet nga parimi i trajtimit të 

barabartë në marrjen e masave të sigurisë 

dhe shëndetit në punë për të gjithë të 

dënuarit e punësuar. 

 

5. Institucioni Korrektues është i obliguar 

të organizoj dhe të ndërmerr masa të 

nevojshme për siguri në punë, duke 

përfshirë por pa u kufizuar në: 

 

5.1. parandalimin e rreziqeve në punë; 

 

5.2. ofrimin e informatave dhe 

trajnimeve adekuate; 

 

5.3. mirëmbajtur të gjitha pajisjet 

adekuate të nevojshme për punë.  

 

 

6. Institucioni Korrektues pajisë të 

dënuarin me pajisje personale mbrojtëse 

që janë të parapara për mbrojtjen kundër 

ekspozimit të dëmtimeve dhe rreziqeve në 

punë.  

 

7. Institucioni Korrektues i bartë 

cover all expenses for the treatment of 

prisoners who suffered injury at work or 

occupational disease.   

 

4. Correctional institution is obliged to be 

guided by the principle of equal treatment 

in measures of safety and health at work 

for all prisoners employed. 

 

 

5. Correctional institution is obliged to 

organize and undertake measures 

necessary for occupational safety, 

including but not limited to: 

 

5.1. prevention of risks at work; 

 

 

5.2. providing  information and 

adequate training; 

 

5.3. maintain all the appropriate 

equipment necessary for work.  

 

6. Correctional Institution equip the 

inmate with personal protective 

equipment that are intended to protect 

against exposure to work dangers and 

risks.  

 

7. Correctional institution bears the costs 

pokrije sve troškove za tretman 

osuđenika koji su pretrpeli povrede na 

radu ili profesionalne bolesti. 

 

4. Korektivna Institucija je dužna da  

rukovodi principom jednakog tretmana 

u sprovođenju mera bezbednosti i 

zdravlja na radu za sve zaposlene 

osuđenike. 

 

 . Korektivna Institucija je dužna da  

organizuje i preduzima  potrebne mere 

za zaštitu na radu, uključuju i, ali ne 

ograničavaju i se na: 

 

5.1. prevencija profesionalnih rizika; 

 

 .2. pružanje adekvatnih informacija i 

obuka; 

 

 .3. održava svu adekvatno opremu 

potrebnu za rad. 

 

 

6. Korektivna Institucija oprema 

osuđenika sa ličnom zaštitnom 

opremom koje su namenjene za zaštitu 

od izloženosti profesionalnih 

opasnostima i rizicima. 

 

7. Korektivna Institucija snosi troškove 
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shpenzimet e pajisjeve personale 

mbrojtëse dhe do të bëjë zëvendësimin e 

tyre në afate të rregullta sipas nevojës. 

 

8. Institucioni Korrektues obligohet që ti 

ketë mjetet themelore për dhënien e 

ndihmës së parë. 

 

9. Institucioni Korrektues obligohet që në 

rast të lëndimeve ose sëmundjes të cilat i 

shfaqen të dënuarit gjatë punës t’i siguroj  

 

 

9.1. dhënien e ndihmës së parë; 

 

9.2.evakuimin e të dënuarit në mënyrën 

adekuate; 

 

9.3.organizimin e kontaktit me 

shërbimin përkatës; 

 

9.4. mbrojtjen kundër zjarrit, 

 

9.5. shpëtimin e të dënuarve në rast të 

rrezikut. 

 

10. Institucioni Korrektues ka përgjegjësi 

objektive ndaj të dënuarit për dëmin e 

shkaktuar me rastin e lëndimit në punë 

dhe përgjigjet sipas parimit të 

përgjegjësisë objektive. 

of personal protective equipment and 

make their replacement in regular terms as 

necessary. 

 

8. Correctional Institution is obliged to 

have essential means for providing first 

aid. 

 

9. In case of injuries or illness to prisoner 

occured during the work the Correctional 

Institution is onliged to provide:: 

 

 

9.1. first aid; 

 

9.2. evacuation of prisoners in adequate 

way; 

 

9.3.organizing contact with the relevant 

service; 

 

9.4. fire protection, 

 

9.5. rescue and evacuation of convicted 

persons in case of danger. 

 

10. Correctional institution has objective 

responsibility towards the convicted 

person for damages in case of injury at 

work and respond according to the 

principle of objective responsibility. 

za opremu lične zaštite I obavit ce 

nihovu zamenu u redovnim rokovima 

prema potrebi. 

 

8. Korektivna Institucija je dužna da 

obezbedi osnovna sredstva za pružanje 

prve pomo i. 

 

9. Korektivna Institucija je dužna da u 

slučaju povrede ili bolesti koje se 

javljaju u toku rada zatvorenika da 

obezbedi : 

 

9.1. pružanje prve pomo i; 

 

9.2.evakuacija zatvorenika u 

adekvatan način; 

 

9.3.organizovanje kontakta sa 

relevantnom službom; 

 

9.4. protiv požarna zaštita; 

 

9.5. spasavanje i evakuaciju 

osuđenika u slučaju opasnosti . 

 

10. Korektivna Institucija  ima 

objektivnu odgovornost prema  

osuđeniku za prouzrokovanu štete u 

slučaju povrede na radu i odgovora po 

principu objektivne odgovornosti. 
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Neni 4 

Masat mbrojtës në punë 

 

1  Të dënuarit i ofrohen masa mbrojtëse 

dhe përkujdesje shëndetësore në punën e 

tij, në pajtim me dispozitat përkatëse për 

sigurinë dhe shëndetin në punë. 

 

2. Për zhdëmtimin e të dënuarit kundër 

lëndimeve duke përfshirë edhe sëmundjen 

profesionale merren masa nën kushte jo 

më pak të favorshme nga ato që i parasheh 

legjislacionin përkatës në fuqi.  

 

Neni 5 

Masat e sigurisë në punë 

 

1. Të dënuarit i ofrohen masa të sigurisë 

në punë për parandalimi e lëndimeve, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në 

mbrojtjen:  

 

1.1. e shëndetit; 

 

1.2. e ambientit; 

 

1.3. nga sëmundjet profesionale. 

 

2. Masat e sigurisë të përcaktuara në 

paragrafin 1 të këtij neni janë pjesë e 

organizimit të procesit të punës në 

Article 4 

Protective measures at work 

 

1 Convicted person should be offered 

protection and health care in his work , in 

accordance with the relevant provisions 

for safety and health at work. 

 

2. For the restitution of prisoners against 

injuries , including occupational disease 

,should be taken measures under the terms 

no less favorable than those extended by 

legislation in force.  

 

Article 5 

Safety measures at work 

 

1. Convicted person should be provided 

safety measures for the prevention of 

injuries , including but not limited to 

protection of:  

 

1.1. health; 

 

1.2. environment; 

 

1.3. Professional diseases. 

 

2. Security measures set out in paragraph 

1 of this Article are part of the 

organization of working process in  

Član 4 

Zaštitne mere na radu 

 

1.  suđeniku se pruža zdravstvena 

zaštita i zdravstena nega u svom radu , u 

skladu sa relevantnim odredbama za 

bezbednost i zdravlje na radu. 

 

2.  a naknadu osuđenika protiv 

povreda, uključuju i i profesionalna 

oboljenja, pod uslovima ne manje 

povoljnim od onih koje se predviđaju 

relevantnim zakonodavstvom na snazi. 

 

Član 5 

Mere bezbednosti na radu 

 

1.  suđeniku se pružaju mere 

bezbednosti na radu za prevenciju 

povreda, uključuju i ali ne 

ograničavaju i na zaštitu: 

 

1.1. zdravlja; 

 

1.2. životna sredina; 

 

1.3. od profesionalnih bolesti. 

 

2. Mere bezbednosti iz stava 1. ovog 

člana su deo organizacije procesa rada u 

Korektivnoj Instituciji. 
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Institucionin Korrektues. 

 

Neni 6 

Përgjegjësitë e të dënuarit 

 

1. I dënuari është përgjegjës të iu 

përmbahet rregullave të nevojshme për 

siguri në punë dhe ambient të punës, 

kujdeset për sigurinë dhe shëndetin e tij. 

 

 

2. I dënuari obligohet t’i shfrytëzojë në 

mënyrë të duhur mjetet e sigurisë dhe 

pajisjet personale mbrojtëse, t’i përdorë 

me kujdes dhe t’i mbanë ato në gjendje 

funksionale. 

 

3. I dënuari është përgjegjës për mbrojtjen 

dhe shëndetin e personave tjerë të ndikuar 

nga puna e tij. 

 

Neni 7 

Kompensimi në rast të paaftësisë për 

punë 

 

1. Institucioni Korrektues është i obliguar 

që në rast të lëndimeve dhe sëmundjeve 

profesionale të dënuarit, të pësuara gjatë 

kryerjes së punës, t’ju ofrojë sigurimin për 

kompensimin e shpenzimeve.  

 

Correctional Institution. 

 

Article 6 

Responsibilities of convicted person 

 

1. The convicted person is responsible to 

adhere to the rules were needed for 

occupational safety and working 

environment, cares for its safety and 

health. 

 

2. The convict is obliged to properly use 

safety equipment and personal protective 

equipment , use them carefully and 

maintain them in working order. 

 

 

3. The convicted person is responsible for 

the safety and health of other persons 

affected by his work. 

 

Article 7 

Compensation in the event of  work 

disability 

 

1. Correctional institution is obliged that 

in case of injuries and occupational 

diseases of convicted person incurred 

during performance , to provide with 

insurance for compensation.  

 

 

 

Član 6 

Odgovornosti Osuđenika 

 

1.  suđenik je odgovoran da se 

pridržava pravilima potrebnim za zaštitu 

na radu i radnoj sredini , brine o svojoj 

bezbednosti i zdravlju. 

 

 

2.  suđenik je dužan da pravilno koristi 

zaštitnu opremu i ličnu zaštitnu opremu, 

koristite ih pažljivo i održava ih u 

ispravnom stanju. 

 

 

3.  suđenik je odgovoran za bezbednost 

i zdravlje drugih lica koja su pogođeni 

njegovim radom.  

 

Član 7 

Naknada u slučaju nesposobnosti na 

radu 

 

1. Korektivna Institucija je dužna da u 

slučaju povrede na radu i profesionalne 

bolesti osuđenika, pretrpljene tokom 

izvođenja rada, da obezbedi naknadu 

troškova. 
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2. Për shtrirjen e sigurimit dhe për të 

klasifikuar lëndimet dhe shkallën e 

kompensimit për lëndimet e shkaktuara në 

punë, zbatohen përshtatshmërish 

dispozitat përkatëse të legjislacionit në 

fuqi. 

 

3. Mënyra e realizimit të kompensimit të 

dëmit do të bëhet sipas dispozitave 

përkatëse të Ligjit për marrëdhëniet e 

detyrimeve. 

   

Neni 8 

Hyrja në fuqi 

 

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi 

shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e 

Ministrit.  

 

                    

   

 Prof. Dr. Hajredin KUÇI 

                                                                                       

____________________ 

               Ministër i Drejtësisë 

 

 

Prishtinë: 19.05.2015 

2. To extent of insurance and to classify 

injuries and the rate of compensation for 

injuries incurred on the job , accordingly 

are  applied the relevant provisions of the 

legislation in force. 

 

 

3. Manner of the realization of 

compensation will be under the relevant 

provisions of the Law on Obligations. 

   

 

Article 8 

Entry into force 

 

This Administrative Instruction shall enter 

into force seven (7) days after the 

signature of the Minister.  

 

 

 

 Prof. Dr. Hajredin KUÇI 

                                                                                                              

_____________________ 

        Minister of Justice 

 

 

Prishtina: 19.05.2015                  

 

2.  a pružanje osiguranja i da 

klasifikuju povrede i stopu naknade za 

povrede nastale na radu , primenjuju se 

odgovaraju e odredbe zakona . 

 

 

 

3. Način ostvarivanja naknade  e biti u 

skladu sa relevantnim odredbama 

Zakona o obligacionim odnosima. 

 

   

Član 8 

Stupanje na snagu 

 

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na 

snagu sedam (7) dana nakon 

potpisivanja od strane Ministra. 

 

 

              

      Prof. Dr. Hajredin KUÇI 

                                                                                       

____________________ 

         Ministar Pravde 

 

 

Priština 19.05.2015 


