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Hyrje 

Sistemi pensional në Kosovë, i cili zbatohet që nga viti 2002, nuk ka arritur t’i përmbushë 

pritshmërinë e përfituesve e për më shumë nuk ka siguruar pensione për ata që më së shumti 

janë duke kontribuar në Kosovën e pasluftës, për ata që punojnë. Pakënaqësitë me situatën 

aktuale janë të dukshme edhe në kërkesat e vazhdueshme për rritjen e pensioneve, kërkesa këto 

që shtrohen nga kategori të ndryshme përfituesish.  

 

Karakteristika kryesore e këtyre kërkesave konsiston në atë se të gjitha kërkesat për rritje të 

pensioneve, si ato që bëhen nga shoqatat e pensionistëve, si ato që bëhen nga grupet e ndryshme 

të interesit si dhe si vetë rritjet e pensioneve që i zbaton qeveria, janë të orientuara drejt atyre që 

kanë kontribuar në forma të ndryshme para vitit 1999. Ndërkaq, pensionistët kontributdhënës të 

pas luftës nuk janë të mbrojtur nga sistemi aktual i pensioneve. Ndërkohë, vetë mungesa e një 

sistemi të mirëfilltë pensional është zëvendësuar me skema të veçanta pensionale të cilat po 

shtohen çdo vit e më shumë e që adresojnë vetëm interesat e grupeve të veçanta duke rezultuar 

kështu në një sistem diskriminues. 

 

Kërkesat prej grupeve të caktuara të interesit për përfitime në bazë të kontributeve (jo) materiale 

të bëra para vitit 1999 kanë gjetur përkrahjen e faktorit politik në Kosovë në këto 16 vitet e 

fundit. Kjo vije si pasojë e një skene politike që nuk ka vizion shtetformues por vetëm 

pushtetmbajtës. Fatkeqësisht, skena politike në Kosovë ashtu siç ka filluar në vitin 2002, 

vazhdon ta trajtojë sistemin pensional në bazë të “instinktit zgjedhor”. Mungesa e një vizioni 

afatgjatë që garanton zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë ka bërë që të kemi mbi 20 skema 

pensionale dhe pritet që të rriten me përfitues të tjerë specifikë në vitet në vijim.  

 

Deri tash, ka qenë instikti zgjedhor që ka vendosur se kur do të shfaqen skema të reja pensionale 

dhe në të njëjtën kohë kur dhe kujt do t’i rriten pensionet. Nuk ka një sistem të mirëfilltë prandaj 

ky instinkt ka shkaktuar çrregullime në sistemin pensional të Kosovës ku karakteristika 

dominuese është diskriminimi i hapur ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë. Ndërkohë, grupe të 

ndryshme të interesit e kanë shfrytëzuar zbrazëtirën që krijon mungesa e një sistemi të mirëfilltë 

pensional duke avokuar për përfitime financiare.  

 

Problemi i të dy qasjeve në këtë çështje, ashtu si ajo e faktorit politik dhe e grupeve të ndryshme 

të interesit, në këtë rast ka rezultuar në prioritizimin e interesit personal në vend të atij të 

përgjithshëm. Kjo mendësi, ka sjellë në konsolidimin e një shteti që nuk ofron mirëqenie për të 

gjithë qytetarët dhe nuk mendon për gjeneratat e ardhshme.  

 

Vazhdimi i aplikimit të këtyre dy qasjeve do ta dërgojë Kosovën në bankrotim brenda disa viteve 

duke çuar në rritjen e numrit të skemave pensionale varësisht nga “instinkti zgjedhor” dhe 

mundësisë që kjo të krijojë grupe të ndryshme të interesit për të përfituar. Fatkeqësisht, mungesa 

e stabilitetit politik në vend lë hapësirë për funksionalizim të shpeshtë të këtij “instinkti”. Grupet 

e interesit që përfitojnë nga jostabiliteti politik dhe zgjedhjet e shpeshta arrijnë përmbushjen e 

synimeve personale, e në anën tjetër, kjo lë hapësirë për daljen e vazhdueshme të grupeve të reja 

të interesit që do ta shfrytëzojnë këtë mundësi në rast të zgjedhjeve. 
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Rrethi vicioz përmes të cilit funksionon e gjithë kjo çështje mund të shkëputet vetëm me krijimin 

e një sistemi të mirëfilltë pensional ku nuk do të ketë hapësirë për krijimin e skemave të reja të 

pensioneve dhe asnjë grup nuk privilegjohet, përkatësisht diskriminohet. Në modelin të cilin 

INDEP e propozon, janë marrë parasysh të gjitha zhvillimet e lartpërmendura dhe janë dhënë 

propozime konkrete se si adresohen ato. Modeli është i dizajnuar në mënyrë të atillë që 

mirëqenia e qytetarëve të jetë në përputhje me atë të shtetit, pasi baza ekonomike dhe ligjore e 

një shteti rezulton në sigurimin e mirëqenies për qytetarët, përkatësisht përfituesit e sistemit 

pensional. Megjithëse modeli që INDEP propozon nuk është e vetmja mundësi, por vetëm njëra 

nga to, propozimet dhe sugjerimet e ofruara do të ndikonin pozitivisht në konsolidimin e një 

sistemi të qëndrueshëm pensional. 

 

Modeli i propozuar në këtë punim për sistemin pensional të Kosovës  ka marrë parasysh situaten 

e përgjithshme në Kosovë si atë ekonomike ashtu edhe politike. Gjithashtu vëmëndje i është 

kushtuar të kaluarës por edhe të ardhmes në fushen sociale. Ideja themelore në këtë model është 

qëndushmëria financiare, sigurimi i pensioneve bazuar në situaten e përgjithshme ekonomike të 

vendit si dhe ndërldhshmëria e pensioneve me pagen minimale. 

 

Qëndrushmëria ekonomike e këtij modeli bazohet në ndërlidhshmërinë e pensioneve me 

kontributet e paguara nga të punësuarit dhe mundësia e shtetit për të intervenuar aty ku nevojitet. 

Sistemi i tanishëm  pensional financohet 100% nga buxheti i shtetit përderisa pensionet eshtyllës 

së dytë për shkak të nrmës së ulët tatimore dhe pagave të ulëta nuk po siguron pensione për 

kontributdhënësit e tanishmë. Përkunder kontributit mbi 15 vjeçarë në shtyllen e dytë, 

kontributpaguesit e sotshëm duhet pas një kohe të shkrtë të kënaqen me pensionin bazë. Te 

qëndrushmëria financiare ndikim thelbësorë do tëketë që secili përfitues i pensioneve do të 

financohet nga shtylla e dytë respektivisht shtylla e parë. Vetëm pensionet bazë, të aftësisë së 

kufizuar dhe ato të vlerave të luftës do të paguen nga buxheti i shtetit.  

 

Ndërlidhshmëria e pensioneve me pagen minimale do  të ndërprejë praktiken e “instiktit 

zgjedhorë”, dhe çdo rritje page do të ndikonte me automatizëm në rritjen e pensioneve.  Nuk do 

të ketë rrije pensionesh në bazë të tekeve por ato do të rriten në bazë të rritjes ekonomike dhe në 

bazë të rritjes së pagave. 

Metodologjia 

Ky punim është vazhdimësi e punimit të parë mbi “Sistemin pensional – sfidat dhe mundësitë”, 

publikuar nga INDEP në maj të vitit 2018. Në punimin e parë, përmes metodës kualitative, janë 

identifikuar problemet dhe është shtjelluar sistemi pensional bazuar në gjendjen e tanishme dhe 

potencialeve për përmirësim në të ardhmen.  

 

Ky punim është një përgjigje e problemeve të identifikuar në punimin e parë. Përmes analizës së 

politikave publike dhe shtjellimit të opsioneve politike nga analistët e INDEP, ne kemi ardhë deri 

tek një model i një sistemi pensional të reformuar. Përfundimet dhe rekomandimet i janë 

nënshtruar analizës kost-benefit, analizës së kontekstit dhe analizës logjike të zbatueshmërisë së 

tyre.  
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Metodologjia e përdorur në këtë punim bazohet kryesisht në mbledhjen dhe analizimin e 

informatave që janë të qasshme, të dhënat e ndryshme nga institucionet qeveritare, artikujve 

relevant  që gjinden online, ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme, raporteve nga organizatat e 

ndryshme dhe informatave të tjera në dispozicion. 

 

Gjithashtu janë organizuar dhjetë fokus grupe ku kanë marë pjesë mbi 150 pjesmarës që kanë 

përfaqësuar instiucione të ndryshme si përfaqësues të organizatave të pensionistëve, përfaqësues 

të sindikatave, zyrtar të ministrive të ndryshme, ekspertë vendor në fushen e pensioneve si dhe 

pjesmarrës tjerë të interesuar.  

 

Sistemi aktual pensional i Kosovës 

Sistemi aktual pensional i Kosovës është një sistem i defragmentuar dhe që konsiston nga një 

numër i madh skemash pensionale që rregullohen me një numër të madh ligjesh. Numri i madh i 

skemave të quajtura pensionale ka bërë që në Kosovë në vitin 2017 të përfitojnë rreth 250,000 

veta një lloj përfitimi pensional edhe pse numri i personave që kanë arritë moshën pensionale në 

vitin 2017 ka qenë rreth 144,000 persona gjithnjë sipas ASK-së. Kostoja vjetore e pensioneve në 

vitin 2017 ka arritur në vlerën e rreth 340,000,000.00 Euro me tendencë rritje jo vetëm për shkak 

të shtimit natyror, por më së shumti për arsye të futjes së skemave të reja.  

Në vitin 2018 ka filluar implementimi edhe i tri skemave të reja pensionale, 2 skema në shtyllën e 

parë dhe një skemë 

e veçantë (gjithsej 

janë 23 skema dhe 

nënskema 

pensionale). Janë 

disa ligje duke 

pritur të aprovohen 

për skema te reja 

pensionale ku 

kostoja e tyre do të 

jetë disa dhjetra e 

ndoshta edhe 

qindra milionëshe 

brenda vitit gjë që 

do ta rrisë koston 

vjetore të 

pensioneve mbi 

500 milion Euro në 

vitin 2019. Nëse 

vazhdon ky trend 

Kosova në një 

kohë afatmesme do të vijë para situatës kur nuk do të ketë mjete për të paguar pensionet. 

Tendenca për të shpërblyer me përfitim financiar/pension secilin që para vitit 1999 ka kontribuar 

në një apo mënyre tjetër për pavarësinë e Kosovës është duke vazhduar. Pasi që kontributi për 

Tabela 1. Numri i skemave pensionale dhe kostot 
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Tabela 2. Skemat e tanishme dhe potenciale 

pavarsinë e Kosovës mund të jetë i shumëllojshëm, kjo i jep hapësirë gjithësecilit të kërkoj 

përfitim financiar dhe ta arsyetoj kontributin e tij e bazuar në modelin tashmë në implementim të 

skemave tjera apo atyre që veq janë në proces për tu aprovuar. Bazuar në kriteret e deritanishme 

të përfitimit financiar për kontributin e dhënë para vitit 1999 dhe skemave që janë në 

implementim, kemi identifikuar disa kategori që do të mund të përfitonin financiarisht me po të 

njëjtat kritere nëse nuk dëshirojmë të diskriminojmë qytetarët e vendit, këto kategori i kemi 

prezantuar që në Maj të vitit 2018 si shembull për rrugën e gabuar që ka marrë sistemi pensional i 

Kosovës dhe kthimi 

i tij e në sistem 

klientelist të 

Kosovës.  

Se këto grupe kanë 

të drejtë në pension 

e determinon edhe 

ligji mbi skemat 

pensionale të 

financuara nga 

shteti, neni i 

famshëm kur ndanë 

dy grupe të veçanta, 

arsimin dhe 

shëndetësinë e viteve 90’, dhe e përmbyll me fjalinë dhe “të tjerë”. Të tjerët janë të gjithë që kanë 

jetuar dhe kontribuar në Kosovë para vitit 1999 apo kanë jetuar jashtë Kosove por kanë 

kontribuar për çlirimin e Kosovës, por se kush dhe kur do të fitojnë financiarisht ata vendose 

politika varësisht nga nevojat për klientele. Për ata që mendojnë se nuk janë të përfshirë në këtë 

tabelë, gjinden në pikën 16 te të tjerët. 

Skemat pensionale të cilat implementohen aktualisht në Kosovë janë edhe diskriminuese në 

trajtimin e ndryshëm 

të personave me 

nevoja të njëjta, 

shembull është 

invaliditeti ku në 

mënyre te hapur 

diskriminohen 

respektivisht 

favorizohen grupe të 

caktuara.  

 

Kosova nuk ka sistem pensional, Kosova ka skema pensionale dhe kjo duhet të ndërrojë sa më 

shpejtë.  

 

 

Tabela 3. Skemat pensionale për invaliditet 
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Modeli i propozuar për sistemin pensional të Kosovës 

Modeli i propozuar nga INDEP-i e merr parasysh trashëgiminë nga sistemi pensional aktual i 

Kosovës, të kaluarën e Kosovës, të tanishmen si dhe të ardhmen e presupozuar.  

Sistemi pensional aktual i Kosovës përveç skemave të njohura të sistemeve pensionale ka edhe 

skema të veçanta të cilat në periudha të ndryshme do të shuhen dhe që janë të financuara nga 

buxheti i Kosovës. Nga ky kontekst modeli i propozuar në rend të parë ndërlidhë personat 

kontributpagues më të gjitha skemat pensionale që burojnë nga kontributi i paguar. Shuma e cila 

paguhet momentalisht në shtyllën e dytë për shkak të situatës socio-ekonomike në Kosovë dhe të 

vet sistemit ekzistues nuk po mjafton për të pasur pensione të mira dhe as nuk mbulon 

mjaftueshëm shumë raste të kontributpaguesve të cilët pësojnë aksidente në punë apo edhe 

vdesin. Gjithashtu modeli i ri i propozuar në vete përfshin edhe sigurimin e lehonave si dhe të 

papunësisë. Në vazhdim do të qartësojmë secilën shtyllë të sistemit pensional të propozuar duke 

apstrahuar skemat e veçanta. Skemat e veçanta do të shtjellohen në një kapitull të veçantë ku 

edhe do të shpjegohet ndërlidhshmëria e tyre e mundshme me modelin e ri pensional. Modeli i 

sistemit pensional të Kosovës do të ketë 4 shtylla, shtylla zero (0) e financuar nga buxheti i 

Kosovës ku do të përfshihen pensioni bazik dhe pensionet për personat me aftësi te kufizuar, 

shtylla e parë (1) ku punëmarrësit dhe punëdhënësit do të kontribuojnë me nga 1.5% kontributë 

të pagës bruto dhe 

këtu do te 

përfshihen 

pensionet 

invalidore të 

punës, pensionet 

familjare, 

pensionet e 

parakohshme si 

dhe lehonat dhe 

përfitimi për të 

papunët. Shtylla e 

tretë (3) apo fondi i kursimeve pensionale mbetet ashtu siç është por propozohen disa ndryshime 

që do të shtjellohen në vazhdim dhe shtylla e katërt (4) mbetet shtyllë vullnetare. 

 

Shtylla zero e sistemit pensionalt të Kosovës 

Shtylla zero e modelit propozuar do të përfshijë pensionin bazik si dhe të gjtha kategoritë e 

personave me aftësi të kufizuar. 

 

1) Pensioni bazik- Pensioni social i pleqërisë 

Pensioni bazik do të riemërohet në Pension social të pleqërisë. Pensioni social i pleqërisë do të 

jetë pension i testuar në të ardhura personale. 

Përfitues të këtij pensioni do të jenë të gjithë banorët e përhershëm të Republikës së Kosovës të 

cilët kanë mbushur 65 vjet, i/e cili/a së paku 5 vitet e fundit (së paku 9 muaj brenda një viti) para 

Tabela 4. Sistemi pensional sipas modelit të propozuar nga INDEP 
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Pension social dinjitoz dhe 

vetëm për persona rezident.  

pensionimit ka jetuar në Kosovë si banore i/e përhershëm/e dhe nuk kanë asnjë të hyrë tjetër të 

rregullt mujore që ka vlerë më të lartë se vlera e këtij pensioni.  

 

Të hyra të rregullta me këtë rast do të thotë çfarëdo lloj benificionie apo pensioni i përfituar nga 

institucionet e Kosovës apo nga ndonjë shtet tjetër dhe që vie në bazë të rregullt mujore, çfarëdo 

lloj e hyrë e rregullt mujore e përfituar nga ndonjë institucion publik apo privat vendor apo jashtë 

Kosovë, të hyra nga qiraja brenda apo jashtë Kosove, rrogë nga ndonjë institucion shtetëror apo 

privat, pension nga ndonjë institucion privat brenda apo jashtë Kosove, pensioni i Trust-it, të 

hyra tjera nga përfitimi i veprimtarisë intelektuale si dhe te hyra nga biznesi ku është pronar apo 

ka aksione. 

 

Qëllimi i këtij pensioni është që të sigurojë të ardhura pensional e për të gjithë ata persona të cilët 

nuk kanë të hyra tjera pas moshës se pensionimit dhe njëherit të siguroj se çdo person në 

Kosovë i cili ka mbushur moshën e pensionimit ka një të hyrë të rregullt mujore.  

 

Me rëndësi për përfituesit e këtij pensioni është se ata 

duhet te jenë banor të përhershëm të Kosovës me rast 

banor i përhershëm do te thotë që ka adresën e 

përhershme në Kosovë (ligji respektivi Kosovës që 

rregullon këtë fushë) dhe që jeton së paku 9 muaj në vit në këtë adresë (përjashtim rastet 

shëndetësore ku kërkohet dokumentacioni përkatës). Një person mund të ketë vetëm një adresë 

të vendbanimit të përhershëm. 

 

Shuma e pensionit social duhet të jetë më e vogël se shuma e pensionit minimal kontributpagues. 

Propozimi është që shuma e pensionit social të jetë sa 50% e pagës minimale, që në këtë rast do 

t’i bie të këtë vlerën e 85 Eurove.  

Nëse 

implementohet 

kjo skemë për 

pensionin social 

të pleqërisë 

llogaritet se 

numri i 

përfituesve të 

këtij pensioni do 

të bie dukshëm kur kemi parasysh se një numër i madh i tyre marrin pension nga jashtë Kosovës, 

marrin pension nga shtylla e dytë Trust-i, apo janë në punë. Disa të dhëna jo zyrtare i kemi 

paraqitur në tabelën e mëposhtme, por këto te dhëna mundet të verifikohen nga MPMS-ja deri 

në masën 90% të saktësisë së tyre.  

 

 

 

Tabela 5. Kostoja e pensionit social 
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Me këtë reformim të pensionit bazik sigurohet trajtim i 

barabartë për të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjithë që marrin 

një lloj pensioni tjetër nuk do të marrin pensionin social e jo 

si deri më tani ku sanksionoheshin vetëm pensionistët që 

jetojnë në Kosovë ku i ndalej ky pension nëse merrnin ndonjë 

tjetër përderisa atyre që marrin pension nga shtetet e jashtme 

dhe atë në vlera të larta nga qindra euro i garantohej edhe ky 

pension njëjtë sikurse atyre që edhe pas moshës 65 

vjeçare vazhdonin të punojnë në ndërmarrje 

shtetërore apo që paguhen  nga buxheti i shtetit prapë vazhdohej t’iu ipej ky pension. Përfituesit 

e vërtetë të pensionit social do të marrin pension me rritje nëse implementohet kjo reformë dhe 

ata gjithmonë do të jenë të lidhur me pagën minimale. Secili ndryshim apo rritje ekonomike që 

do të përcillej me rritjen e pagave që në mënyrë automatike do të thotë rritje edhe të pagës 

minimale do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e pensionit social të pleqërisë. Pensionet 

do të lidheshin me sistemin e përgjithshëm të pagave dhe nuk do te bëheshin subjekt i politikave 

diskriminuese dhe favorizuese të spektrit politik.  

 

2) Pensioni i aftësisë së kufizuar 

 

Me sistemin e tanishëm pensional në Kosovë janë tri kategori që përfitojnë për arsye të aftësisë 

së kufizuar përmes tre ligjeve të ndryshëm. Personat me aftësi të kufizuar që përfitojnë nga 75 

Euro në muaj është grupi më i madh dhe kjo rregullohet me ligjin për skemat pensionale të 

financuara nga shteti, si dhe kemi dy ligje tjera për dy grupe tjera që përfitojnë shuma të 

ndryshme, ligji për të verbrit dhe ligji për tetraplegjik. Nëse mbetet kështu dhe vazhdohet në këtë 

mënyrë atëherë së shpejti duhet aprovuar ligje tjera për grupe tjera si për personat me Sindromën 

Down, personat me autizëm dhe të tjerë.  

 

Modeli i ri i propozuar trajton të gjithë personat me aftësi të kufizuar në mënyrë të njëjtë 

varësisht nga nevoja. Nuk lejon diskriminimin në mes tyre për arsye të lobimit të grupeve më të 

forta dhe mbetjen në mëshirë të grupeve më të dobëta.  

Tabela 6. Kostoja e pensionit social - 50% e pages 
minimale 

Tabela 7. Pasqyrë e shenzimeve të skemave me aftësi të kufizuar 
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Shpenzimet për 6 mujorin e parë të vitit 2018 për të trija këto grupe dhe pagesat që ata përfitojnë 

mund t’i shihni në tabelën e mëposhtme.  

Nga të dhënat e 6 mujorit të parë rezulton se pensioni mesatar i secilës nga këto kategori është i 

ndryshëm. Mesatarja e pensioneve dallon edhe për arsye te pagesave retroaktive pasi që 

pensionet e këtyre kategorive janë fikse. Pensioni i aftësisë se kufizuar është 75 Euro në muaj, 

pensioni për personat e verbër është 125 Euro në muaj dhe 125 Euro për përcjellësin nëse 

vlerësohet se duhet të këtë përcjellës përderisa pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik 

janë 150 Euro në muaj, plus 150 Euro për përcjellësin si dhe 75 Euro për barna nëse këto dy të 

fundit vlerësohen nga komisioni mjekësor se janë të nevojshëm.  

Që në shikim të parë shohim se këtu ka një diskriminim të hapur dhe jo të logjikshëm. Shuma 

bazë prej 75, 125 apo 150 Euro i jepet personit për nevoja mujore. 

Modeli i propozuar për personat me aftësi te kufizuar është trajtim i barabartë i të gjithëve sipas 

nevojave shtesë që dalin si pasojë e llojit të aftësisë së kufizuar.  

Tabela e mësipërme shpjegon mënyrën e trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. Nga të 

dhënat e MPMS për muajin qershor 2018, gjithsej me tri kategoritë që përfitojnë nga aftësia e 

kufizuar janë 22,236 

përfitues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeli i ri parasheh që pensioni bazë për këtë kategori të jetë i njëjtë sikurse pensioni social i 

pleqërisë i cili duhet 

të lidhet me pagën 

minimale. Pagesa për 

një përcjellës nëse 

këtë e parasheh 

komisioni mjekësor të 

jetë sa paga minimale, 

të jetë  

        pagesë e njëjtë 

për      të 

gjithëpërcjellësit e të gjitha kategorive të aftësisë së kufizuar. Shpenzimet mjekësore apo barnat 

për disa kategori të cilat janë esenciale do të ofrohen nga Ministria e Sheëndetësisë në koordinim 

me Ministrinë e Punës. Duhet të kihet parasysh se nëse vazhdon në këtë mënyrë trajtimi i 

personave me aftësi të kufizuar do të kemi diskriminim edhe me të madh si dhe do të kemi edhe 

disa ligje tjera për grupet e caktuara. 

 

Tabela 8. Shpenzimet mesatare mujore për persona me aftësi të kufizuar 

Tabela 9. Modeli i propozuar nga INDEP për kategoritë me aftësi të kufizuara 
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Shtylla E PARË e sistemit pensional të Kosovës 

 

Shtylla e parë e sistemit të propozuar pensional të Kosovës do të mbulonte disa kategori 

pensionale. Pensioni invalidor i punës, pensioni familjar, 

pensioni i parakohshëm si dhe garantimi i pensionit të përfituar 

nga shtylla e II do të ishin pjesë  e kësaj shtylle sikurse edhe 

benificionet e lehonisë dhe të papunësisë. Që të funksionoj kjo 

shtyllë duhet të gjithë të punësuarit të kontribuojnë dhe ata do të 

jenë ata që do të përfitojnë. Ne mendojmë se kontributi prej 

1.5% për punëdhënësin dhe 1.5% për punëmarrësin do të ishin 

të mjaftueshme për të mbuluar këto shpenzime dhe për të 

siguruar të punësuarit në këto 5 fusha.  

 

 

 

1) Pensioni invalidor i Punës 

 

Sistemi i tanishëm i pensionit invalidor të punës është i rregulluar në atë mënyrë që çdo njeri që 

mbetet invalid si pasojë e sëmundjes profesionale apo lëndimit në punë përfiton 75 Euro. Shuma 

si e tillë është e njëjtë me pensionin bazik dhe pensionin e aftësisë së kufizuar, nuk merrë 

parasysh punën apo pagën që personi ka pasur para se të ndodhë sëmundja apo aksidenti. Modeli 

që ne propozojmë merr parasysh punën dhe pagën e personit që mbetet invalid në punë.  

Pensioni invalidor i punës e përfitojnë të gjithë personat që kanë mbetur invalid gjatë kohës sa 

kanë qenë të punësuar dhe që i plotësojnë kushtet e parapara me ligj. Në momentin kur personi 

mbetet invalid në punë llogariten mjetet e kursyera në shtyllën e dytë plus mjetet që do të 

kurseheshin deri në kohën e pensionimit dhe këto mjete përpjesëtohen me jetëgjatësinë dhe 

kështu përfitohet vlera e pensionit. Vlera e pensionit invalidor nuk mund të jetë më e vogël se 

pensioni minimal kontributiv dhe në rast të tillë do të mbulohet nga shtylla e parë.  

Të drejtën në pension invalidor të punës e përfitojnë të gjithë ata persona te të cilët vërtetohet se 

e kanë humbur aftësinë për punë para se te arrijnë moshën e pensionimit. 

 

Personat që e humbin aftësinë për punë si pasojë e sëmundjes profesionale apo aksidentit   në 

pension invalidor të punës e përfitojnë pa marrë parasysh përvojën e punës (stazhin e punës).   

 

Personat që e humbin aftësinë për punë si pasojë e sëmundjes joprofesionale apo aksidentin 

jashtë vendit të punës, të drejtën në pension invalidor e përfitojnë nëse kanë së paku 5 vjet pune 

apo 60 muaj përvojë pune të pandërprerë.  

 

Përjashtim bëjnë personat nën moshën 30 vjeçare ku minimum është 2 vjet përvojë pune, nën 

moshën 25 vjeçare 1 vjet përvojë pune. 

2) Pensioni Familjar 

Njëjtë sikurse pensioni invalidor i punës ashtu edhe pensioni familjar me ligjin e tanishëm është i 

rregulluar në atë mënyrë që përfituesi i këtij pensioni merr shumën prej 75 Eurove në rast se i 

Tabela 10. Modeli i shtyllës së parë 
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Shpërndarje më e drejtë dhe 

pensione më të larta.  

plotëson kushtet. Edhe ky pension sikurse pension invalidor i punës nuk  e merr parasysh pagën 

apo pensionin e individit, por cakton shumën fikse. 

 

Pensioni familjar me modelin e propozuar llogaritet në formën e njëjtë sikurse pensioni invalidor 

i punës përveç se përfituesi i këtij pensioni do të marrë një përqindje të caktuar të vlerës së 

pensionit që do t’i takonte përfituesit. 

 

Pensionin familjare e përfitojnë, bashkëshortja ose bashkëshorti apo fëmijët në rast se i 

plotësojnë kushtet e parapara me ligj.  

 

3) Garantimi i pensionit të shtyllës së dytë 

Pensioni kryesor i atyre që punojnë mbetet pensioni i marrë nga shtylla e dytë. Për shkak të rritjes 

ekonomike në vend dhe pagave të ulta por edhe për shkak që edhe pagesa prej 10% nga paga në 

shtyllën e dytë është e ulët, rrjedhimisht pensionet nuk po dalin shumë të larta. Momentalisht me 

vendimin e shtyllës së dytë pensioni arrin vlerën e 200 Eurove qe i bie gati se 50% e pagës 

mesatare. Problem tjetër në këtë shtyllë është që paratë  e kursyera sipas modelit të tanishëm do 

të mjaftojnë vetëm për një periudhë të caktuar rreth 100 muaj dhe pastaj sipas gjendjes aktuale 

këta persona do të marrin 75 Euro të pensionit bazik.  

 

Modeli i propozuar është se shtylla e parë do të garantoj pensionin e shtyllës së dytë në atë 

mënyrë që personi i cili përfiton këtë pension do të 

vazhdojë të marrë atë deri sa të jetë gjallë edhe pasi që 

të harxhohen mjetet e shtyllës së dytë. Për më shumë ne 

propozojmë që të futet pensioni minimal 

kontributdhënës dhe pensioni maximal kontributdhënës që do të mbulohej nga shtylla e parë. 

Futja e këtyre dy masave do të ndërlidhej me ndërrimin e formës së pagesës nga shtylla e dytë. 

Shtylla e dytë në të ardhmen nuk do të paguante pensionet në bazë të vendimeve që merren nga 

bordi, por vlera e pensionit do të varej nga shuma e kursyer në këtë shtyllë. Shuma e kursyer do 

të përpjesëtohej me jetëgjatësinë  e cila do të rishikohej çdo tri vite dhe vlera e këtij përpjesëtimi 

do të jepte pensionin mujor. Gjithashtu për të përfituar pensionin nga shtylla e parë do të futej 

minimumi i viteve kontribuuese në këtë shtyllë e që ne propozojmë të jetë 15 vite. Garantimi i 

pensionit të shtyllës së dytë domosdoshmërisht kërkon reformimin adekuat të kësaj shtylle gjë që 

do të flasim në kapitullin e veçantë për këtë shtyllë.  

a) Pensionit minimal 

Nëse një person ka kontribuar më shumë se 15 vite në shtyllën e parë dhe të dytë, por për shkak 

se ka pasur paga të ulëta atëherë totali i kursimeve të këtij personi le të themi se ka qenë 10,000 

Euro në shtyllën e dytë (me pagë mesatare prej 400 Euro, në vit kursehen 480 Euro, për 15 vite 

janë 7,200 Euro). Nëse e marrim se jetëgjatësia në kohën e pensionimit të tij në Kosovë është 75 

vite i bie që shumën e kursyer ta përpjestojmë me 10 vite apo 120 muaj. Në këtë rast këtij 

personi pensioni nga shtylla e dytë do të kishte vlerën e 83 Eurove. Nëse pensioni minimal 

kontributdhënës do të kishte vlerën e 70% të pagës minimale atëherë sot vlera e pensionit 

minimal do të ishte 119 Euro.  
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Në këtë rast personi në fjalë do të merrte pension mujor prej 119 Eurove deri sa të harxhohen 

mjetet e shtyllës së dytë dhe pastaj do të vazhdonte të merrte shumën e njëjtë nga shtylla e parë 

deri sa të ishte gjallë. Shtylla e parë do të garantonte se përkundër kursimeve të vogla si pasojë e 

shkaqeve që i përmendem më herët, secili kontributdhënës në shtyllën e parë dhe të dytë sipas 

kushteve të parapara me ligj do të siguronte pensionin minimal kontributdhënës. Në rastin kur 

shuma e kursyer në shtyllën e dytë nuk mjafton për të përfituar një pension minimal kontributiv 

atëherë mjetet e kursyera nga shtylla e dytë barten në shtyllën e parë dhe pensioni paguhet nga 

shtylla e parë. 

b) Pensionit maksimal 

Te pensioni maksimal vlen e kundërta e pensionit minimal. Derisa ka persona me paga të ulëta ka 

edhe persona me paga shumë të larta. Këta persona po të dalin në pension sipas kushteve të 

sotme të shtyllës së dytë, por edhe sipas jetëgjatësisë atëherë mund të ndodhë që pensioni i tyre 

të kap vlerën e 2,000 apo 3,000 eurove. Në këtë rast shtylla e parë nuk do të ishte në gjendje të 

paguante pensione kaq të larta, por do të vendoste shumën maksimale të një pensioni që do të 

mund te paguante. Shuma e pensionit maksimal do të ndërlidhej me pensionin minimal 

kontributpagues, për shembull pensioni maksimal të jetë sa 5 herë pensioni minimal e që në 

rastin konkret sot do të ishte dikund rreth 600 Euro. Këtu duhet cekur se personat që arrijnë të 

marrin pensione kaq te mëdha nga shtylla e dytë në shumicën e rasteve do të kenë oferta më të 

mira për të zgjedhur në kompanitë e sigurimeve jetësore, por për çdo rast shtylla e parë do të jetë 

një mundësi.  

Me gjendjen e tanishme një person që ka pension 2,000 apo 3,000 Euro do t’i merrte deri në 

moshën 73 vjeçare e 4 muaj, pjesën tjetër të jetës do te duhej të kënaqet me 75 Euro pension 

bazik, përderisa personi që ka kursyer 10,000 Euro pas 4 vitesh ku do t'i merrte nga 200 Euro do 

të duhej të kënaqej me 75 Euro për pjesën tjetër të jetës. Për të dyja rastet mendojmë se modeli i 

propozuar i shtyllës së parë jep një zgjidhje të drejtë.  

 

4) Pensioni i parakohshëm 

Pensioni i parakohshëm do të duhej të rregullohej në mënyrë të njëjtë për të gjitha ato grupe që 

përfitojnë një të drejtë të tillë. Duhet të vendosen disa rregulla bazë që do të vlenin për të gjitha 

grupet përfituese pastaj edhe rregullat specifike për secilin grup.  

 

Rregullat e përgjithshme të pensionit bazë duhet të jenë vitet minimale të shërbimit në 

profesionin e caktuar si dhe vitet minimale të kontributeve të paguara në shtyllën e parë.  

 

Personat që dalin në pension të parakohshëm do të marrin pensionin nga shtylla e parë deri në 

moshën 65 vjeçare ku gjatë kësaj kohe do të vazhdojnë të paguajnë kontributet në shtyllën e dytë. 

Në moshën 65 vjeçare ndërpritet pensioni i parakohshëm nga shtylla e parë dhe vazhdon marrja 

e pensionit nga shtylla e dytë ku vlera e tij do të varet nga mjetet e kursyera.  

 

Gjithashtu duke pasur parasysh se jetëgjatësia në Kosovë është duke u rritur dhe si rrjedhojë  e 

kësaj duhet analizuar mirë se sa vite duhet ti ketë një person për të fituar të drejtën për pension të 

parakohshëm. Përderisa ligjet e mëhershme e kanë rregulluar këtë çështje duhet ta kemi parasysh 

se atëherë jetegjatësia mesatare ka qenë shumë më e shkurtë se që është tani. Gjithashtu kur kemi 

parasysh se shumica e vendeve si në regjion ashtu edhe në Evropë (bile edhe në Rusi po ndodhë 
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një gjë e tillë që para pak kohësh dukej si diçka e pamundur) moshën e pensionimit janë duke e 

shtyrë tutje atëherë mosha e pensionimit të parakohshëm duhet të jetë në linjë të njëjtë me këtë 

politike.  

 

Për të ilustruar se si do të dukej propozimi për pensionin e parakohshëm po marrim shembullin  

e policisë. Nëse shërbyesit policor dëshirojnë të dalin në pension të parakohshëm atëherë mosha 

minimale për të dalë në pension le të jetë 55 vjeçare. Për të plotësuar kushtet duhet të këtë së 

paku 20 vjet përvojë pune, nga të cilat së paku 15 vjet në profesionin e policit që do të thotë së 

paku 20 vjet pagesë të kontributeve në shtyllën e parë dhe të dytë. Nëse plotësohen kushtet e tilla 

atëherë personi pensionohet dhe merre një shumë X të pagës së tij si pension. Gjatë kësaj kohe,  

nga mosha 55 deri në moshën 65 vjeçare personi i pensionuar e merrë pensionin nga shtylla e 

parë dhe në të njëjtën kohë vazhdon në pagesën e kontributeve në shtyllën e dytë. Në moshën 65 

vjeçare i ndërpritet pensioni i shtyllës së parë dhe vazhdon të marrë pensionin nga shtylla e dytë. 

Vlera e pensionit nga shtylla e dytë varet nga kursimet e bëra në atë shtyllë, por gjithsesi se nuk 

mund të jetë më e vogël se pensioni minimal kontributdhënës.  

 

Rregullat e njëjta do të vlenin edhe për FSK-në, minatorët, zjarrfikësit dhe të gjitha grupet e tjera 

te të cilat parashihet pensionimi i parakohshëm për shkak të kushteve të veçanta të punës.  

 

Dy skemat në vazhdim do të financohen nga shtylla e parë edhe pse nuk janë pensione por këto 

rregullohen me ligje të veçanta. Mendojmë se ata që punojnë duhet financuar edhe këto dy 

skema pasi që është në të mirën e përgjithshme të tyre. 

 

5) Pagesa e lehonave 

Modeli i propozuar i sistemit pensional parasheh edhe pagesën e lehonave nga shtylla e parë. 

Pagesa e lehonave duhet të bëhet së paku për 12 muaj nga kjo shtyllë. Për të përfituar nga pagesa 

e lehonisë, personi duhet të jetë i punësuar së paku një vit para lindjes së fëmijës, apo duhet të 

këtë paguar 12 muaj kontribute në shtyllën e parë dhe të dytë në mënyrë që të ketë të drejtë të 

përfitoj pagesën e lehonisë.  

 

Shuma e paguar në muaj duhet të ndërlidhet me një % të caktuar të pagesës së personit që ka 

marrë dhe në bazë të kontributeve të paguara, por vlera përfundimtare duhet të jetë jo më pak së 

paga minimale dhe jo më shumë se paga mesatare e sektorit publik. 

 

Me pagesën e lehonave nga kjo shtyllë do të lironim bizneset nga një barrë e tillë dhe do të 

ndikonte pozitivisht në punësimin e femrave.  

6) Pagesa për papunësinë 

Propozimi për pagesën për papunësinë ndërlidhet vetëm me personat që punojnë dhe vetëm 

atëherë kur ata e humbin punën pa fajin e tyre. Gjithsesi për të përfituar këtë pagesë duhet të 

plotësohen edhe kushte tjera që do të parashihen me ligj.  

 

Kushtet kryesore për të përfituar pagesën e papunësisë nga shtylla e parë do të jenë të qarta, nëse 

një person ka punuar më shumë se dy dhe më pak se tri vite pandërprerë dhe ka paguar 

kontribute në shtyllën e parë dhe të dytë, ka humbur punën pa fajin e tij, atëherë këtij personi do 
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Trust pensional i reformuar për 

maksimizim të benefiteve.   

ti takonte shuma X euro si pagesë për papunësi për një periudhë 2 mujore. Personat që kanë 

punuar pandërprerë më shumë se 3 vite, por më pak se 4 vite do të përfitonin për 3 muaj, 

personat që kanë punuar pandërprerë më shumë se 4 vite, por më pak se 5 vite do të përfitonin 

për 4 muaj, personat që kanë punuar më shumë se 5 vite do të përfitonin për 5 muaj pagesë të 

papunësisë.   

 

Maksimumi i pagesës për papunësi do të jetë 5 muaj. Llogaritet që personat që kanë humbur 

punën pa fajin e tyre janë persona që dëshirojnë të punojnë, prandaj shteti duhet t’u dalë në 

ndihmë për një periudhë të shkurtër derisa këta persona të gjejnë një punë tjetër.  

Shtylla E DYTË e sistemit pensional të Kosovës 
Shtylla kryesore e pensionistëve kontributdhënës mbetet shtylla e dytë apo siç njihet te ne 

TRUST-i. Pensioni i çdo kontributdhënësi varet nga kontributi i tij në këtë shtyllë. 

Ndërlidhshmëria e shtyllës së dytë me shtyllën e parë në mënyrë që të funksionoj modeli i 

propozuar i sistemit pensional kërkon disa ndryshime dhe përshtatje të shtyllës së dytë. 

 

Ndryshimi i parë që duhet bërë në shtyllën e dytë është forma e pagesës së pensioneve. 

Ndryshimi i propozuar është që pagesa e mjeteve/pensioneve të bëhet në përpjesëtimin e 

shumës së mjeteve të kursyera me jetëgjatësinë e banorëve të Kosovës. Në këtë mënyrë do të 

evitonim pagesën lineare siç është tani dhe do të hapej 

mundësia e ndërlidhjes së kësaj shtylle me shtyllën e parë 

në kuptimin e garantimit të pensionit minimal si dhe 

vazhdimësisë së marrjes së pensionit të njëjtë nga shtylla 

e parë edhe kur përfundojnë mjetet e kursyera në shtyllën e dytë.  

 

Ndryshimet tjera të propozuara e që duhet analizuar edhe më thellë kanë të bëjnë me shtyllën e 

dytë dhe mundësinë e ofrimit të anuiteteve nga TRUST-i. Pasi edhe pas 16 vitesh të ekzistimit të 

Trustit ende nuk kemi asnjë ofrues të anuiteteve mendojmë se një gjë të tillë duhet të ofrojë vetë 

shtylla e dytë. Kur kemi parasysh se mjetet e kursyera nuk do te shënojnë ndonjë rritje të 

ndjeshme as në vitet e ardhshme atëherë është gati se e sigurt se nuk do të kemi as ofrues tjerë të 

anuiteteve. Mjetet e grumbulluara deri më tani në shtyllën e dytë do të lejonin të ofrohen anuitete 

edhe atëherë kur shumat e kursyera nuk janë shumë të larta.  

 

Çështja tjetër që propozojmë dhe që duhet gjithashtu analizuar dhe duhet shikuar edhe shembujt 

e njëjtë në vendet tjera është që të kemi më shumë ofrues në shtyllën e dytë apo liberalizimi i 

kësaj shtylle. Më shumë ofrues në shtyllën e dytë do të thotë më shumë kosto, por në të njëjtën 

kohë më shumë oferta.  

 

Dy çështjet e fundit sa i përket shtyllës së dytë duhet analizuar në detaje dhe duhet konsultuar 

ekspertët e kësaj fushe për të parë me të vërtetë se a ia vlen të bëhen edhe këto ndryshime.  

Mbetet e padiskutueshme se pagesa prej 10% në shtyllën e dytë nuk do të sigurojë pensione 

shumë të larta. Nëse vendoset që shtylla e dytë të mbetet shtylla kryesore e pensioneve 

kontributdhënëse atëherë duhet analizuar mundësinë e ngritjes së përqindjes së pagesës në 

shtyllën e dytë në mënyrë që të kemi pensione më të larta. 
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Skema të veçanta të bazuara në 

kritere strikte dhe që nuk 

rrezikojnë stabilitetin financiar.  

Shtylla E TRETË e sistemit pensional të Kosovës 
Shtylla e tretë e sistemit pensional mbetet njëjtë, shtyllë vullnetare ku secili që ka mundësi mund 

edhe të kursej për pleqëri.  

Skemat e veçanta pensionale ekzistuese 
Në sistemin aktual pensional i cili implementohet në Kosovë ekzistojnë një numër i skemave 

pensionale të veçanta e që lidhen me të kaluarën e Kosovës, para dhe gjatë vitit 1999. Këto 

skema financohen nga buxheti i Kosovës.  

 

Pensioni familjar para vitit 1999 

Pensioni familjar para vitit 1999 ka filluar të implementohet në vitin 2018. Shuma e pagesës për 

këto pensione është 75 Euro apo në vlerën e njëjtë të pensionit bazik. Kjo vlerë për pagesë është 

vendosur si pasojë e mungesës të të dhënave lidhur me kontributet e paguara para vitit 1999 dhe 

si pasojë e ndryshimit të përgjithshëm të sistemit 

pensional që ka ndodhur në Kosovë pas vitit 1999. Ky 

pension duhet të vazhdojë të paguhet nga shtylla 0. Shuma 

e këtij pensioni duhet të jetë një % e caktuar e pensionit 

që do t’i takonte përfituesit.  

 

Pensioni invalidor i punës para vitit 1999 

Pensioni invalidor i punës së para vitit 1999 ka filluar të implementohet në vitin 2018. Vlera e 

këtij pensioni është e njëjtë me pensionin bazik. Deri tani numri i atyre që kanë aplikuar për këtë 

pension është shumë i vogël dhe për këtë janë disa arsye, por kryesorja është se shuma e këtij 

pensioni është e njëjtë me shumën e pensionit të personave me aftësi të kufizuar. Si rrjedhojë e 

kësaj është shumë e mundur që shumë persona, edhe pse e plotësojnë kriterin për pensionin 

invalidor të punës, nuk kaneë aplikuar sepse janë duke e marrë pensionin e aftësisë së kufizuar i 

cili e ka vlerën e njëjtë. Ky pension duhet të vazhdojë të paguhet nga shtylla 0. Vlera e këtij 

pensioni nuk duhet të jetë më e vogël se pensioni minimal kontributiv. 

 

Pension i parakohshëm i Trepçës 

Pensioni i parakohshëm i Trepçës duhet të pësojë apo thënë ndryshe duhet të rikthehet në 

gjendjen që është menduar kur është përpiluar. Ndryshimi kryesor për këtë pension është që të 

qartësohen kriteret dhe të vendoset se kush është përfitues. Përfitues duhet të jenë vetëm ata që 

kanë qenë minator dhe që plotësojnë kushtet e tjera të parapara me ligj. Pension i parakohshëm 

duhet të vlejë vetëm për ato profesione që janë të rrezikshme, që kanë pasur në të kaluarën 

përvojë pune të benificuar e një gjë të tillë nuk e kanë pasur të gjithë që kanë punuar në Trepçë, 

por vetëm minatorët. Ky ka qenë thelbi i këtij ligji dhe ashtu duhet të mbetet. Duhet spastruar 

lista dhe të përfitojnë vetëm ata që plotësojnë kushtet. Për ata që plotësojnë kushtet duhet paguar 

pensioni minimal kontributdhënës. Përpërfituesit e rinj të pensionit të parakohshëm do të 

rregullohet me ligjin e ri për pensione të parakohshme në përgjithësi, e për minatorët në veçanti.  

 

Pensionet e FSK-së 

Pension i FSK-së do të inkorporohet në pensionet e parakohshme dhe do të rregullohet me ligj. 

Pensionet e deritanishme të vazhdohen të paguhen nga shtylla e parë. Gjithashtu pensionistët e 
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tanishëm të FSK-së duhet të paguajnë kontributet në shtyllën e dytë dhe në moshën 65 vjeçare 

ata duhet të marrin vetëm një pension nga shtylla e dytë, kështu këta inkorporohen në sistemin e 

ri.  

 

Pensionet kontributpaguese para vitit 1999 

Pensionet kontributpaguese para vitit 1999 do të vazhdohet të paguhen nga shtylla 0. Mënyra 

dhe kriteret e pagesës do të pësojnë disa ndryshime. Kushti 15 vjet para vitit 1999 do të pësojë 

ndryshim dhe do të bëhet 15 para vitit 2002, viti kur ka filluar pagesa e kontributeve të para 

pensionale në Kosovën e pasluftës. Personat që përmbushin kushtin për 15 vite do të fitojnë 

pensionin minimal kontributpagues vlera e të cilit do të vendoset nga qeveria dhe do të jetë e 

njëjtë edhe për përfituesit e pensionit kontributdhënës të pasluftës. Secili vit i kontributit pas 

përmbushjes së kushtit prej 15 vite do të vlerësohet me një formulë të veçantë. Në këtë mënyrë 

secili person që ka kontribuar para vitit 2002 do të kompensohet me pension për secilin vit të 

punës nëse e përmbushë kushtin prej 15 vitesh për të qenë përfitues dhe këto vite do të 

numërohen deri në vitin 2002. Nga viti 2002 të gjithë të punësuarit kontribuojnë në shtyllën e 

dytë dhe marrin pension për atë kontribut nga shtylla e dytë, prandaj nuk mund të paguhen dy 

herë vitet e njëjta.  

 

Pensionet e TMK-së 

Pensionet e TMK-së vazhdojnë të paguhen nga shtylla 0. Përfituesit e këtij pensioni nuk duhet të 

jenë përfitues të ndonjë pensioni tjetër që paguhet nga shtylla 0, pra nga buxheti i shtetit. Në rast 

se plotësojnë kushtet për të përfituar një pension tjetër nga shtylla 0, atëherë këta duhet të 

zgjedhin se cilin pension dëshirojnë të marrin. Nëse përfituesit e pensionit të TMK-së punësohen 

në ndonjë pozitë publike, atëherë paga e tyre paguhet nga buxheti i shtetit dhe në këtë rast duhet 

ndalur pagesa e pensionit të TMK-së. Gjate përfitimit të pensionit të TMK-së deri në moshën 65 

vjeçare duhet vazhduar të paguhen kontributet si në shtyllën e dytë, ashtu edhe nështyllën e parë. 

Me arritjen e moshës së pensionimit, ndërpritet pensioni i parakohshëm i TMK-së dhe paguhet 

pensioni nga shtylla e dytë, respektivisht shtylla e parë si dhe një rritje në emër të pensionit të 

TMK-së. 

 

Veteranët e luftës 

Gjendja aktuale e kësaj kategorie është përfitimi i 170 eurove në muaj dhe shpallja e tyre 

pensionist që në moshë të re. Një numër i madh i pensionistëve të kësaj kategorie janë në mes të 

moshës 30 e 50 vjeçare.  

Pasiqë nuk kanë të drejtë për të punuar (ligji ri ende nuk ka hyrë në fuqi), përfituesit parashihet të 

marrin këtë pension deri sa të jetojnë. Ne mendojmë se këtu janë dy gabime thelbësore, e para 

shpallja pensionist e personave të shëndoshë që në moshën 30 vjeçare dhe e dyta shuma e ulët e 

pagesës që iu bëhet në emër të pensionit. Me anë të këtij ligji ne kemi krijuar pasivitet të mosha 

më e mirë e punës dhe problem sociale e shoqërore (kemi betonuar mijëra familje me të ardhura 

minimale pa shpresë se do të punësohen) për përfituesit e këtij pensioni. 

Ne propozojmë që kjo formë e pagesës të ndërpritet sepse do të ketë pasoja negative afatgjate te 

vet përfituesit e këtij pensioni. Ne mendojmë se duhet bërë një pagesë të njëhershme për të gjithë 

veteranët përfitues të pensionit të veteranit, model i njëjtë sikurse ai i përdorur për të burgosurit 

politik. Në këtë mënyrë shumë veteranë të rinj do të kishin mundësinë e marrjes së shumës së 
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njëhershme që mund të rezultonte me hapjen e ndonjë biznesi fitimprurës, por mbi të gjitha këta 

të rinj do të bëheshin pjesë aktive e tregut të punës, do të punësoheshin dhe do të kishin një jetë 

normale si gjithë të tjerët e jo të jenë pensionistë në moshën më të mirë të jetës. Me rastin e 

arritjes së moshës së pensionimit të rregullt, veteranët do të marrin një shtesë në pensionet e tyre 

të rregullta që do t’i përfitonin. 

 

Modeli tjetër i propozuar është që veteranëve t’ji paguhet një pagë minimale deri në moshën 65 

vjeçare. Gjatë kësaj kohe do të vazhdohet të paguhen kontributet në shtyllën e parë dhe të dytë. 

Kjo mënyrë e pagesës do të llogariste veteranët si të punësuar dhe do të përfitonin të gjitha 

përfitimet që parashihen nga shtylla e parë. Pas moshës 65 vjeçare do t’i llogaritej pensioni nga 

shtylla e dytë dhe shumës së caktuar do t’i shtohej një rritje e caktuar për statusin e veteranit.  
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Përfundime dhe rekomandime 
Sistemi pensional i tanishëm nuk siguron balancë buxhetor dhe efikasitet dhe nuk siguron 

drejtësi në shpërndarjen e të mirave publike dhe realizimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës. 

Për më tepër, rrezikohet që duke mos pasur kritere të kufizimit të skemave pensionale, kostoja e 

tyre të rritet deri në papërballueshmëri të plotë. INDEP konsideron që një reformë e sistemit 

pensional është jo vetëm e nevojshme, por edhe e domosdoshme.  

 

Gjendja e tanishme në fushën e sigurimeve sociale apo pensioneve është alarmante si për nga 

numri i përfituesve, ashtu edhe për nga shpenzimet që bëhen për këtë çështje. Përkundër numrit 

të madh të përfituesve dhe shumës së madhe të mjeteve që shpenzohen prapë së prapë 

përfituesit nuk janë te kënaqur me shumën që përfitojnë. Një model i propozuar nga INDEP, ku 

pensioni social i pleqërisë përcaktohet si shtylla fillestare dhe kushti bazë për skema të tjera, 

siguron që të ketë më shumë efikasitet të sistemit që përfundimisht do të përkthehen në pensione 

më të larta për përfituesit meritorë.  

 

Sistemi i tanishëm pensional i Kosovës ka shpallur mijëra pensionistë qysh në moshën 30 vjeçare 

duke krijuar parakushte për probleme enorme në të ardhmen dhe paqëndrushmëri financiare të 

këtij sistemi. Modeli i propozuar nga INDEP, nga ana tjetër, krijon parakushtet për një sistem 

pensional që në radhë të parë është i parashikueshëm, që optimizon koston dhe shpërndan në 

mënyrë më të drejtë dhe më efikase burimet financiare tek kategoritë e ndryshme të shoqërisë.  

 

INDEP-i mendon se modeli i propozuar është rruga që duhet ndjekur duke pasur parasysh se 

deri në arritjen e modelit përfundimtar ka mundësi për përmirësime dhe ndryshime, por rruga 

është kjo, rruga e ndryshimeve thelbësore ku duhet gjetur balancën në mes kushteve ekonomike 

në vend, mirëqenies së shtetit, mirëqenies së pensionistëve të tanishëm, por gjithsesi edhe të 

pensionistëve të ardhshëm. Gjitha këto së bashku duhet të rezultojnë me një sistem pensional të 

qëndrueshem si nga ana financiare ashtu edhe nga plotësimi i kërkesave minimale të përfituesve 

të pensioneve.  
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