


Skema e ndihmës sociale në Kosovë është e rregulluar me 
Ligjin Nr.2003/15 për skemat e ndihmës sociale në Kosovë me 
qëllim të mbrojtjes dhe përkujdesit të familjeve te rrezikuara 
në aspektin social. Ndihma sociale u ofrohet familjeve në 
përputhje me kriteret e parapara me ligj.

Andaj, për të përfituar nga skema sociale, ju duhet të jeni 
banorë i përhershëm i Kosovës, dhe ti plotësoni kushtet si në 
vijim:

a) Kategoria e Parë

Familja në të cilën të gjithë anëtarët e familjes janë te varur 
dhe asnjëri prej tyre nuk është i punësuar

b) Kategoria e Dytë

Familja me një anëtar të familjes të aftë për punë dhe me 
të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeç, apo që kanë në 
përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën 15 vjeç 

Nëse mendoni se familja e juaj i plotëson kriteret bazuar 
në Ligj, ju mund të parashtroni kërkesën me dokumentet 
e nevojshme në Qendrën për Punë Sociale. Përzgjedhja e 
familjes përfituese bëhet pas verifikimit të situatës në terren 
e cila konstatohet nga ekipi i QPS-së.

Skemat Sociale 
dhe Pensionale

1.  Skemat Sociale

Shtërpcë: Rruga kryesore, afer NLB bankes; 
gzim.tasholli@rks-gov.net; një herë në javë. 
Pejë: Rr. Isa Demaj nr.2. 
+383 (0) 39431217
Leposaviq: Rr. Nemanjina, pn. 

Zyrat e administrimit të pensioneve në komuna:

Ligji Nr.04/L-131 për skemat pensionale rregullon pensionet 
bazike të moshës, pensionet kontribut paguese të moshës, 
pensionet e aftësisë së kufizuar, pensionet e parakohshme, 
pensionet familjare dhe pensionet invalidore të punës.

Pensioni bazik i moshës është njëri nga format e 
obligueshme të pensionit dhe i paguhet çdo shtetasi mbi 
moshën 65 vjeçare që është banor i përhershëm i Kosovës 
pa asnjë kusht tjetër.

Letërnjoftim – për të gjithë anëtarët e familjes mbi 
moshën 16 vjeç

Certifikatat e lindjes - për të gjithë anëtarët e familjes

Vërtetimi i papunësisë - (a) për parashtruesin dhe anëtarët 
e familjes të moshës 18 deri  në 65 vjeç të aftë për punë 
dhe/ose, (b) për anëtarët e familjes nga mosha 15 deri në 
18 vjeç që nuk ndjekin shkollën e mesme të rregullt;

Certifikata e kurorëzimit

Certifikata e bashkësisë familjare;

Certifikata kadastrale e pronës

Vërtetim nga organi përkatës komunal për vlerën e tatimit 
në pronë

Fatura e rrymës

Certifikata shkollore
Përveç ndihmës sociale, Qendrat për punë sociale ofrojnë 
edhe shërbime sociale dhe familjare në rrethanat kur nuk 
ekziston përkrahje nga familja ose kur ajo nuk është e 
mjaftueshme për të siguruar mirëqenien e një individi.

Aplikacionit për ndihmë sociale duhet t’i 
bashkëngjitni dokumentet e mëposhtme:

2. Skemat Pensionale

Dokumentet e nevojshme për njohjen e të drejtës së 
pensionit bazë të moshës janë:

Vërtetimi nga Zyra Civile se është banor i përhershëm 
në adresën e caktuar.
Fletën e aplikacionit për pension;
Llogarinë bankare.

Letërnjoftimi;

Pensionet e aftësisë së kufizuar ose paaftësisë së 
përhershme do t’iu paguhet të gjithë atyre personave që janë 
shtetas të Republikës së Kosovës, që posedojnë dokumentet 
e identifikimit dhe të cilët i kanë tetëmbëdhjetë (18) deri 
gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç.
Dokumentet e nevojshme për njohjen e të drejtës së 
pensionit bazë të moshës janë:

Ofron dëshmi se është me pa aftësi të përhershme 
para se të aplikojë për pension, duke siguruar të gjitha 
dëshmitë mjekësore;
Komisioni Mjekësor vlerëson se ekziston paaftësia e 
përhershme e punës të parashtruesi i kërkesës;
Komisioni Mjekësor vlerëson paaftësinë në kohëzgjatje 
për periudhën prej një (1), tre (3) apo pesë (5) vitesh;
Pas skadimit të afateve të përcaktuara personi i 
nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësor

Pensionet familjare, pensioni i rregullt mujor i paguar për 
anëtarët e familjes në rast të vdekjes së të punësuarit, që 
ka qenë në marrëdhënie pune, të cilët i plotësojnë kriteret e 
parapara me këtë ligj.
Të drejtën në pension familjar, e realizojnë:

Bashkëshorti/ja, deri në moshën gjashtëdhjetë e pesë 
(65) vjeç, që dëshmojnë se janë në kurorë si dhe nuk janë 
në marrëdhënie pune ose të vetëpunësuar;
Bashkëshorti/ja, nën moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) 
vjeçare, i shpallur invalid i përhershëm dhe i pa aftë për 
punë;
Fëmijët deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare 
përkatësisht njëzet e gjashtë (26) vjeçare, nëse ofrojnë 
dëshmi përkatëse për vijimin e shkollimit të rregullt 
universitar.

Shtërpcë: Rr. Vëllezerit Gërvalla nr.1. Ferizaj;   
+383 (0) 290320403   
Pejë:  Rr. Isa Demaj nr.2; +383 (0) 39431217  
Leposaviq: Mitrovicë; 
+383 (0) 28533010 

Zyrat rajonale të administratës së pensioneve:

Kontaktet e Qendrave Për Punë Sociale
Shtërpcë: Pranë Objektin i Komunës, Zyra nr.1. 
+383 (0) 38 200 46 923; 
jovica.markovic@rks-gov.net 
Pejë: Rr. Bill Clinton Nr.5;
+383 (0) 45110887; qpspeje@gmail.com
Leposaviq: Rr. Nemanjina, pn.; 
+383 (0) 2883977; +381 (0) 648030695 


