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Në bazë të nenit 65 (1)  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,   
 
Miraton  

 
 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/15 
PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË 

 
 
 

Neni 1 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 

  
Neni 1 

 
 Me këtë ligj rregullohet Skema e ndihmës sociale në Kosovë, me qëllim të mbështetjes dhe 
ofrimit të ndihmës së përkohshme financiare për familjet që janë në varfëri. 
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Neni 2 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.2. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

2.2. Anëtarët e familjes të cilët janë: 
 

i. në moshën gjashtëdhjetë e pesë (65)  vjeç ose më të vjetër; 
  

ii. personat me aftësi të kufizuar, kur  marrin  pensionin për aftësi të kufizuar të 
punës, të  financuar nga Buxheti i Kosovës;  

 
iii. fëmijët nga mosha nga një (1) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç që marrin pagesa, 
sipas Ligjit Nr. 03/L-022 për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të 
kufizuar të përhershme; dhe 
 
iv. personat të cilët janë përfitues të pensioneve, si rezultat i kontributit, 
sakrificës apo pasojave së luftës së UÇK-së. 

 
v. anëtarët e familjes, sipas këtij paragrafi, të cilët janë të përfshirë në 
përkufizimin e familjes, nuk do të merren parasysh kur llogaritet madhësia e 
familjes e cila përcakton shumën e ndihmës sociale, që i duhet dhënë familjes. 
Përjashtim të vetëm do të bëjnë anëtarët e familjes të cilët marrin pagesë 
financiare sipas ligjit për vlerat e luftës. Në rastet e tilla, anëtarët e familjes të 
cilët marrin pagesa sipas këtij ligji, do të llogariten si anëtarë të familjes kur të 
përcaktohet madhësia e familjes për pagesat e ndihmës sociale. 

 
 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.5. fjala “ i vetëm” fshihet nga teksti i ligjit. 
 
 
3.  Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.7. pas pikës vi, në rreshtin e fundit, pas fjalisë “personat që 
i takojnë çfarëdo grupi të shënuar në nën-paragrafët (i) deri në (vi) më lart, 
konsiderohen” shtohet fjala “të varur dhe “. 
 
 
4. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.8. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

2.8. Komisioni Mjekësor - nënkupton një grup ekspertësh mjekësorë i formuar dhe i 
miratuar nga ministria përkatëse e punës dhe mirëqenies sociale, me qëllim të 
ekzaminimit dhe përcaktimit të gjendjes shëndetësore, duke përcaktuar shkallen e 
paaftësisë  të çdo personi apo anëtari të familjes, i cili është i përfshirë në realizimin e 
të drejtave të përcaktuara sipas këtij ligji. 
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5. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.9. fjala “dy vite” zëvendësohet  me fjalën “ një vit (1)”. 
 
 
 
6. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 2.10. dhe në tërë tekstin e ligjit, fjala “e pallogaritshme”, 
zëvendësohet me fjalën “ jo e llogaritshme”. 
 
 
 
7. Neni 2 i ligjit bazik, pas paragrafit 2.11. shtohen tre paragrafë të rinj 2.12., 2.13., 2.14.,  me 
tekstin si në vijim: 
 

2.12. I papunësuari sipas këtij ligji është anëtari i familjes i cili kërkon punë aktivisht, 
është i regjistruar si i papunë në Zyrën e punësimit dhe i cili ka nënshkruar deklaratën e 
papunësisë me Zyrën e punësimit. 
  
2.13.    Ministria  -  nënkupton Ministrinë përkatëse për punë dhe mirëqenie sociale. 
 
2.14. Shprehjet e tjera të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin dhe domethënien e 
njëjtë sikur shprehjet e përkufizuara ne nenin 2 të ligjit bazik. 

 
 

 
Neni 3 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.1., fjala “ Konsoliduar” fshihet nga teksti i ligjit. 
 
 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3.2. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

3.2. Shërbimet e ndihmës sociale brenda qendrave për punë sociale, të caktuara për të 
administruar skemën e ndihmës sociale, menaxhohen nga udhëheqësi i shërbimit të 
ndihmës sociale, i cili zgjidhet nga komuna, në bashkëpunim me Ministrinë. 

 
 
 
3. Neni 3 i ligjit bazik, pas paragrafit 3.2.  shtohen tre (3) paragrafë të rinj 3.3., 3.4., 3.5., me 
tekstin si në vijim: 
  

3.3. Udhëheqësi i skemës së ndihmës sociale për realizimin e detyrave dhe 
përgjegjësive, i përgjigjet drejtorit /drejtorisë përkatëse në komunë dhe i raporton 
Ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale .  
 
3.4. Ministria në rast të konstatimit të shkeljeve të rënda të administrimit  të skemës së  
ndihmës sociale, mund ta marrë në administrim të drejtpërdrejtë skemën e ndihmës 
sociale në atë komunë, për një periudhë jo më gjatë se një ( 1 ) vit.  
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3.5. Autoriteti përgjegjës për zhvillimin e proceduarve,  përgatitjen e lëndës, 
verifikimin e gjendjes socio-ekonomike  dhe përzgjedhjen  apo refuzimin e familjes  në 
Skemën e ndihmës  sociale është nëpunësi i  skemës  së  ndihmës  sociale (menaxheri i 
rastit), ndërsa përgjegjësinë për vendimmarrje e ka udhëheqësi i shërbimit  të skemës së  
ndihmës  sociale 

 
 

Neni 4 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin në vijim: 
 

4.1. Për të realizuar të drejtën në ndihmë sociale, të gjithë anëtarët e familjes duhet të 
jenë  shtetas të Republikës së Kosovës dhe  t’i plotësojnë kushtet për kategorizim në 
njërën prej kategorive të përcaktuara me këtë ligj. 
 
4.2. Përjashtimisht, shfrytëzues të ndihmës sociale, mund të jene edhe shtetasit e huaj  
të cilët:   
 

a). kanë leje qëndrimi në Kosovë; 
 
b). personat në cilësinë e azilkërkuesit; 
 
c). personat në cilësinë  e refugjatit; dhe 
 
d). personat të cilët gëzojnë mbrojte të përkohshme dhe plotësuese. 

 
4.3. Për njohjen e të drejtës në ndihme sociale si dhe  përcaktimin e kushteve dhe 
kritereve për shtetasit e huaj, sipas paragrafit 4.2. te këtij neni, Qeveria nxjerr akt 
nënligjor. 
 
4.4. Të drejtën në ndihmë sociale në kategorinë e parë e realizon familja, në të cilën të 
gjithë anëtarët e familjes janë të varur sipas përkufizimit të dhënë në nenin 2 pikën 2. 7  
të ligjit në fuqi, dhe asnjëri prej tyre nuk është i punësuar. 
   
4.5. Të drejtën në ndihmë sociale në kategorinë e dytë e realizon familja me një anëtar 
të familjes të aftë për punë dhe :  
 

a). me të paktën një fëmijë nën moshën pesë (5) vjeç; apo  
 
b). që kanë në përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën pesëmbëdhjetë 
(15)  vjeç. 

 
4.6. Dispozita e paragrafit 4.5. do të modifikohet me kohë, në mënyrë që kufiri i 
moshës së fëmijës gradualisht të ngritet më qëllim që ky kriter të ndryshohet, i cili do të 
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varet nga fondet e nevojshme buxhetore të vëna në dispozicion dhe do të jetë subjekt i 
kufizimeve fiskale.  
 
4.7. Të gjithë anëtarët e familjes brenda kategorisë së dytë, ose duhen të jenë të varur, 
ashtu siç është definuar në paragrafin 2.7 të  ligjit në fuqi,  ose  anëtari i vetëm i aftë për 
punë në familje, duhet të jetë i  regjistruar si  i papunësuar në Zyrën e punësimit.” 
 
4.8. Zyra e punësimit lëshon deklaratën e papunësisë për anëtarin e vetëm të aftë për 
punë të familjes, në mënyrë që të bëjë certifikimin e anëtarit të familjes që aktivisht 
kërkon për t’u punësuar. Deklarata e papunësisë përfshin të dhënat personale, 
procedurat e zhvilluara për punësimin dhe trajnimin e të papunësuarit si dhe thekson 
përgjegjësitë dhe veprimet që duhen ndërmarrë nga Zyra e punësimit dhe  i papunësuari 
që dëshiron të përfitojë ndihmë sociale.  
 
4.9. Deklarata e papunësisë do të jetë e vlefshme për periudhën prej gjashtë (6) muajve, 
për të korresponduar me periudhën e dhënies së ndihmës sociale. Zyra e punësimit 
është përgjegjëse për ofrimin e mbështetjes për të papunësuarin për trajnim, punësim, 
këshillim, punë publike dhe programe tjera të punësimit. Zyra e punësimit, po ashtu 
është përgjegjëse për të verifikuar se kohëzgjatja për të gjetur punë nga  i papunësuari, 
është gjashtë (6) muaj dhe do të përfshijë masat aktive të punësimit, për të verifikuar se 
ato janë adekuate dhe janë ndërmarrë nga i papunësuari.  
 
4.10.  Çfarëdo shkelje e deklaratës së papunësisë nga  i papunësuari, do të rezultojë me 
anulimin e certifikimit si i papunësuar. Procedurat e regjistrimit, certifikimit dhe 
kërkimit aktiv të punësimit për të papunësuarin do të rregullohen me akt nënligjor të 
nxjerrë nga Ministria. 
 
4.11. Personat që kanë mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe që kanë mbaruar 
shkollimin e mesëm do të konsiderohen si të aftë për punë dhe në gjendje për të punuar 
edhe nëse vazhdojnë shkollimin e rregullt në universitet ose në ndonjë program 
trajnues.  
 
4.12. Personat që:  
 

a).  banojnë; ose  
 
b). janë në institucione të tipit të mbyllur, si: institucionet psikiatrike, shtëpitë 
e pleqve, institucionet religjioze, shkollat rezidenciale dhe burgjet, nuk mund 
të përfitojnë ndihma sociale sipas këtij ligji.  
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Neni 5 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.3. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

5.3. Të mirat materiale të llogaritshme janë sendet me vlerë që përfshijnë:  pagesat e 
përgjithshme nga pensionet individuale të kursimit, që u jepen personave ose 
përfituesve - siç përcaktohet në ligjet në fuqi, pagesa të tjera të përgjithshme, bizneset 
private apo familjare, prona, disa lloje të caktuara të pasurisë së patundshme, toka dhe 
mjetet motorike  në përdorim.  

 
 
 
2. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.5. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

5.5. Të mirat jo të llogaritshme materiale përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në to: 
kursimet e pensioneve të anëtarëve të familjes në llogaritë individuale të detyrueshme 
në përputhje me ligjet e aplikueshme, prona e shfrytëzuar si vendbanim kryesor i 
familjes, automjeti që përdoret nga anëtarët e familjes me aftësi të kufizuara, të cilët 
janë nën përkujdesje nga personi tjetër njëzetekatër (24) orë, ashtu sikur është vendosur  
nga Organi i kujdestarisë,  toka në sipërfaqe jo më shumë se zero pikë pesë (0.5) 
hektarë.   

 
 
 
3. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.7. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

5.7. Të hyrat e llogaritshme përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në këto: të hyrat e 
fituara, të trashëguara, dhurata, të hyrat e pranuara në mall, qiraja, dërgesat e parave, 
beneficionet që u janë dhënë anëtarëve të familjes sipas Ligjit për vlerat e luftës, 
pensionet e kursimeve individuale dhe pensioneve plotësuese individuale ose të 
punëdhënësve,  pensionet që merren nga jashtë, disa pagesa të përgjithshme dhe lloje të 
ndryshme të të hyrave. 

 
 
4. Neni 5 i ligjit bazik, pas paragrafit 5.7. shtohet paragraf i ri 5.7.a. me tekstin si në vijim: 
 
 

5.7. a.  Të hyrat  jo të llogaritshme përfshijnë: Pensionin bazik të moshës, pensionin e 
aftësisë së kufizuar, disa pagesa të përgjithshme, pagesat sipas Ligjit Nr.03/L-022 për 
përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme, të 
moshës një (1) deri tetëmbëdhjetë (18) vjeç, pagesat e njëhershme që u jepen familjeve 
që fitojnë të drejtën në ndihmë sociale, siç përcaktohet në këtë ligj, prodhimi shtëpiak 
për konsum familjar, disa lloje të caktuara të kredive dhe ndihmave financiare si dhe 
lloje të tjera të të hyrave. 
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5. Neni 5 i ligjit bazik, paragrafi 5.8.. riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

5.8. Ministria nxjerr akt nënligjor për përllogaritjen e të mirave materiale dhe 
jomateriale si dhe të hyrave të llogaritshme dhe jo të llogaritshme. 

 
 
 

Neni 6 
 
Neni 6 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

6.1. Familjet që konsiderojnë se janë rast social sipas kategorisë se pare dhe të dytë të 
këtij ligji, i parashtrojnë kërkesë me shkrim për ndihmë sociale organit përkatës. Në të 
njejtën kohë, familja nuk mund të parashtrojë kërkesë, përkatësisht, të shfrytëzojë 
ndihmë nga më shumë se një organ. Familja mund të marrë ndihmë sociale në të njejtën 
kohë vetëm nga një organ përkatës.  
  
6.2. Familjet me një apo më shumë anëtarë të paaftë për punë, që paraqesin kërkesë për 
ndihmë sociale për kategorinë e parë, gjendjen shëndetësore të këtyre anëtarëve e 
ekzaminon dhe vlerëson Komisioni mjekësor i ministrisë. Procedurat e punës, kriteret 
dhe metodologjia për vlerësim dhe rishikim të nivelit dhe llojit të paaftësisë nga ana e 
Komisionit mjekësor do të përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga ministria  
 
6.3. Procedura për paraqitjen e kërkesave për ndihmën sociale rregullohet me një akt 
nënligjor të cilin e lëshon ministria.  

 
 
 

Neni 7 
 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.1.,togfjalëshi “ në përputhje me nenin 4, pika 1 (a)  do të 
marrë ndihma sociale deri ne gjashte (6) muaj ” fshihet  dhe  zëvendësohen me togfjalëshin 
“ për kategorinë e parë do të marrë ndihma sociale deri në dymbëdhjetë (12 ) muaj”. 
 
 
2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.2. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

7.2. Familja që ka fituar të drejtën në ndihmë sociale për kategorinë e dytë do të marrë 
ndihmë sociale deri në gjashtë (6) muaj, me kusht që t’i përmbushë kriteret e 
parashikuara gjatë kësaj periudhe dhe të ndërmarrë veprime të nevojshme për punësim, 
sipas kërkesës së organeve përkatëse. Organet përkatëse kërkojnë nga  anëtari i familjes 
i cili është i certifikuar si punëkërkues, dëshmi mbi orvatjet e tij për të gjetur punë. 
Ministria, nxjerr akt nënligjor për mënyrën e paraqitjes së punëkërkuesve,  në Zyrën e 
punësimit, dëshmitë  mbi orvatje për te gjetur  punë dhe afatet kohore.  
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3. Neni 7 i ligjit bazik, pas paragrafit  7.2. shtohet paragraf i ri 7.3.  me tekstin si në vijim: 
  
7.3. Pas kalimit të afatit të periudhës prej një (1) viti, përkatësisht, gjashtë (6) muaj, 
familja, individi, duhet të bëjë kërkesë të re për vazhdimin e të drejtës për ndihmë 
sociale. 

 
 
 

Neni 8 
 

1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 9.1. riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

9.1. Shuma mujore  e ndihmës sociale përcaktohet sipas numrit të anëtarëve të familjes 
dhe kostos  së çmimeve te konsumit të shportës së ushqimit, e cila  rregullohet me akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria. Lartësia e vlerës së përfitimeve për familje 
rregullohet me akt nënligjor, me ç’rast Ministria e financave  në bashkëpunim me 
Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale nxjerr vendim për lartësinë e pagesës së 
shumës mujore për familje. Shuma mujore e ndihmës sociale harmonizohet me  
indeksin  e  çmimeve të konsumit të shportës së ushqimit, të publikuara nga Agjencia e 
statistikave të Kosovës. 

 
 
 
2. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 9.2 dhe 9.3, fshihen nga teksti i ligjit dhe riformulohen në një 
paragraf të vetëm 9.2. me tekstin si në vijim: 
 

9.2. Ministria nxjerr akt nënligjor për përllogaritjen e shumës  së ndihmës sociale. 
 
 
 

Neni 9 
 
Pas nenit 9 të ligjit bazik, shtohet neni i ri 9.A  me tekstin si në vijim: 
 
 

Neni 9.A 
 
Familja e perzgjedhur për skemen e ndihmes sociale, për çdo femijë të moshës zero (0) deri 
tetëmbëdhjetë (18) vjeç,  realizon një përfitim financiar në formën e shtesës për femijë, me  
qëllim të nxitjes së  arsimimit dhe përmirësimit të shëndetit. Ministria nxjerr akt nënligjor për 
procedurat dhe mënyrat e realizimit të kësaj të drejte. 
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Neni 10 
    
1. Neni 11 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

11.1. Kërkuesi i ndihmës sociale që është i pakënaqur me aktvendimin zyrtar të organit 
përkatës, mund të parashtrojë kërkesë me shkrim tek udhëheqësi i skemës së ndihmës 
sociale për rishqyrtim të aktvendimit. Kërkesa për rishqyrtim  bëhet jo me vonë se pesë 
(5) ditë nga data e marrjes së aktvendimit. Ajo nuk e humb të drejtën për ankesë në 
shkallën e dytë në Komisionin për ankesa në departamentin përkatës të ministrisë, 
ndërsa udhëheqësi i skemës së ndihmës sociale në afatin prej dhjetë (10) ditësh e 
shqyrton kërkesën për rishqyrtim apo atë e bart tek organi më i lartë, i cili vendos në 
lidhje me ankimimin.  

 
11.2. Kërkuesi i ndihmës, që është i pakënaqur me aktvendimin e organit përkatës, 
sipas paragrafit 1. të këtij neni, mund t’i paraqesë ankesë me shkrim Komisionit të 
ankesave, si organ i shkallës së dytë, në departamentin përkatës, i cili vepron nën 
autorizimin e Ministrisë. Ankesat dorëzohen jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga 
dita e marrjes së  aktvendimit nga organi përkatës i QPS-së. Komisioni i ankesave 
duhet ta shqyrtojë ankesën dhe ta njoftojë me shkrim parashtruesin e ankesës për 
aktvendimin e pranuar jo më vonë se njëzetenjë (21) ditë pas marrjes së ankesës. 

 
11.3. Pala e pakënaqur me aktvendimin e Komisionit për ankesa të shkallës së dytë, ka 
të drejtë të parashtrojë padi në afatin prej tridhjetë (30) ditësh për inicimin e kontestit 
administrativ në gjykatën kompetente, nga dita e marrjes së aktvendimit. 

  
 
 

Neni 11 
 

Neni 12 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

 
Neni 12  

Ndihmat e veçanta 
 
12.1. Ministria, në rastet e caktuara, mund të marrë vendim për të përmbushur ad – hoc, 
kërkesat momentale të veçanta për familjet në nevojë sociale, që nuk janë parashikuar me këtë 
ligj. Sipas këtij ligji konsiderohet e veçantë një nevojë momentale dhe e njëhershme por jo e 
vazhdueshme. Nëse nevoja momentale dhe e njëhershme përsëritet brenda dymbëdhjetë (12) 
muajve, nuk mund të mbështetet sipas këtij neni. Organi përgjegjës i  ministrisë, vlerëson dhe 
administron dhënien e një mbështetjeje të tillë. Familja ose individi mund të kërkojë këtë 
ndihmë pavarësisht  nëse është apo jo shfrytëzues i skemës së ndihmës sociale.  
 
12.2. Familja, individi, mund të kërkojë përmbushjen e nevojave të veçanta vetëm prej një 
organi në përputhje me këtë nen. Familja ose individi nuk mund të kërkojë në të njëjtën kohë 
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ndihmë materiale për një nevojë të njëjtë prej më shumë se një organi. Vetëm një anëtar i 
familjes mund të kërkojë ndihmë në çdo kohë. 
 
12.3. Buxheti për skemën e ndihmës sociale, për ndihma të veçanta,  përfshin pagesa të veçanta 
për nevoja të jashtëzakonshme. 
 
12.4. Ministria, çdo vit kalendarik, në kuadër të buxhetit të përgjithshëm, planifikon mjete 
buxhetore për pagesa të ndihmave të veçanta, në shumën vjetore prej së paku njëqindmijë 
(100.000) Eurosh. Procedurat për këto pagesa të ndihmave të njëhershme do të përkufizohen 
me akt nënligjor të nxjerrë nga ministria.  
 

 
Neni 12 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik,  paragrafët, 13.1, 13.2, 13.3. dhe 13.4, pas fjalës “ Ministria për 
financa”, fjala “dhe ekonomisë” fshihet nga teksti i ligjit.  
 
  
 
2. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.1, pas fjalës “lëshon një” , shtohet fjala “apo”, kurse 
togfjalëshi “Ligjin mbi menaxhimin financiar publik dhe kontabilitet” zëvendësohet me 
togfjalëshin “ Ligjin për financa publike”. 
  
 
 
3. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 13.4, fjala “ konsoliduar” fshihet nga teksti i ligjit. 
 
 

Neni 13 
 

Neni 15 i ligjit bazik, paragrafi 15.1, fjala “lëshon” zëvendësohet me fjalën “nxjerr”, kurse 
togfjalëshi “Ligjin mbi menaxhimin financiar publik dhe kontabilitet” zëvendësohet me 
togfjalëshin “ Ligjin për financa publike”. 
 

 
 

Neni 14 
 
Pas nenit 15 të ligjit bazik, shtohen nenet 15.A ,15.B dhe 15.C me tekstin si në vijim: 

 
Neni 15.A 

Beneficionet - subjekt i vështirësive fiskale 
  

Në masën që Qeveria e sheh të domosdoshme për të adresuar rrethanat që krijojnë tendosje të 
paparapara fiskale në buxhetin publik apo që përndryshe të sigurojë ruajtjen e disiplinës fiskale 
publike, Qeveria do të ketë autoritetin që të lëshojë një vendim që redukton apo eliminon 
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çfarëdo beneficioni të siguruar me këtë ligj, përfshirë beneficionet që kanë të bëjnë me pagesa 
financiare madje edhe nëse janë përvetësuar fondet sipas ligjit të buxhetit të aplikueshëm në atë 
kohë.  

 
 

Neni 15.B 
Zbatimi i veçantë i ligjit 

 
Përfitimet financiare të përcaktuara me këtë ligj, për familjet e përzgjedhura në skemën e 
ndihmës sociale, të cilat kanë fëmijë deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç sipas nenit 9 të 
këtij ligji, do to realizohen varësisht dhe në masën që mund të mbulohen nga  kursimet e 
mundshme financiare në skemat aktuale të përcaktuara dhe kursimet që do të bëhen brenda 
fondeve buxhetore në dispozicion. Përfitimet e reja jepen vetëm mbi bazën e kursimeve të 
qëndrueshme, por nuk kufizohen vetëm në to. 

 
 

Neni 15.C  
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Ministria e punës dhe mirëqenies sociale, në afat prej gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi 
të këtij akti ligjor, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e drejtë dhe efikas të këtij ligji.  
 
2. Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore sipas paragrafit 1. të këtij neni, vazhdojnë të zbatohen 
aktet nënligjore të aplikueshme, të përcaktuara në nenin 15 të ligjit bazik për shfuqizim dhe 
aktet tjera të aplikueshme deri në masën që nuk janë në kundërshtim me këtë ligj.  
 

 
 

Neni 15 
 
Neni 16 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim. 

 
Neni 16 

Shfuqizimi  i akteve nënligjore 
 

16.1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen:  
 

a). Rregullorja nr. 2003/XX të datës 18.12.2003, për zbatimin e Ligjit për skemën e 
ndihmës sociale në Kosovë; 
 

b). Udhëzimi Administrativ nr. 8/2004 për verifikimin e gjendjes materiale ne familjet 
që  aplikojnë për ndihme sociale; 
 
c). Udhëzimi Administrativ nr. 06/2005 për rregullimin e procedurave te përkrahjes 
financiare, familjeve dhe individëve në raste të  jashtëzakonshme 
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Neni 16 

Hyrja në Fuqi 
 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të Republikës së 
Kosovës.  
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