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PËR PENS IONET E PERSONAVE ME AFT ËSI TË KUFIZUAR N Ë KOSOVË

Kuvendi i Kosovës,
Në p ërputhje me autorizimin që i është dhënë n ga M isioni i Administratës së Përkohshme
të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me Rregulloren e (UNM IK-ut) Nr. 2001/9 të datës
15 maj 2001 “Korniza Kushtetuese p ër Vetëqeverisjen e Përkohshme’.
Duke marrë parasy sh Shtojcën VII p jesën (xi) të Misionit të Administratës së
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë – Rregulloren e UNM IK-ut Nr.
2001/19 të datës 13 shtator 2001 p ër Vetëqeverisjen e Përkohshme të Institucioneve.
Me qëllim që të siguroh et rrjeti i sigurisë sociale në kuadrin e gjerë të mbrojtjes sociale
në Kosovë dhe të lehtësohet varfëria, duke siguruar p ensione p ër ata që nuk janë të aftë
për punë dhe p ërkujdesje p ër vetëvehten.
Shp all ligjin që v ijon:
Neni 1
Përkufizimet
1.1

“Parashtrues i kërkesës” nënkupton një p erson që p araqet kërkesën p ër p ension të
aftësisë së kufizuar në Kosovë.

1.2

“Autoriteti p ërkatës” nënkupton Administratën Pensionale të Kosovës ose një organ
të tjetër të cilin Ministria e Punës dhe e M irëqenies Sociale mund ta autorizojë p ër
administrimin e pensioneve të aftësisë së kufizuar.
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1.3

“Pension i aftësisë së kufizuar “ nënkupton një beneficion që administrohet nga
Ministria e Punës dhe e M irëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë “Ministria”) p ër
t’u ofruar mbështetje fin anciare p ersonave të rritur të cilët janë me banim të
p ërhershëm në Kosovë dhe të cilët janë p lotësisht dhe përherë me aftësi të kufizuara
dhe të p aaftë p ër çfarëdo llo ji të p unës.

1.4

“Komisioni mjekësor” nënkupton një ko mision të p ërbërë p rej ekspertëve
mjekësorë, i formu ar në Kosovë n ga M inistria, me q ëllim të këshillimit të autoritetit
p ërkatës në p ërcaktimin e gjendjes shënd etësore, duke p ërfshirë seriozitetin dhe
kohëzgjatjen e saj, p ër secilin person që p araqet kërkesë p ër p ension të aftësisë së
kufizuar sip as këtij ligji.

1.5

Një p erson do të konsiderohet se është me aftësi p ërherë dh e plotësisht të kufizuara
nëse ai/ajo i ka më shumë se 18 vite apo më p ak se 65 dhe k a diagnozën mjekësore
të gjend jes fizike, ndijore, ose mendore, k a sëmundje ose aftësi të kufizuar që e
bëjnë atë të p aaftë p ër çfarëdo p une shp ërbly ese dhe kur M inistria e vlerëson
p ersonin dhe vendos se ata/ato I p ërmbushin kriteret e parap ara në këtë ligj. Gjend ja
shëndetësore, sëmundja ap o aftësia e kufizuar duhet të tregojë se p ersoni është
p lotësisht i p aaftë p ër çfarëdo p une të shp ërbly eshme në kohën kur p araqitet
kërkesa dhe në të ardhmen. Fillimi i p ërkeqësimit të gjend jes shëndetësore,
sëmundjes ap o aftësisë së kufizuar nuk duh et të jetë më e shkurtër se një vit p ara
datës së dorëzimit të kërkesës së komp letuar në M inistri.

1.6

“Profesionist mjekësor i regjistruar dhe i kualifikuar” n ënkupton p rofesionistin cili
me sukses e ka mbaru ar Fakultetin e mjekësisë, i n jihet kualifikimi nga autoritetet
p ërkatëse statutare mjekësore në Kosovë dhe nuk është diskualifikuar ap o
susp enduar nga ushtrimi i kësaj detyre. Personat që janë të kualifikuar dhe të
regjistruar në jurisdik cion tjetër p ër ushtrimin e kësaj detyreje dhe që nuk janë
diskualifiku ar apo susp enduar dhe të cilëve u n jihet e drejta e ushtrimit të kësaj
dety reje në autoritetet p ërkatëse ligjore në Kosovë, mund të p ranohen si p rofesionist
të kualifikuar dh e të regjistruar sip as këtij ligji.

1.7

“Shuma mu jore” nënkupton shumën mujore q ë duh et t’i p aguhet shfry tëzuesit i cili
fiton të drejtën në p ension të aftësisë së kufizuar.

Neni 2
Pensionet e aftësisë së kufizuar
2.1 Pensionet e aftësisë së kufizuar do t’u ofrojnë mbështetje financiare p ersonave të
p ërzgjedhshëm në p ërp uthje me kriteret e p arashtruara në këtë ligj dh e sip as mjeteve
të ndara p ër këtë qëllim nga Bu xheti i Konsoliduar i Kosovës.
2.2 M inistria formon Komisionin M jekësor p ër të p ërcaktuar p ërzgjedhshmërinë
mjekësore p ër p ensionet e aftësisë së kufizuar. M inistria cakton Administratën
Pensionale të Kosovës për ta admin istruar këtë skemë të p ensioneve të aftësisë së
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kufizuar. Komisionet mjek ësore do ta kry ejnë punën nën menaxhimin dhe kontrollin
e autoritetit p ërkatës. Ministria mund të caktojë organe të tjera p ër të p ërcaktuar
p ërzgjedhshmërinë dhe për t’i administruar p agesat e kësaj skeme dhe të p arashohë
me disp ozitë, që Ministria drejtpërdrejt t’i administrojë komisionet mjekësore.

Neni 3
Kriteret p ër p ërcaktimin e aftësisë së kufizuar
3.1

Për të fituar të drejtën në p ension të aftësisë së kufizuar, parashtruesi i kërkesës
duhet të ketë banim të p ërhershëm në Kosovë dhe t’i p ërmbushë kërkesat, sip as
këtij ligji, që duhet p ërmbushur p ër p ension të aftësisë së kufizuar.

3.2

Komisionet mjekësore do të vlerësojnë gjendjen shënd etësore të p arashtruesve të
kërkesave p ër p ensionet e aftësisë së kufizuar. Vlerësimet e aftësisë së kufizuar n ga
ana e komision eve mjekësore duh et të jenë me shkrim dhe duh et të p ërfshijnë me
sa vijon:
(a) Deklaratën e p osaçme të diagnozës p ër gjend jen fizike, ndijore ap o mendore,
sëmundjen apo aftësinë e kufizuar prej së cilës p arashtruesi i kërkesës vuan dhe
datën e p araqitjes së gjendjes, sëmundjes ap o aftësisë së kufizuar; diagnoza
duhet të p ërshkruajë gjendjen shëndetësore, sëmundjen ose aftësinë e kufizuar si
dhe ndikimin e p osaçëm të gjendjes shëndetësore, sëmundjes ap o aftësisë së
kufizuar në punësim, duke p ërfshirë p ërshkrimin e thukët të funksionimit të
dobësuar të p arashtruesit të kërkesës.
(b) Vlerësimin e funksionimit të p arashtruesit të kërkesës p ër sa i p ërket detyrave të
p ërditshme dhe aty re lidhur me p unësim; ky duhet të përfshijë referencën e
p unësimit të mëp arshëm të parashtruesit të kërkesës, nëse ka qenë i p unësuar.
(c) Përcaktimi se a mund ap o nuk mund të p unësohet p arashtruesi i kërkesës, në
çfarëdo cilësie, duke i p asur p arasy sh rrethanat e përgjithshme të sëmundjes ose
aftësisë së kufizuar.
(d) Përcaktimi aftësisë së p lotë të kufizuar p ër një periudhë p rej një viti ap o më
gjatë, gjatë së cilës kohë p arashtruesi i kërkesës ka qenë i p aaftë për p unësim të
shp ërbly eshëm.
(e) Prognozimi aftësisë së kufizuar të p ërhershme

3.3

Personat që banojnë ose jan ë të mby llur në institucione të tip it të mby llur ose që
marrin ndihmë të rregullt dhe të vazhdueshme financiare n ga institucionet që
p ërkujdesen p ër p ersonat me aftësi të kufizuar, duke i përfshirë institucionet
p sikiatrike, institucionet religjioze që p ërkujdesen p ër të sëmurit ose njerëzit me
aftësi të kufizuar, shkollat rezidenciale, burgjet dhe institucionet e tjera që
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mbështeten nga Bu xheti i Konsoliduar i Kosovës p ër t’u p ërkujdesur p ër njerëzit
me aftësi të kufizuar, nuk do të jenë të p ërzgjedhshëm p ër pensionin e aftësisë së
kufizuar, sip as këtij ligji.
3.4

Personat të aftë për p unësim apo që aktualisht janë të p unësuar në çfarëdo mëny re
duke p ërfshirë çfarëdo lloji vetëp unësimi, siç p ërkufizohet në ligjet tatimore të
Kosovës, nuk do të jenë të p ërzgjedhshëm për p ensionin e aftësisë së kufizuar.
Punësimi aktual, duke p ërfshirë edhe vetëp unësimin, nënkupton dëshminë e
sup ozuar të aftësisë p ër punë. Përzgjedhshmëria p ër p ensionin e aftësisë së kufizuar
do të p ushojë që në ditën e p arë të p unësimit ose vetëpunësimit.

3.5

Personat që marrin p ensione themelore ose ndonjë b eneficion me skemën e
“Beneficionet p ër invalidët e luftës dhe të afërmit e aty re që kanë vdekur si p asojë
e konfliktit të armatosur në Kosovë” nuk do të jenë të p ërzgjedhshëm p ër p ensionin
e aftësisë së kufizuar.

3.6

Personat që jan ë të p ërfshirë si anëtarë të familjes me qëllim të p ërcaktimit të
shumës së p agesave të ndihmës sociale nuk do të jenë të p ërzgjedhshëm p ër
p ensionet e aftësisë së kufizuar.
Neni 4
Kërkesat p ër p ensionin e aftësisë së kufizuar

4.1

Autoriteti p ërkatës i p ranon kërkesat p rej personave që mendojnë se janë të
p ërzgjedhshëm p ër p ensionin e aftësisë së kufizuar. Parashtruesi i kërkesës duh et ta
p araqesë kërkesën në zy rën më të afërt të banimit. Parashtruesi i kërkesës nuk mund
të p araqesë kërkesën p ër Pension të aftësisë së kufizuar në më shumë zy ra të
autoritetit p ërkatës në të njëjtën kohë.

4.2

Komisioni mjekësor duhet ta shqy rtojë gjendjen shënd etësore të parashtruesit të
kërkesës. Çdo komision mjek ësor do të p ërbëhet p rej, së p aku një anëtari që është i
kualifiku ar në mjekësi. Një an ëtar do të jetë n jë n ëp unës i rregullt i Ministrisë, i cili
do të jetë kry esues, dhe do të jetë p ërgjegjës p ër mbajtjen e shën imeve në p ërp uthje
me udhëzimet e autoritetit p ërkatës. Autoriteti p ërkatës do t’ia dërgojë kërk esat
komisionit mjek ësor, p as ekzaminimit të p ërzgjedhshmërisë parap rake p ër kërkesa
jo-mjek ësore, siç është banimi i p ërhershëm dhe mosha.

4.3

Ministria do të hartojë një p rocedurë p ër formimin e komisioneve mjekësore që do
të p ërbëhet p rej profesionistëve mjekësorë të kualifikuar p ër ta ekzaminuar aftësinë
e kufizuar të p arashtruesit të kërkesës të p ensionit të aftësisë së kufizuar. Procedurat
e tilla do të qartësojnë përbërjen e komision eve mjekësore, pagesën e anëtarëve të
komisionit mjekësor, p arandalimin e mashtrimev e dhe abuzimeve, mb ajtjen e e
shënimeve ad ekuate dhe transparencën e duhur, si dhe buxhetin për kryerjen e
këtyre punëve, duke p ërfshirë buxhetin p ër ndonjë staf ndihmës, lokale ose p ajime
teknike. Ministria do të sigurojë p rocedura të drejta dhe transparente për zgjedhjen e
anëtarëve të komisionit mjekësor, duke i shp allur vendet e tilla dhe duke i marrë
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p arasy sh rekomandimet dhe sy gjerimet e M inistrisë së Sh ëndetësisë. Këto
p rocedura si dhe ato të punës së komision it mjekësor, kriteret dhe metodologjia p ër
vlerësimet dhe shqy rtimet e shkallës së aftësisë së kufizuar do të p arashtrohen në
një Udhëzim admin istrative, të cilin e lëshon M inistria. Kur bëhet vlerësimi,
p arashtruesit të kërkesës duhet t’i jip et rasti që p ersonalisht ose përmes
p ërfaqësuesit që e shoqëron atë të p rezentohet.
4.4

Me rastin e dorëzimit të kërkesës, p arashtruesi i kërkesës duhet të p araqesë dëshmi
mjekësore të dhënë nga profesionist i regjistruar mjkeësor që, më p arë e ka trajtuar
ose e ka vlerësuar atë. Dëshmia mjek ësore duhet të tregojë saktësisht, me sa vijon :
(a) Diagnozën e gjend jes fizike, mendore, sëmundjen ap o aftësinë e kufizuar p rej të
cilës vuan p arashtruesi i kërkesës;
(b) Ndikimin e gjendjes shëndetësore, sëmundjes ap o aftësisë së kufizuar në
p unësim, duke p ërfshirë përshkrimin e saktë të aftësisë së kufizuar të
p arashtruesit të kërkesës;
(c) Datën e p araqitjes së gjend jes, sëmundjes ose aftësisë së kufizuar;
(d) Vlerësimi i aftësisë për p unë, p ër sa i p ërket p unëve ditore dhe obligimeve që
kanë të bëjnë me punësim; kjo duhet të p ërfshijë referencë të p unësimit të
mëp arshëm të p arashtruesit të kërkesës, nëse ka qenë i p unësuar;
(e) Prognozën e aftësisë së p ërhershme të kufizuar

4.5

Autoriteti p ërkatës duhet të kërkojë që dëshmia mjekësore të dorëzohet në p ërp uthje
me nën-nen in 4.4 në formu larë që i lëshon M inistria p ër këtë qëllim.

4.6

Komisioni mjekësor mund ta mbështesë vendimin e vet në bazë të dëshmive të
p arashtruesit të kërkesës p ër gjendjen e p ërgjithshme shëndetësore aftësisë së
kufizuar të p ërhershme dhe /ose në b azë të ekzaminimeve dhe të gjeturave të ty re
mjekësore. Të gjithë p arashtruesit e kërkesave duhet t’u nënshtrohen ekzaminimeve
mjekësore që b ëhen n ga komision i mjekësor. Komisioni mjek ësor nuk është i
obliguar që ta p ranojë dëshmin ë mjekësore të cilën e paraqet parashtruesi i kërkesës
p or mund ta marrë atë p arasy sh në p ërcaktimin e tij.

4.7

Autoriteti p ërkatës dhe komisioni mjek ësor mund të kërkojnë që p arashtruesi i
kërkesës të jetë i p ranishëm në ekzaminimin mjek ësor në kohën dhe vendin të cilin
autoriteti p ërkatës dhe komisioni mjekësor e përcaktojnë .Kjo mundësi vlen edhe
p ër p ersonat të cilët janë duk e marrë p ensionin e aftësisë së kufizuar dh e vazhdimi i
aftësisë së kufizurar i të cilëve është duke u shqy rtuar, sip as këtij ligji. M osp rania
në ekzamin imin e tillë do ta d iskualifikojë p arashtruesin e kërkesës n ga marrja e
p ensionit të aftësisë së kufizuar p os në rastet e arsy eshme kur mungon dhe q ë i
vërteton.
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4.8

Procedurat p ër p araqitjen e kërkesav e p ër p ension të aftësisë së kufizuar do të
p arashtrohen në një Udhëzim Administrativ që e lëshon M inistria.

Neni 5
Regjistri i ekspertëve për vlerësim shtesë të kërkesave të Pensionit të Aftësisë së kufizuar
5.1. M inistria do të mbajë regjistrin e eksp ertëve sp ecialistë në fusha të ndryshme
mjekësore të cilët do të jenë n ë disp ozicion p ër konsultime me Komisionin mjekësor
kur të jetë e nevojshme. Ministrias do të miratojë p rocedura p ër komisionin mjekësor
p ër sigurimin e eksp ertizës së tillë. Këto procedura do të p arashtrohen në një
Udhëzim administrativ të cilin e e lëshon M inistria.

Neni 6
Pagesat e p ensionit të aftësisë së kufizuar
6.1 Në p ërp uthje me disp ozitat në nën-nenin 11.3 të këtij ligji, shuma mu jore e Pension it
të aftësisë së kufizuar do të jetë e njëjtë me shumën mu jore të p ensionit themelor.
Pagesat mujore nuk do të ndry shohen gjatë vitit.
6.2 Personat e p ërzgjedhshëm p ër p ensionin e aftësisë së kufizuar, sip as këtij ligji, do të
marrin p agesa retroaktive p rej mu ajit kur e dorëzojnë kërkesën e komp letuar në
autoritetin p ërkatës, ose prej ditës kur ky ligj hyn në fuqi, varësisht se cila datë është
më e vonshme. Ministria mund të miratojë një disp ozitë p ër një p eriudhë kaluese
p asi që Ligji të hy jë në fuqi gjatë së cilës kohë p arashtruesit e kërkesav e do të
konsiderohen se i kan ë p araqitur kërkesat në datën kur ky ligj hy n në fuqi.
6.3 Autoriteti p ërkatës mund të kërkojë që p agesat e p ensionit të aftësisë së kufizuar të
bëhen p ërmes llo garive bank are të p arashtruesve të kërkesave.
6.4 Kurdoherë që autoriteti përkatës gjen se p ersoni ka marrë më shumë ose më pak p ara
nga shuma e duhur, sipas këtij nën-nen i, gabimi duhet të p ërmirësohet sip as
Udhëzimit Administrativ të cilin e lëshon M inistria.
(a) Sip as dizp ozitave të Nenit 9, për sa u p ërket rasteve kur p ersoni është p aguar më
shumë se sa është dashur, autoriteti përkatës do ta zvoglojë p agesën vijuese në
shumën ekvivalente. Në rastet kur p ersoni e humb të drejtën në p ension të aftësisë
së kufizuar, atëherë autoriteti p ërkatës duhet të kërkojë që p ersoni i p aguar më
shumë ta kthejë shumën e p aguar p a të drejtë.
(b) Për sa u p ërket rasteve kur personi është paguar më p ak se sa është dashur,
autoriteti p ërkatës duhet të bëjë p agesën në shumën e duhur për aqë sa është p aguar
më p ak, ose nëse p ersoni i tillë vdes p ara se p agesa të bëh et, shuma që duhet
paguar rregullohet sip as p ikës (c) të këtij neni.
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(c) Nëse p ersoni vdes p ara se t’i bëhet p agesa që i takon, p agesa e shumës që i takon
do t’i bëhet(1) Personit, i cili përcaktohet nga autoriteti p ërkatës si bashkëshort që është
gjallë;
(2) Nëse nuk ka p erson që i p ërmbush kërkesat e paragrafit (1) ose p ersoni që i
p ërmbush kërkesat e tilla vdes p ara se p agesa t’i bëhet, fëmijës ose
fëmijëve, nëse kanë p asur, të personit të vdekur dhe në rastet kur janë më
shumë se një, në p jesë të barab arta p ër secilin djalë;
(3) Nëse nuk ka p erson që i p ërmbush kërkesat e paragrafit (1) ose (2), ose nëse
p ersonat që i p ëtrmbushin këto kërkesa vdesin p ara se p agesa të bëhet,
atëherë prindit ose p rindërve, nëse ka, të p ersonit që ka vdekur dhe, në rast
se i ka dy p rindër, në p jesë të barabarta p ër secilin p rindër).
6.5 Kërkesat në nën-nenin 6.4 janë subjekt i kërkesave të p arashtruara në nen in 9
më p oshtë.

Neni 7
Detyra p ër të informuar
7.1. Autoritetet p ërkatëse do ta informojnë secilin p arashtrues të kërkesës me shkrim
p ër rezultatin e kërkesës së tij/saj brenda afatit tre muajsh, duke filluar p rej d itës
së dorëzimit ap o komp letimit të kërkesës.
7.2. Personi i cili merr pension të aftësisë së kufizuar do t’i informojë autoritetet
p ërkatëse menjëherë për ndonjë ndryshim eventual në rrethanat të cilat mund të
kenë efekt në të drejten e tij/saj p ër pension të aftësisë së kufizuar.
7.3. M inistria dhe/ap o autoritetet p ërkatëse mundë t’i autorizojnë nënp unësit p ër
insp ektime të rastësishme ose sistematike të p ersonave të cilët marrin p enisonin
e aftësisë së kufizuar me qëllim të verifikimit të fakteve të dhën a në kërkesë dhe
vazhdimësisë së p ërzgjedhshmërisë n ë p ension të aftësisë së kufizuar.
Lajmërimet për këto insp ektime nuk duhet të jep en, p o që se ato zhvillohen në
kohë të duhur.
7.4. Nëp unësit e autorizuar dhe të emëruar në përp uthje me nën-nenin 7.3 do të jenë
të dety ruar ta kenë autorizimin parap rak p ër t’i kry er këto verifikime të
kërkesave dhe, n ëse kështu kërkohet, do të kenë argument për identitetin e ty re si
dhe do të vep rojnë në çdo kohë p ërbrenda kufijve dhe autorizimeve që i kanë.
7.5 M inistria dhe/ap o autoritetet p ërkatëse do t’i imp lementojnë procedurat p ër
monitorimin e rregullt të p ersonave të cilët marrin pension të aftësisë së kufizuar
për ta konfirmuar aftësinë e vazhdueshme të kufizuar të tyre dhe p ër të shikuar
ndonjë mund ësi të p unësimit ap o vetë-p unësimit, p unësimi aktual apo ndonjë llo ji
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të p unësimit. Personat të cilët marrin p ensionin e aftësisë së kufiz uar duhet t’u
nënshtrohen testimeve mjekësore në kohën dh e vendin e caktuar n ga Ministria
ap o autoritetet përkatëse.
Neni 8
Kujdestaria Legale
8.1. Komisioni mjekësor mund ta p ërcaktojë se a është ap o jo p arashtruesi i kërkesës i
aftë p ër t’u p ërkujdesur p ër çështjet e tij financiare. Nëse kujdestari ligjor është
emëruar n ga gjy kata, atëherë p ensioni i aftësisë së kufizuar i p aguh et kujdestarit
ligjor në emër të p arashtruesit të kërkesës. Nëse nuk është emëruar kujdestari ligjor
nga gjy kata, autoritetet p ërkatëse mund ta emërojnë ndonjë të afërm të tij (si p .sh.
bashkëshortin/ten, p rindin, motrën ap o vëllaun, fëmijët madhorë ose ndonjë të afërm
tjetër) i cili p ërkujdeset p ër p arashtruesin e kërkesës si dhe mund të jetë kujdestar
ligjor p ër një qëllim të veçantë, të marrjes dhe dorëzimit të p ensionit të aftësisë së
kufizuar, subjekt i shqy rtimit të këtij vendimi n ga gjy kata e cila i k a komp etencat
juridike do të jetë vetëm atëherë kur p arashtruesi i kërkesës ap o p ala tjetër ankohet
p ër këtë emërim .

Neni 9
Ndëshkimet p ër Pengesat dhe Prezentimet e Gabuara
9.1 Çdo p erson i cili me qëllim p engon p ërp jekjet ligjore n ga ana e autoriteteve
p ërkatëse në verifikimin e fakteve të p rezentuara në kërkesë, atëherë kërkesa e tij/saj
refuzohet.
9.2 Personi i cili merr p ensionin e aftësisë së kufizuar është i dety ruar t’i kthejë të gjitha
p agesat e p ensionit të aftësisë së kufizuar, të marra p rej ditës së p unësimit apo vetëp unësimit. Procedurat e kthimit të pagesave do të p ërcaktohen në Udhëzimin
Administrativ i cili do të lëshohet nga Ministria.
9.3 Çdo p erson i cili me v etëdije të p lotë jep deklarata të rreme ap o p rezenton
dokumente të falsifikuara me qëllim të marrjes së p agesës së pensionit të aftësisë së
kufizuar, sip as këtij ligji, ap o i cili nuk i informon autoritetet p ërkatëse p ër ndonjë
ndry shim eventual të rrethanave të cilat mund të ndiko jnë n ë p ërzgjedhshmërinë e
p ensionit të aftësisë së kufizuar, atëherë ai do të jetë i d ety ruar t’i kthejë të gjitha
p agesat të cilat i ka marrë. Procedurat e kthimit të p agesav e do të përcaktohen n ë
Udhëzimin Administrativë i cili do të lëshohet nga M inistria.

Neni 10
Ankesat dhe Shqy rtimet
10.1 Parashtruesit e kërkesave të cilët mendojnë se v endimi i marrë nga autoritetet
p ërkatëse nuk është korrekt, kanë të drejtë ankese me shkrim në këshillin e
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ankesave të autoritetet përkatëse sip as nenit 1.2. Këto ankesa do të dorëzohen jo më
vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë p asi që p arashtruesi i kërkesës të njoftohet p ër
vendimin e marrë. Në rastet kur ankesa është e lidhur me gjendjen shëndetësore të
p arashtruesit të kërkesës, ap o në rastin kur këshilli i ankesave konkludon se k jo
është e nevojshme, këshilli i ank esave mund të kërkojë n ga parashtruesi i kërkesës
që të shkojë në vlerësimet e mëtutjeme mjekësore. Këshilli i ankesave mund të
kërkojë nga autoritetet p ërkatëse (duke e p ërfshirë edhe komisionin mjekësor) ta
shqy rtojë rastin me qëllim të konfirmimit ap o rishqy rtimit të vlerësimit dhe
vendimit të p arë. Këshilli i ankesave duh et t’i shqy rtojë ankesat dhe ta informojë
p arashtruesin e kërkesës me shkrim p ër vendimin e marrë dhe bazat e këtij vend imi,
jo më vonë se gjashtëdhjetë (60) ditë p as marrjes së ankesës. Parashtruesi i k ërkesës
apo p ërfaqësuesi i tij/saj lejoh et të jetë i p ranishëm në çdo seancë shqy rtimi.
10.2 Parashtruesit e kërkesave të cilët mbeten të pakënaqur me vendimin e Këshillit të
Ankesave mund të kërkojnë q ë ankesa e ty re të shqy rtohet në gjy katën kompetente.
10.3 Parashtruesit e kërkesave të dëmtuar nga v endimi i parë i shqy rtimit të kryer nga
autoritetet p ërkatëse dhe të p a ndryshuar nga Këshilli i Ankesave, do të kenë të
drejtë që këtë vendim ta rishikojnë n ë gjy katën p ërkatëse.
10.4 Parashtruesit e kërkesave duh et të informohen me shkrim p ër të drejtën e ty re në
p arashtrim të ankesës me rastin e marrjes së vendimit. Njoftimi i tillë duhet të
p ërmbajë adresën p ër p arashtrimin e ankesës
10.5 Parashtruesit e kërkesave të cilët, p ër shkak të aftësisë së ty re të kufizuar, nuk mund
të p arashtrojnë ankesë personalisht, mund ta përgatisin ankesën e ty re me ndihmën
e p ërfaqësuesit ap o kujdestarit ligjor. Sidoqoftë, këta parashtrues të kërkesave duhet
që p ersonalisht të jenë të p ranishëm gjatë vlerësimeve mjekësore të këkuara n ga
këshilli i ankesave

Neni 11
Financimi dhe Menaxh imi i p ensioneve të aftësisë së kufizuar
11.1 M inistria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse p ër ad ministrimin
dhe menaxh imin e p ensionit të aftësisë së kufizuar, të përcaktuar sip as këtij ligji thtë
p ërp iluar nga ky ligj. Qeveria duhet që, p as p ranimit të këshillave p rej M inistrisë së
Financave dhe Ekonomisë dhe M inistrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të
ap rovojë një ap o më shumë Udhëzime Admin istrative për t’i p ërp iluar dhe
p ërcaktuar rregullat të cilat do të rresp ektohen nga M inistria e Punës dhe M irëqenies
Sociale gjatë menaxh imit të pensionit të aftësisë së kufizuar. Këto Udhëzime
Administrative do të jenë në p ërputhje me k ëtë ligj dh e Ligjin e M enaxhimit Publik
Financiar dh e Kontabilitetit.
11.2 M inistria e Punës dhe M irëqenies Sociale dhe Ministria e Fin ancav e dhe Ekonomisë
janë të obliguara që, n ë p ërp uthje me Ligjin e M enaxhimit Publik fin anciar dhe
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Kontabilitetit, ta përp ilojë p rop ozimin për buxhetin vjetor të pensioneve të aftësisë
së kufizuar.
11.3 M inistria e Ekonomisë dhe e Finan cave, n ë konsultim me M inistrinë e Punës dhe
M irëqenies Sociale, do t’I vërtetojë shumat vjetore të pensionit të aftësisë së
kufizuar, në bazë të të dhënave në disp ozicion të p ërfituesve dhe mundësive të
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës.

Neni 12
Besushmëria e Informatave Personale
12.1. Ministira e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe autoritetet p ërkatëse nuk duhet t’ua
tregojnë informatat p ersonale organizatave të tjera, të cilat i kanë mb ledhur p rej
p arashtruesve të kërkesave, p ërveç gjatë verifikimit të të dhënave të kërkesave, ap o
p ër qëllim të zbulimit të mashtrimeve dhe korrup cionit. Në rastet e veçanta
informata mund të jep en autoriteteve tjera p ublike p ër mundësimin e granteve,
ndihmave, p agesave ap o benificion eve të dhuruara të cilat u ipen p ersonave
p ërbrenda familjes. Këto kërkesa mund konsideroh en vetëm atëherë kur ekziston
bazë e p osaçme statutare p ër një ndihmë fin anciare të posaçme, ndihmë, p agesë ap o
benificion në këmbim të mallrave dhe ku nd ihma e tillë financiare, ndihma, pagesa
apo benificioni I këmbimit me mallra nuk do të jetë në kundërshtim me skemën e
p ensionit të aftësisë sqë kufizuar dhe ku nuk do të ndikojë në diskualifik imin e
p ersonit në p ërzgjedhshmëri p ër p ensionin e aftësisë së kufizuar, sip as këtij ligji.
Neni 13.
Benificionet e personave me aftësi përherë dhe plotësisht të kufizuara

13.1.Për p ersonat me aftësi p ërherë dhe p lotësisht të kufizuara udhëtimi në trafikun urban
bëhet falas, kurse në trafikun ndërurb an udhëtimi b ëhet me 50 % të vlerës së biletës.
13.2.Të gjitha mjetet e udhëtimit të qytetarëve urban dhe ndërurban duh et të rezervojnë
vende të veçanta për p ersonat me aftësi përherë dhe p lotësisht të kufizuara.
13.3. Për p ersonat me aftësi p ërherë dhe p lotësisht të kufizuara, bileta hy rëse p ër në
manifestimet sp ortive, shfaqjet artistike, muze, etj. është 50% nga çmimi i biletës.
13.4 Në të gjitha objektet p ublike (aerop ortet, stacionet e trenit, stadiumet, hotelet etj.)
duhet të sigurohet qasja për lëvizje, qëndrim dhe shërb ime p ër përsonat me aftësi
p ërherë dhe p lotësisht të kufizuar.
13.5 Të gjitha ndërtimet e reja të objekteve p ublike që ndërtohen p as hy rjes në fuqi të
këtij ligji, duhet të sigurojn ë qasje dh e të ofrojnë mundësi p ërdorimi nga p ërsonat
me aftësi përherë dhe p lotësisht të kufizuar.
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13.6. Përsonat me aftësi p ërherë dhe plotësisht të kufizuar përjashtohen nga taksat
doganore p ër mjete, të cilat ndihmojnë në integrimin e ty re në jetë (mjetet lëvizëse
dhe p aisjet e ndryshme ortop edike, dëgjimit ap o të p amurit) duke p ërfshirë këtu
edhe autovetura të p ërshtatura p ër p ërdorimin e ty re.
13.7. Për p ersonat me aftësi p ërherë dhe p lotësisht të kufizuara duhet të p ërcaktohen
tarifat e reduktuara të konsumit të energjisë elektrike .
13.8.Për rastet e p ërmendura nën p aragrafët 13.1 deri 13.7, Ministritë kompetente do të
nxjerrin disp ozita p ërkatëse.

Neni 14
Imp lementimi
14.1. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mundë të lëshojë Udhëzime
Administrative p ër ta implementuar këtë ligj. Këto Udhëzime Administrative do të
jenë në p ërp uthje me këtë ligj dhe me Ligjin e Menaxhimit Publik Finan ciar dh e
Kontabilitetit dhe me të gjitha udhëzimet e tjera administrative që do të lëshohen
nga ana e Qev erisë.

Neni 15
Zbatimi i ligjit
15.1. Ky ligj do të zëvendësojë cilëndo d isp ozitë në ligjin e zbatueshëm e cila është në
kundërshtim me këtë ligj.

Neni 16
Hy rja në fuqi
16.1. Ky Ligj hynë në fuqi n ga dita e miratimit në Kuvend, nënshkrimit të Kry etarit të
Kuvendit të Kosovës dhe shp alljes nga PSSP-ja.

Ligji Nr.2003/ 23
6 Nëntor 2003

Kry etari i Kuvendit të Kosovës
_____________________
akademik Nexhat Daci
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