Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Ministarstvo Rada i Socialne Zaštite-Ministry of
Labour and Social Ëelfare

Në përputhje me nenin 1 pika 1.3 parag. (d) të Rregullorës 2001/19 mbi degën e Ekzekutivit të
Institucioneve të Përkohëshme të Vetëqeverisjes së Kosovës;
Bazuar në Ligjin për nr.02/L-100 për pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës;
Me qëllim të aplikimit sa më të drejtë dhe efikas të Ligjit për pensionet e Pjesëtarëve të
Trupave Mbrojtëse të Kosovës, Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nxjerr
këtë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2008
PËR
PROCEDURAT E APLIKIMIT NË SKEMËN E PENSIONEVE TË PËRCAKTUARA
ME LIGJIN NR.03/L-100 PËR PENSIONET E PJESËTARVE TË TRUPAVE TË
MBROJTËSE TË KOSOVËS

Neni 1
Qëllimi
1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim rregullimin dhe administrimin e procedurave të
aplikimit për pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës.

Neni 2
Administrimi me pensione
1. Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës (DAPK) është kompetent për
administrimin e pensioneve të Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës .

2. Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës përmes Zyrave Rajonale bënë
administrimin e procedurave të aplikimit për pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës .

Neni 3
Dhënia e informatave parashtruesve të kërkesave
1. Nëpunësit e pensioneve të DAPK-së nëpër Zyrat Rajonale do të ofrojnë ndihmë dhe
informata parashtruesve të kërkesave për pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës .
2. Nëpunësit e pensioneve obligohen që ti këshillojnë parashtruesit e kërkesave se cilat
dokumente duhet ti sjellin.
3. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk posedon dokumentet relevante, nëpunësi i pensioneve ka
për obligim që ta udhëzoj se ku mund të sigurohen ato dokumente.

Neni 4
Plotësimi i kërkesave
1. Kërkesa për pension duhet të nënshkruhet nga parashtruesi i kërkesës.

Neni 5
Pranimi i kërkesave
1. Nëpunësi i pensioneve me shumë kujdes duhet të kontrolloj çdo kërkesë që pranohet..
2. Parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë kërkesë vetëm në njërën prej Zyrave Rajonale të
DAPK-së.
3. Nga nëpunësi i pensioneve kontrollohen validiteti dhe saktësia e shënimeve të prezentuara
në kërkesë.
4. Nëpunësi i pensioneve siguron se kërkesa është plotësuar tërësisht, dhe se parashtruesi i
kërkesës ka paraqitur dokumentacione relevante .

Neni 6
Dokumentacioni Shoqërues që duhet ti bashkëngjitet aplikacionit

1. Aplikantët duhet të kenë dokumentacionin përkatës si vijon:
1.1 .Për realizimin e pensionit të Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të Kosovës të parapara
me këtë Ligj, aplikanti duhet të paraqesë këtë dokumentacion;

1.1.1. Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin);
1.1.2. Vërtetimin e lëshuar nga Shtabi i Pergjithshëm i TMK-së që ka qenë
pjesëtar i TMK-së për periudhën pesë vjeçare pa ndërprer nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij Ligji ;
1.1.3. Certifikata origjinale e lindjes së aplikantit ;
1.1.4. Certifikatat e lindjes së fëmijëve;
1.1.5. Certifikata e kurorëzimit (në mungesë të certifikatës së kurorëzimit
martesa të vërtetohet në procedurë administrative apo gjyqësore )
1.1.6. Dy fotografi të aplikantit.
1.2. Për realizimin e pensionit për trashëgimtarët e Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës të parapara me këtë Ligj aplikanti duhet të paraqesë këtë dokumentacion në rast
kur aplikues është bashkëshortja apo bashkëshorti :
1.2.1

Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin);

1.2.2 Vendimi i lëshuar nga DAPK-ja për pjesëtarin e TMK_se ka qenë
shfrytëzues i pensionit (fotokopje) ;
1.2.3. Certifikata e vdekjes së pjesëtarit të TMK-së;
1.2.4. Certifikata e lindjes së aplikantit në origjinal;
1.2.5. Certifikat e lindjes së fëmijëve;
1.2.6. Certifikata e kurorëzimit (në mungesë të certifikatës së kurorëzimit
martesa të vërtetohet në procedurë administrative apo gjyqësore );
1.2.7. Dy fotografi të aplikantit.
1.3. Për realizimin e pensionit për trashëgimtarët e Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës të parapara me këtë Ligj,aplikanti duhet të paraqesë këtë dokumentacion në rast
kur aplikues janë fëmijët pa përkujdesje prindërore nën moshën 18 vjeçare :
1.3.1. Vendimin nga Qendra për Punë Sociale për vënien nën kujdestari ;
1.3.2. Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin për kujdestarin);
1.3.3. Vendimi i lëshuar nga DAPK-ja për pjesëtarin e TMK-së ka qenë
shfrytëzues i pensionit (fotokopje) ;
1.3.4. Certifikata e vdekjes së pjesëtarit të TMK-së;
1.3.5. Certifikat e lindjes së aplikuesit (kujdestari);
1.3.6. Certifikatat e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare

1.3.7. Dy fotografi të aplikantit
1.4. Për realizimin e pensionit për trashëgimtarët e Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës të parapara me këtë Ligj, aplikanti duhet të paraqesë këtë dokumentacion në rast
kur aplikues janë fëmijët pa përkujdesje prindërore mbi moshën 18 vjeçare që vijojnë
shkollimi e rregullt:
1.4.1. Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin);
1.4.2. Vendimi i lëshuar nga DAPK-ja për pjesëtarin e TMK-s- ka qenë
shfrytëzues I pensionit (fotokopje) ;
1.4.3. Certifikata e vdekjes së pjesëtarit të TMK-së;
1.4.4. Certifikata e lindjes së aplikantit në origjinal;
1.4.5. Vërtetimin se është duke e vijuar shkollimin e rregullt ;
1.4.6. Dy fotografi të aplikantit.
1.5. Për realizimin e pensionit për trashëgimtarët e Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës të parapara me këtë Ligj aplikanti duhet të paraqesë këtë dokumentacion në rast
kur aplikues janë fëmijët me aftësi të kufizuara :
1.5.1 Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin);
1.5.2. Vendimi i lëshuar nga DAPK-ja për pjesëtarin e TMK_se ka qenë
shfrytëzues i pensionit (fotokopje) ;
1.5.3. Certifikata e vdekjes së pjesëtarit të TMK-së;
1.5.4. Certifikata e lindjes së aplikantit në origjinal;
1.5.5. Vendimin e lëshuar nga DAPK-ja për paaftësinë e tij ;
1.5.5. Dy fotografi të aplikantit.
1.6. Për realizimin e pensionit për trashëgimtarët e Pjesëtarit të Trupave Mbrojtëse të
Kosovës të cilët kanë vdekur para hyrjes në fuqi të këtij ligji aplikanti duhet të paraqesë
këtë dokumentacion :
1.6.1. Dokumentin e identifikimit (letërnjoftimin);
1.6.2. Vërtetimin nga shtabi i Përgjithshëm i TMK-së se bashkëshorti/ja apo
prindi i tyre ka qenë pjesëtar i TMK-së për 5 vite pandërprerë ;
1.6.3. Certifikata e vdekjes së pjesëtarit të TMK-së;
1.6.4. Certifikata e lindjes së aplikantit në origjinal
Certifikata e martesës;

1.6.5 Vendim nga QPS për vënien nën kujdestari kur aplikues janë fëmijët nën
moshën 18 vjeçare ;
1.6.6. Dy fotografi të aplikantit.

Neni 7
1. Nëse kërkesës nuk i bashkëngjitenë këto dëshmi ajo nuk do të pranohet dhe duhet t’i
kthehet parashtruesit të kërkesës. Nëpunësi i Pensioneve duhet t’i tregojë
arsyet e mospranimit të kërkesës.
2. Nëse fletëaplikacioni është në rregull, nëpunësi i Pensioneve duhet të bëjë pranimin e
kërkesës dhe t’ia dorëzojë dëftesën e pranimit parashtruesit të kërkesës duke e vulosur dhe
nënshkruar.
3. Dokumentet identifikuese dhe dëshmitë përkatëse origjinale futen brenda në dosje së
bashku me kërkesën dhe nr. e telefonit (i domosdoshëm) për arsye të efikasitetit të
procedurës.
4. Me përmbushjen e pikës paragrafit të këtij neni përfundon faza nismëtare e procedimit të
kërkesës për këto pensione.
Neni 8
Vendimet dhe Ankesat
1. Pensioni për pjesëtarët e Trupave Mbrojtëse të Kosovës dhe Trashëgimtarëve të tyre ,
realizohet nga dita e paraqitjes së kërkesës, nëse janë plotësuar kushtet për realizimin e të
drejtës .
2. Parashtruesi i kërkesës-pala e cila nuk është e kënaqur me vendimin e shkallës së parë,ka të
drejtë të ankohet në afatin prej 15 ditësh organit të shkallës së dytë. Kërkesa për shqyrtim duhet
të bëhet me shkrim duke i përfshirë arsyet pse pala i konsideron se vendimi është jo i drejt.
3. Ankesa e parashtruar pas kalimit të afatit ligjor hidhet si e pa afatshme.
4. I/E pakënaqur me vendimin e shkallës së dytë, parashtruesi me padi mund të ngritë
kontestin administrativë në Gjykatën Supreme të Kosovës, në afat prej 30 ditësh nga dita e
marrjes së vendimit .
Neni 9
1. Ky Udhëzim Administrativ, hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Ministrisë së
Punës dhe Mirëqenies Sociale .
Ministri i MPMS-së
____________________
Nenad Rasic

