A E KENI
DITUR SE?
Gjatë viteve '90 më
shumë se 100.000
kosovarë u pushuan
nga puna në sektorin
publik dhe autoritetet
ndaluan së paguari
përfitimet për
shqiptarët etnikë. Dhe
gjatë intervenimit të
NATO-s në vitin 1999,
një raketë shkatërroj
të dhënat kontribuese
të kosovarëve në
moshë pune.

Sistemi Pensional i Kosovës
Shtylla I – Pensionet Bazike
Personat mbi moshën 65 vjeçare që kanë arritur moshën e pensionimit.

Pensioni i pleqërisë (€119M)
Për pjesëtarët e FSK-së
(€800K)

Personat me Paaftësi
(€15M)
Invalidët e Luftës (€40M)

Ligji i vjetër i veteranëve

Pensionet e Hershme
(Trepça) (€4M)

Shtylla II – Fondi i
Trust-it

Shtylla III
Pensioni
Shtesë

Kursimet e detyrueshme pensionale në
llogaritë individuale të menaxhuara nga
Trusti Pensional i Kosovës. Të dy punëdhënësi
dhe punëmarrësi kontribuojnë me një
minimum prej 5% të normës bruto të pagës.

Vullnetare, skemat
shtesë të pensioneve
private. Skemat janë
të licencuara dhe
rregullohen
nga
Banka Qendrore e
Kosovës (BQK).

Aktualisht 81 469
femra përfitojnë nga
pensioni bazë, dhe
vetëm 42 680 burra.
Pra, ne kemi dy herë
më shumë gra të cilat
përfitojnë vetëm nga
pensioni bazë.

Të gjithë qytetarët
mbi moshën 65
vjeçare.

Ligji mbi ish te Përndjekurit
Politik (€10M)

Pensionet
Kontributdhënës (€68M)

FKPK
Ligji për të verbërit (€3M)

TMK Pensionet e
parakoshme (€2M)

A E DINI??

Kush ka të
drejtë për
pension
pleqërie bazë?

Skemat

Grupi
përfitues

Mosha

Lloji i
përfitimit
dhe shuma

Pensioni i pleqërisë

Të gjithë

65 +

€75/muaj

Pensioni
Kontributdhënës

Bazuar ne ligjin
nga 1999

65 +

Educationlinked (€158 –
540/muaj)

Pensioni për personat
me Paaftësi

100% Paaftësi

<65

€75/muaj

Pensioni invalidor te
punës

Aksident ne punë
apo sëmundje
profesionale

<65

€75/muaj

Pnesioni Familjar

Bazuar ne ligjin
nga para 1999

Spouse
<65

€50/muaj +
20% fëmijë të
ligjshëm

Pensioni i Trepçës

Papunësia e
pavullnetshëm:
50% paaftësi

50-64

€105/muaj

Të gjithë

65+

FKPK
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Pensioni
Kontributdhënës - Gra
dhe Burra
Gra
13%
or
5 295

Burra
87% or
36 036

Male

Tërheqja në faza
(min €150/muaj) apo
pension vjetor

Pensioni Bazik - Gra
dhe Burra

Female

Numri i
popullatës
1,870,981

Burra
34% or
42 680

Gra
66% or
81 490

Male

Mbi 65
7.4%
(Burra,
55,107/Gra
76,465)

Female

Mosha e
pensionimit
65 vjeçare

Numri
për burrat
që
përfitojnë
nga pensioni
kontribues është 36
036, ndërsa vetëm 5
249 gra kualifikohen
për të.

