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Përmbledhje 

 Ligji Nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; 

 Ligji Nr. 9584, datë 17.7.2006 “Për pagat,shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të 

pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” (I 

ndryshuar); 

 VKM Nr.748, datë 11.6.2009 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të 

personelit akademik të institucioneve publike të arsimit të lartë” (i ndryshuar); 

 VKM Nr.997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim  

jashtë qëndrës së punës, brenda vendit”; 

 VKMNr. 165, datë 2.3.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe 

caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të 

punonjësve administrativë të njësive të vetëqëverisjes vendore” (i ndryshuar); 

 VKM Nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve 

civilë/nëpunësve,zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive te 

linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qëndror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, 

prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, 

institucionet në varësi të ministave të linjës dhe administratën e prefektit” (I ndryshuar); 

 VKM Nr. 399, datë 3.5.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”; 

 VKM Nr. 350, datë 19.4.2017 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të 

shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIGJ 

Nr.10 405, datë 24.3.2011 

 

PËR KOMPETENCAT PËR CAKTIMIN E PAGAVE DHE TË 

SHPËRBLIMEVE 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave, 

KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 

 

Neni 1 

Objekti i ligjit 

Ky ligj përcakton kompetencat në fushën e pagave dhe të shpërblimeve të punës në 

Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 2 

Kompetencat në caktimin e pagës 

Në Republikën e Shqipërisë kanë kompetencë për caktimin e pagës, sipas përkatësisë: 

a) Kuvendi; 

b) Këshilli i Ministrave; 

c) këshilli i qarkut, këshilli bashkiak, këshilli komunal; 

ç) organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të ndërmarrjeve shtetërore, 

shoqërive aksionare dhe të institucioneve të tjera publike; 

d)personat e tjerë, juridikë a fizikë, vendas ose të huaj, sipas legjislacionit përkatës. 

 

Neni 3 

Kompetencat e Kuvendit 

Kuvendi, me propozimin e Këshillit të Ministrave, miraton: 

a) pagën e Presidentit; 

b) raportet e pagave të funksionarëve të lartë shtetërorë, të institucioneve kushtetuese 

dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj; 

c)strukturën e pagës për nëpunësit/punonjësit e administratës publike, qendrore dhe 

vendore. 

 

Neni 4 

Kompetencat e Këshillit të Ministrave 

1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 

Shanseve të Barabarta dhe të Ministrit të Financave, miraton pagën minimale mujore, në 

shkallë vendi, e cila është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i 



huaj. 

2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit që mbulon Departamentin e 

Administratës Publike dhe të Ministrit të Financave miraton: 

a) pagat e shpërblimet e drejtuesve të institucioneve qendrore që nuk përfshihen në nenin 

3 të këtij ligji dhe pagat e personave të tjerë, të barazuar me ta, sipas nenit 3; 

b) strukturën e pagave për nëpunësit/punonjësit e administratës publike, qendrore dhe 

vendore, për të cilët kjo strukturë nuk është e shprehur në ligjet specifike; 

c) numrin e klasave, nivelet e pagave, të shtesave mbi pagë dhe të shpërblimeve për 

nëpunësit/punonjësit e administratës publike, qendrore dhe vendore; 

ç) aktet nënligjore për rregullat dhe kriteret për përcaktimin e masës së shpërblimeve për 

rezultate të mira në fund të vitit, për shpërblimin shtesë për punën e kryer mbi kohën 

normale të punës, në ditët e festave zyrtare e të pushimit javor dhe për raste të tjera, të 

parashikuara në Kodin e Punës dhe në ligje të tjera të veçanta, për nëpunësit/punonjësit e 

administratës publike, qendrore dhe vendore; 

d)klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page 

dhe të kufijve maksimalë e minimalë të pagave për funksionarët e zgjedhur, të emëruar, 

për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë në organet e qeverisjes vendore. 

3. Këshilli i Ministrave, sipas rastit, me propozimin e Ministrit të Financave, miraton 

shpërblimin e anëtarëve të këshillave, të bordeve ose të komisioneve të institucioneve 

qendrore, kur legjislacioni përkatës parashikon krijimin e një këshilli ose të bordit 

drejtues me të drejtë pagese në këto institucione. 

4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave dhe të Ministrit të 

Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, miraton kufirin maksimal të pagës dhe të 

shpërblimit të titullarit të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të 

ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare me kapital mbi 50 për qind shtetëror, si 

dhe kufirin e shpërblimit të anëtarëve të këshillave a të bordeve drejtuese të tyre. 

 

Neni 5 

Kompetencat e këshillave të qeverisjes vendore 

Këshilli i qarkut, këshilli bashkiak, këshilli komunal, sipas përkatësisë, miratojnë: 

a) pagën për çdo funksion të zgjedhur, të emëruar, për nëpunësit dhe punonjësit e tjerë, 

brenda kufijve të pagave për çdo grup të njësive të qeverisjes vendore, të miratuara nga 

Këshilli i Ministrave; 

b) njehsimin në pagë, në përputhje me klasifikimin e funksioneve të përcaktuara nga 

Këshilli i Ministrave, për çdo funksion të ri që vendos të krijojë; 

c) shpërblimin mujor të këshilltarëve dhe të kryetarëve të fshatrave, në masën deri në 10 

për qind të pagës mujore të kryetarit të këshillit të qarkut, të kryetarit të bashkisë dhe të 

kryetarit të komunës; 

ç) shpërblime të personave, nga burimet e veta financiare, të cilët caktohen në komitete, 

borde, këshilla, komisione, e të tjera të kësaj natyre, që ngrihen me vendim të këshillit 

përkatës; 

d)pagat e punonjësve të njësive ekonomike dhe të institucioneve të varësisë së tij, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, me përjashtim të rasteve kur me ligj të veçantë është 

parashikuar ndryshe. 

Neni 6 



Kompetencat e organeve kolegjiale 

1. Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, 

të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 për qind 

shtetëror, miratojnë: 

a) nivelet e pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e maksimal të caktuar 

nga Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas miratimit nga 

ministri përkatës; 

b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një pagë mujore në vit, pas daljes së 

rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri përkatës. 

2. Për ndërmarrjet shtetërore, veprimtaria e të cilave është me humbje, ose që 

subvencionohen nga shteti, Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përkatës dhe 

të Ministrit të Financave, miraton, me akte të veçanta, nivelin e pagave dhe të 

shpërblimeve të punonjësve të tyre. 

Neni 7 

Dispozita kalimtare 

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet e parashikuara brenda 2 muajve nga 

hyrja në fuqi e ligjit. 

Neni 8 

Dispozita shfuqizuese 

Ligji nr. 8487, datë 13.5.1999 "Për kompetencat për caktimin e pagave të punës", i 

ndryshuar, shfuqizohet. 

Neni 9 

Hyrja në fuqi 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Shpallur me dekretin nr.6969, datë 12.4.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 

Bamir Topi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L I G J 

Nr. 9584, datë 17.7.2006 

 

PËR PAGAT, SHPËRBLIMET DHE STRUKTURAT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA 

KUSHTETUESE DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË PAVARURA, TË KRIJUARA ME 

LIGJ 

 

I azhurnuar me: 

- Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007  

- Ligjin Nr. 115/2013, datë 11.4.2013 

- Ligjin Nr. 58/2013, datë 12.6.2014 

- Ligjin Nr. 16/2015, datë 5.3.2015 

- Ligjin Nr. 136/20116, datë 22.12.2016 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

 

K U V E N D I 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

1. Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i mënyrës së përcaktimit të pagave, shpërblimeve dhe strukturave e 

organikave të institucioneve kushtetuese e të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj, si dhe 

përcaktimi i rregullave për pagat dhe strukturat për disa institucione të tjera të pavarura dhe disa funksione të 

larta shtetërore. 

2. Dispozitat e krerëve III, IV, V dhe VI të këtij ligji janë të zbatueshme edhe për Zyrën e Administrimit të 

Buxhetit Gjyqësor, Gjykatën e Lartë dhe Prokurorinë e Përgjithshme. 

3. Pagat e punonjësve të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj, që nuk rregullohen në këtë 

ligj, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji organik 

për krijimin e tyre. 

 

Neni 2 

Në kuptim të këtij ligji: 

1. "Institucione kushtetuese dhe institucione të tjera të pavarura, të krijuara me ligj" janë: Institucioni i 

Presidentit, Kuvendi, Avokati i Popullit, Gjykata Kushtetuese, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Komisioni Qendror 

i Zgjedhjeve, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive, Autoriteti i Konkurrencës, Enti Rregullator i Telekomunikacionit, Enti Rregullator i Energjisë, 

Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, Këshilli i 

Lartë i Drejtësisë, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Këshilli Kombëtar i 

Radios dhe Televizionit. 

2. "Funksionarë të lartë" janë titullarët e institucioneve që bëjnë pjesë në fushën e veprimit të këtij ligji, të 

cilët mund të jenë funksionarë politikë ose të tjerë të emëruar, anëtarët e organeve drejtuese të tipit kolegjial 

të institucioneve kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj, si dhe funksione të 

përmendura shprehimisht në ligjet përkatëse. 

3. "Funksionarë të kabineteve ndihmëse" janë: drejtor kabineti, këshilltar, ndihmës, zëdhënës, sekretarë. 

4. "Punonjës mbështetës" janë punonjësit, marrëdhëniet e punës së të cilëve rregullohen me Kodin e Punës 

dhe që kryejnë detyra të karakterit mbështetës, si sekretarë, përveç sekretarëve të funksionarëve politikë dhe 



funksionarëve të lartë të shtetit, operatorë, teknikë të mesëm të specialiteteve të ndryshme, punonjës 

pastrimi, nëpunës informacioni, roje, shoferë etj. 

 

Neni 3 

1. Paga më e lartë në institucionet e administratës publike, buxhetore dhe jobuxhetore, në Republikën e 

Shqipërisë është paga e Presidentit të Republikës. 

2. Paga e Presidentit të Republikës përcaktohet çdo vit në ligjin vjetor të Buxhetit të Shtetit, sipas propozimit 

të Këshillit të Ministrave. 

 

KREU II 

PAGAT DHE SHPËRBLIMET E FUNKSIONARËVE TË LARTË 

Neni 4 

Pagat e funksionarëve të lartë shtetërorë të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të 

pavarura, të krijuara me ligj, mandati i të cilëve është me kohë të plotë, përcaktohen në raport me pagën e 

Presidentit të Republikës, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. 

 

Neni 5 

1. Anëtarët e organeve drejtuese (këshilla, ente, komisione), të tipit kolegjial, të institucioneve kushtetuese 

dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj, të cilët nuk e ushtrojnë mandatin me kohë të 

plotë dhe nuk përmenden në lidhjen nr.1, shpërblehen në masën 20 për qind të pagës së kryetarit të organit 

kolegjial me kohë të plotë. 

2. Në rastin kur edhe kryetari i organit drejtues është me kohë të pjesshme, atëherë shpërblimi i tij, si dhe 

shpërblimi i anëtarëve të organit drejtues janë përkatësisht në masën 30 për qind dhe 20 për qind të pagës së 

drejtuesit ekzekutiv të institucionit. 

3. Shpërblimi i parashikuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni përfitohet çdo muaj, me kusht pjesëmarrjen në 

mbledhjet e organit kolegjial, jo më pak se një herë në muaj, si dhe për çdo mbledhje të organit kolegjial, me 

kusht pjesëmarrjen në mbledhje, në rastin kur ky organ mblidhet më rrallë se një herë në muaj. 

4. Kryetarët, anëtarët, drejtuesit ekzekutivë dhe punonjësit e tjerë të institucionit, të punësuar me kohë të 

plotë, nuk përfitojnë shpërblimin e parashikuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, për pjesëmarrje në mbledhjet e 

organit kolegjial 

 

Neni 6 

Funksionarët e lartë shtetërorë të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të 

krijuara me ligj, me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme, nuk përfitojnë shtesa mbi pagë për punë jashtë 

orarit zyrtar të miratuar. 

 

KREU III 

PAGAT PËR FUNKSIONARËT E KABINETEVE NDIHMËSE 

Neni 7 

1. Pagat e funksionarëve të kabineteve ndihmëse të Presidentit dhe të Kryetarit të Kuvendit janë të njëjta me 

pagat e funksionarëve të kabinetit ndihmës të Kryeministrit dhe përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. 

2. Pagat e funksionarëve të kabineteve ndihmëse të titullarëve të tjerë të institucioneve kushtetuese dhe të 

institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj, janë të njëjta me pagat e funksionarëve të kabineteve 

ndihmëse të ministrave dhe përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. 

 

Neni 8 

Funksionarët e kabineteve ndihmëse nuk përfitojnë shtesa mbi paga për punë jashtë orarit zyrtar. 

 

KREU IV 

PAGAT DHE SHPËRBLIMET E NËPUNËSVE CIVILË 

Neni 9 



1. Pagat dhe shpërblimet e nëpunësve civilë/nëpunësve të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të 

tjera të pavarura, të krijuara me ligj, nga niveli sekretar i përgjithshëm deri në specialist, janë të njëjta me 

pagat dhe shpërblimet e nëpunësve civilë në ministritë e linjës, sipas përcaktimit të Këshillit të Ministrave, 

me përjashtim të pagës për sekretarët e përgjithshëm pranë Presidentit të Republikës dhe Kuvendit, të cilat 

janë të njëjta me pagën e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. 

2. Kategorizimi i pozicioneve të punës përgjegjës/shef sektori dhe specialist në këto institucione bëhet me 

vendim të Kuvendit, në kuadër të miratimit të strukturës dhe të organikës së çdo institucioni, me mbështetjen 

e Ministrisë së Financave dhe të Departamentit të Administratës Publike. 

3. Përcaktimi i barasvlefshmërisë për funksionet jotipike në këto institucione miratohet nga Këshilli i 

Ministrave. 

 

KREU V 

STRUKTURA DHE ORGANIKA 

Neni 10 

1. Struktura dhe organika e institucioneve kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me 

ligj, miratohen me vendim të Kuvendit, në bazë të numrit të miratuar në zbatim të ligjit vjetor të Buxhetit të 

Shtetit, për secilin institucion. 

2. Kabinetet ndihmëse nuk mund të kenë më shumë se dy funksionarë të brendshëm dhe një sekretar, me 

përjashtim të kabinetit të Presidentit dhe të Kuvendit. Këshilltarë të jashtëm mund të ketë vetëm Presidenti 

dhe Kryetari i Kuvendit. 

3. Emërtesat për pozicionet e nëpunësve civilë janë: 

a) sekretar i përgjithshëm (për institucionet më të rëndësishme, sipas përcaktimit në strukturë); 

b) drejtor i përgjithshëm; 

c) drejtor; 

ç) përgjegjës/shef sektori; 

d) specialist. 

 

KREU VI 

PAGAT E PUNONJËSVE MBËSHTETËS 

Neni 11 

1. Pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të 

krijuara me ligj, përcaktohen nga Këshilli i Ministrave. 

2. Për pagën për punë jashtë orarit zyrtar zbatohet legjislacioni i punës në fuqi. 

 

KREU VII 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

Neni 12 

1. Paga e Presidentit të Republikës, deri në miratimin e ligjit për buxhetin vjetor, është 238 854 (dyqind e 

tridhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e katër) lekë në muaj. 

2. Funksionarët e lartë shtetërorë të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të 

krijuara me ligj, do të vazhdojnë të përfitojnë pagën aktuale, sipas legjislacionit në fuqi, në çastin e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji e deri në përfundim të mandatit aktual të tyre. 

3. Funksionarët e lartë shtetërorë të institucioneve kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të 
krijuara me ligj, të emëruar apo të zgjedhur pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, përfitojnë pagë sipas dispozitave 
të këtij ligji. Për Avokatin e Prokurimeve, ky ligj i shtrin efektet financiare nga data e emërimit të tij.Për 
Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil ky ligj i shtrin efektet financiare nga data e zgjedhjes së tij nga 
Kuvendi. Për anëtarët e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, ky ligj i shtrin 
efektet financiare nga data e emërimit në detyrë. 

Neni 13 

1. Shpërblimet dhe pagat për Guvernatorin, Zëvendësguvernatorin, Inspektorin e Përgjithshëm, anëtarët e 

Këshillit Mbikëqyrës, si dhe numri i punonjësve në Bankën e Shqipërisë, përcaktohen me ligj nga Kuvendi. 



2. Struktura organike, si dhe pagat për punonjësit e tjerë të Bankës së Shqipërisë caktohen sipas ligjit 

nr.8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", të ndryshuar. 

 

Neni 14 

Pika 3 e nenit 11 dhe pika 2 e nenit 16 të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 "Për deklarimin dhe kontrollin e 

pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë", shfuqizohen. 

 

Neni 15 

Shkronja "b" e nenit 24 të ligjit nr.9121, datë 28.7.2003 "Për mbrojtjen e konkurrencës", shfuqizohet. 

 

Neni 16 

Paragrafi i tretë dhe i katërt të nenit 85 të ligjit nr.8618, datë 14.6.2000 "Për telekomunikacionet në 

Republikën e Shqipërisë", shfuqizohen. 

 

Neni 17 

Pika 2 e nenit 11 të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003 "Për sektorin e energjisë elektrike", shfuqizohet. 

 

Neni 18 

 

Në ligjin nr. 8102, datë 28.3.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe 

përpunimit të ujërave të ndotura", të ndryshuar, bëhen këto ndryshime: 

1. Neni 8 shfuqizohet. 

2. Pika 1 e nenit 9 ndryshohet si më poshtë: 

"1. Komisioni ka të drejta të plota për të zgjedhur, caktuar, ngritur në detyrë, përfshirë edhe të drejtën e 

heqjes dhe të ricaktimit në detyrë, për të përcaktuar detyrat e punonjësve që përbëjnë stafin profesionist për 

kryerjen e funksioneve të Entit Rregullator.". 

 

Neni 19 

Në ligjin nr. 8410, datë 30.9.1998 " Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë", 

të ndryshuar, bëhen këto ndryshime: 

1. Në pikën 18 të nenit 7 hiqen fjalët "strukturën organizative dhe". 

2. Në pikën 18/b të nenit 7 hiqet shprehja "Miraton strukturën organike dhe numrin e punonjësve të 

administratës së KKRT-së, si dhe". 

3. Në nenin 8 hiqet fjalia "Paga e Kryetarit, Zëvendëskryetarit, si dhe masa e shpërblimit mujor për 3 

anëtarët e Këshillit përcaktohen nga Kuvendi". 

4. Neni 10 ndryshohet si më poshtë: 

"Neni 10 

Pranë Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit vepron administrata e Këshillit, e cila realizon të gjithë 

veprimtarinë e nevojshme, përgatitore e administrative.Kriteret e punësimit të nëpunësve përcaktohen nga 

KKRT-ja. 

Sigurimet shoqërore, pensionet suplementare, si dhe privilegjet e tjera ligjore në fuqi për institucionet e të 

njëjtit nivel zbatohen edhe për administratën e KKRT-së. 

Funksionimi i brendshëm i KKRT-së, procedurat e vendimmarrjes dhe zbatimi i tyre, të hartuara sipas 

dispozitave në fuqi, propozohen nga Kryetari dhe miratohen nga Këshilli.". 

 

Neni 20 

Të gjitha dispozitat, që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. 

 

Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Shpallur me dekretin nr.5004, datë 4.8.2006 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu 



 

Lidhja Nr.1 

Raportet e pagave 

A 

Nr. Funksioni Raporti 

1 Kryetari i Kuvendit 0,89 

2 Kryeministri 0,89 

3 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 0,89 

B 

Nr. Funksioni Raporti 

1 Zëvendëskryetari i Kuvendit 0,73 

2 Zëvendëskryeministri 0,73 

3 Avokati i Popullit 0,73 

4 Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit 0,73 

5 Kryetari/Zëvendëskryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 0,73 

6 Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese 0,73 

C 

Nr. Funksioni Raporti 

1 Ministri 0,68 

2 Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 0,68 

3 Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë 0,68 

4 Deputeti 0,61 

D 

Nr. Funksioni Raporti 

1 Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 0,6 

2 (shfuqizuar) 

3 Kryetari i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës 0,6 

4 Kryetari i Entit Rregullator të Telekomunikacionit 0,6 

5 Kryetari i Entit Rregullator të Energjisë 0,6 

6 Kryetari i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të 

Ndotura 0,6 

7 Kryetari i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit 0,6 

8 Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 0,6 

9. Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 0,6 

10. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi  0,6 

11. Kryetari i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 0,6 

E 

Nr. Funksioni Raporti 

1 (shfuqizuar) 

2 Komisionarët e Avokatit të Popullit 0,55 

3 (shfuqizuar) 

4. Anëtarët e Komisionit të Konkurrencës 0,55 

5.Anëtarët e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 0,55 

F 

Nr. Funksioni Raporti 

1 Zëvendëskryetari i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit 0,45 

2 Anëtari i Entit Rregullator të Energjisë 0,45 

3 Anëtari i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të 

Ndotura 0,45 

4 Anëtarët e Entit Rregullator të Telekomunikacionit 0,45 

5 (shfuqizuar) 



VENDIM 

Nr.997, datë 10.12.2010 

 

PËR TRAJTIMIN FINANCIAR TË PUNONJËSVE QË DËRGOHEN ME SHËRBIM JASHTË 

QENDRËS SË PUNËS, BRENDA VENDIT 

I azhurnuar me: 

- VKM  Nr. 813, datë 21.11.2012 

- VKM  Nr. 558, datë 3.07.2013 

- VKM  Nr. 617, datë 24.07.2013 

- VKM  Nr. 6, datë 8.01.2014 

- VKM  Nr. 329, datë 20.04.2016 

- VKM Nr. 130, datë 7.3.2018 

 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 16 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i 

Ministrave 

VENDOSI: 

 

I. Punonjësit e njësive të qeverisjes së përgjithshme, të cilët gjatë ditëve zyrtare të punës shkojnë me shërbim 

jashtë qendrës së punës, brenda vendit, trajtohen financiarisht për përballimin e shpenzimeve të shërbimit. 

Përjashtimisht, për punonjësit operacionalë të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës së Shqipërisë, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA), të Shërbimit Informativ Shtetëror, të Agjencisë 

së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të njësisë mamografike të lëvizshme, pranë Institutit të Shëndetit 

Publik, të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, kur marrin pjesë në shërbime operacionale 

specifike, të institucioneve që kryejnë inspektime, kontrolle apo verifikime në subjektet private, si dhe të 

institucioneve, të cilët kanë detyrë funksionale kontrollin e situatave epidemike, në funksion të ruajtjes së 

sigurisë kombëtare, dërgimi me shërbim jashtë qendrës së punës nuk kufizohet në ditët zyrtare të punës.  

II. Në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, në kuptim të këtij vendimi, përfshihen:  

1.njësitë e qeverisjes qendrore, që janë: njësitë e pushtetit ekzekutiv, legjislativ, gjyqësor, të krijuara me 

Kushtetutë, me ligj ose me vendim të Këshillit të Ministrave;  

2.njësitë e qeverisjes vendore, që janë njësitë e niveleve të ndryshme vendore, të krijuara me ligj;  

3. njësitë e fondeve speciale, që janë njësitë e krijuara me ligje specifike.  

III. Trajtimi financiar i punonjësve për përballimin e shpenzimeve të shërbimit bëhet i diferencuar, sipas 

distancës së shërbimit nga qendra e punës, si më poshtë vijon:  

1. Për shërbime në një largësi deri në 50 km jashtë qendrës së punës, trajtimi financiar i punonjësit përfshin 

vetëm shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni. Përjashtohen nga 

ky rregull:  

a) punonjësit e Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës së Shqipërisë, të Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) dhe të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Agjencisë së Inteligjencës 

dhe Sigurisë së Mbrojtjes, kur marrin pjesë në shërbime operacionale; b) punonjësit e Qendrës së Shërbimit 

Mjekësor (klinika qeveritare), kur shoqërojnë personalitete të larta të vendit;  

c) anëtarët e Kolegjit Zgjedhor, kur ushtrojnë veprimtarinë pranë këtij kolegji, gjatë periudhës së zgjedhjeve 

parlamentare apo vendore;  



ç) personeli ushtarak i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, i cili angazhohet në procesin e 

eliminimit të kimikateve stoqe në strukturat e këtyre forcave, si dhe kur merr pjesë në shërbime operacionale 

specifike. Këta punonjës trajtohen sipas përcaktimeve të pikës 3, të këtij vendimi. 

2. Për shërbime në një largësi mbi 50 km jashtë qendrës së punës, kur punonjësi kthehet brenda ditës, 

trajtimi financiar i tij përfshin dietën ditore, në masën 500 (pesëqind) lekë në ditë, si dhe shpenzimet e 

transportit, në rastin kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni. Përjashtohen nga ky rregull 

punonjësit që dërgohen për shërbime në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, dhe që zgjatin mbi 

tri ditë pune, në bazë të programit të miratuar nga titullari apo zyrtari përgjegjës që autorizon shërbimin, 

sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi. Këta punonjës trajtohen sipas përcaktimeve të pikës 3, të këtij 

vendimi. 

3. Për shërbime në një largësi mbi 100 km, jashtë qendrës së punës, trajtimi financiar i punonjësit përfshin: 

a) dietën ditore, e cila për çdo punonjës të dërguar me shërbim, llogaritet në masën, si më poshtë vijon:  

i) 1 000 (një mijë) lekë në ditë, kur punonjësi kthehet brenda ditës;  

ii) 10 për qind të pagës mujore, por jo më shumë se 2 500 (dy mijë e pesëqind) lekë në ditë, kur shërbimi 

zgjat më shumë se një ditë. Për efekt të llogaritjes së dietës, në këtë rast, data e nisjes dhe ajo e kthimit 

llogariten një ditë e plotë. 

 b) shpenzimet e fjetjes, kundrejt dokumentit tatimor përkatës, të paraqitur nga hoteli dhe të shoqëruar me 

faturën e printuar nga kasa elektronike fiskale, por jo më shumë se 3 000 (tre mijë) lekë për çdo natë;  

c) shpenzimet e transportit, në rastin kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni.  

4. Në çdo rast, kur transporti nuk realizohet nga vetë institucioni, shpenzimet e transportit do të njihen 

kundrejt dokumentit tatimor përkatës, por jo më shumë se tarifa përkatëse, sipas distancës kilometrike të 

linjës, e miratuar në vendimin nr. 146, datë 26.2.1998, të Këshillit të Ministrave, “Për tarifat e transportit të 

udhëtarëve”, të ndryshuar. 

IV. Dokument tatimor, për efekt të këtij vendimi, do të konsiderohet çdo biletë transporti e miratuar nga 

Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, si dhe çdo faturë e thjeshtë apo me TVSH, e cila 

detyrimisht duhet të shoqërohet me faturë të printuar nga kasa elektronike fiskale.  

V. Dërgimi me shërbim i punonjësit autorizohet nga:  

1. Titullari i njësisë shpenzuese për shërbimet me largësi deri në 100 km jashtë qendrës së punës. 2. Titullari 

i institucionit qendror për shërbime në një largësi mbi 100 km jashtë qendrës së punës. Në autorizim 

përcaktohen koha e zgjatjes së shërbimit dhe qëllimi i tij. Titullarë institucioni qendror, në kuptim të këtij 

vendimi, janë:  

a) Për njësitë e qeverisjes qendrore:  

i) për ministrinë dhe çdo institucion në varësi të saj, ministri ose i deleguari i tij;  

ii) për aparatet e Presidencës, të Kuvendit, të Këshillit të Ministrave, të enteve kushtetuese, si dhe për 

institucionet në varësi të Kryeministrit, sekretari i përgjithshëm përkatës;  

iii) për punonjësit e gjykatës, kryetari i gjykatës.  

b) Për njësitë e qeverisjes vendore, kryetari njësisë vendore.  

c) Për fondet speciale, titullari i fondit special.  

VI. Prefektët e qarqeve që kryejnë funksione larg vendbanimeve të tyre, kur nuk u janë siguruar kushtet për 

fjetje pranë vendit të punës, përfitojnë dietë dhe u paguhen shpenzimet e ditës sipas pikës III-3 të këtij 

vendimi për një periudhë jo më shumë se një muaj. Pas një muaji nga data e emërimit të tij, shpenzimet e 

fjetjes, por jo më shumë se 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në muaj përballohen nga vetë institucioni 

urdhërues, deri në momentin e sigurimit të një banese.  

VII. Studentët dhe nxënësit, si dhe trupa shoqëruese pedagogjike, që kryejnë praktika mësimore, ekspozita 

apo veprimtari jashtë qendrës së institucionit arsimor publik, nuk përfitojnë dietë. Shpenzimet e udhëtimit 



dhe të fjetjes së tyre përballohen nga institucionet përkatëse të arsimit, sipas dokumenteve përkatëse 

tatimore, të përcaktuara në pikën IV të këtij vendimi. 

VIII. Vendimi nr.228, datë 13.4.2001 i Këshillit të Ministrave “Për dietat e nëpunësve që dërgohen me 

shërbim jashtë vendbanimit të tyre”, të ndryshuar, si dhe çdo vendim apo akt tjetër që bie në kundërshtim me 

këtë vendim, shfuqizohen.  

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

 

KRYEMINISTRI  

Sali Berisha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr.748, datë 11.6.2009 

 

PËR TRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESA MBI PAGË TË PUNONJËSVE TË PERSONELIT 

AKADEMIK TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË 

I azhurnuar me: 

- VKM, Nr.694, Datë18.08.2010 

- VKM, Nr.550, Datë 11.08.2011 

- VKM, Nr.507, Datë01.08.2012 

- VKM, Nr.268, Datë 29.03.2017 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 5 të nenit 47 të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin 

e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 5/1 të ligjit nr. 8487, datë 13.5.1999 “Për 

kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 10 025, datë 27.11.2008 “Për 

buxhetin e vitit 2009”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave, Këshilli i 

Ministrave  

VENDOSI: 

 

1. Struktura dhe nivelet e pagave, sipas kategorive të vendeve të punës, për nëpunësit e institucioneve 

publike të arsimit të lartë, të jenë sipas Lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse 

e tij.  

2. Personeli akademik, i punësuar me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë, përfiton shtesë 

për vjetërsi në punë, në masën 0,5%, për çdo vit pune, por jo më shumë se 15 vjet.  

3. Kur një anëtar i personelit akademik, për nevoja të procesit mësimor, punësohet në një vend pune, me 

kërkesa më të ulëta se kualifikimi që ai ka, do ta përfitojë pagën sipas vendit të punës, dhe një shpërblim prej 

50% të diferencës së pages, që do të merrte në përputhje me kualifikimin, me pagën sipas vendit të punës.  

4. Kur një anëtar i personelit akademik, për nevoja të procesit mësimor, punësohet në një vend pune me 

kërkesa më të larta se kualifikimi që ai ka, do të përfitojë pagën sipas kualifikimit të tij/saj. Në të dyja rastet 

e sipërpërmendura, këto forma pagesash nuk mund të vazhdojnë më shumë se sa periudha tranzitore, sipas 

ligjit për arsimin e lartë, për kategorizimin e anëtarëve të personelit akademik, në përputhje me kualifikimin 

e secilit dhe me kërkesat e çdo vendi pune.  

5. Shpërblimi i personelit akademik dhe i anëtarëve të jashtëm ,për pjesëmarrje në senatin akademik, 

këshillin e fakultetit, këshillin e profesorëve, kryhet çdo 6 muaj dhe është në masën 8000 (tetë mijë) lekë në 

muaj, me kusht, që të kenë marrë pjesë në të paktën gjysmën e mbledhjeve të zhvilluara për këtë periudhë 

dhe jo më shumë se 9 mbledhje në vit. 

6. Kategorizimi i personelit akademik brenda çdo klase bëhet në përputhje me klasifikimin e vendeve të 

punës në universitete dhe instiucione të tjera të arsimit të lartë, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij 

vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kategoritë e pagave për pozicionet e punës me titull të njëjtë 

përcaktohen në kuadër të miratimit të strukturës dhe të organikës së secilit institucion.  

7. Anëtarët e personelit akademik efektivë, që për nevoja të procesit mësimor, japin orë mësimi mbi normën 

mësimore vjetore, të miratuar me aktet përkatëse, për çdo orë mësimi, te kryer mbi këtë normë, paguhen si 

më poshtë vijon:  



a) Kur janë në kategorinë ”Profesor” përfitojnë 1320 (një mijë e treqind e njëzetë) lekë për çdo orë 60 

minutëshe:  

b) Kur janë në kategorinë ”Profesor i asociuar” përfitojnë 1210 (një mijë e dyqind e dhjetë) lekë për çdo orë 

60 minutëshe;  

c) Kur janë në kategorinë ”Docent” përfitojnë 1100 (një mijë e njëqind) lekë për çdo orë 60 minutëshe; ç) 

Kur janë ”Lektor i parë” përfitojnë 880 (tetëqind e tetëdhjetë) lekë për çdo orë 60 minutëshe;  

d) Kur janë ”Lektor” përfitojnë 660 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë për çdo orë 60 minutëshe.  ”Anëtarët e 

personelit akademik, efektivë e joefektivë, që, për nevoja të procesit mësimor, japin orë mësimi në 

institucione të arsimit të lartë që e kanë vendndodhjen në qytete të tjera, larg vendbanimit të tyre, për çdo orë 

mësimi të kryer në këtoinstitucione, do të përfitojnë dyfishin e pagesave të parashikuara në shkronjat ”a”, 

”b”,” c”, ”ç”, dhe ”d” të kësaj pike, sipas kategorisë që ata kanë.”.  

 8. Punonjesit e specialiteteve të ndryshme, të punësuar në istitucione të tjera shtetërore me kohë të plotë, por 

japin mësim në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, si anëtarë të jashtëm të personelit akademik, për çdo 

orë mësimi 60 minutëshe, të paguhen në të njëjtën masë me punonjësit efektivë, të këtyre institucioneve.  

9. Personeli akademik me kontratë, nga kategoria ”Akademik” dhe nga kategoria ”Profesor”, në cilësinë e 

personaliteteve vendase ose të huaja, të paguhet me honorarë për ditë/orë pjesëmarrje në procesin e 

mësimdhënies në institucionet publike të arsimit të lartë. Përcaktimi i masës së honorarëve bëhet me vendim 

të rektoratit, pasi të jetë miratuar më parë në këshillin e administrimit. Masa e pagesës nuk duhet të jetë më e 

madhe se 5-fishi i pagesës për orët mbi normën, për kategorinë ”Profesor”. Mënyra dhe kriteret e këtyre 

pagesave, të specifikohen sipas një udhëzimi të përbashkët të ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe ministrit 

të Financave. Efektet finaciare që rrjedhin nga zbatimi i këtyre pagesave të përballohen nga të ardhurat e 

veta të çdo institucioni të arsimit të lartë publik.  10.Funksionarët dhe nëpunësit, që përfshihen në fushën e 

veprimit të këtij vendimi, nuk përfitojnë shtesa të tjera mbi pagë, të përcaktuara me vendime të tjera të 

Këshillit të Ministrave.  

11.Vendimi nr.1231, datë 02.07.2008,i Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të 

institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, nuk do të zbatohet për 

personelin akademik të institucioneve publike të arsimit të lartë. 12.Efektet financiare që rrjedhin nga 

zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga fondet e miratuara për universitetet dhe institucionet e tjera të 

arsimit të lartë, në buxhetin e vitit 2009. 13.Ngarkohen Ministria e financave, Ministria e arsimit dhe e 

Shkencës dhe institucionet publike të arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.  

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data e fillimit të 

vitit të ri akademik, 2009 – 2010.  

 

K R Y E M I N I S T R I  

SALI BERISHA 

Lidhja nr. 1 

STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E PERSONELIT AKADEMIK, NË 
INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË 

Nr. 

rendor 
Pozicioni Paga 

1 Rektor (titullar institucioni) 139800 

2 Zëvendësrektor, nga kategoria “Profesor” 132200 

3 Zëvendësrektor, nga kategoria “Docent”/“Doktor” 130500 



4 Dekan nga kategoria “Profesor” 132200 

 Dekan nga kategoria “Docent”/“Doktor” 130500 

5 Zëvendësdekan, nga kategoria “Profesor” 121000 

6 Zëvendësdekan, nga kategoria “Docent”/“Doktor” 106700 

7 Përgjegjës i njësisë bazë nga kategoria “Profesor” 123800 

8 Përgjegjës i njësisë bazë nga kategoria “Docent”/“Doktor” 106700 

9 Titullar i grupit mësimor-kërkimor nga kategoria “Profesor” 123800 

10 Titullar i grupit mësimor-kërkimor nga kategoria “Docent”/“Doktor” 106700 

11 Profesor 121000 

12 Profesor i asociuar 105200 

13 Docent (Doktor) 95800 

14 Docent (Master) 91800 

15 Lektor i parë/Kërkues i parë 90300 

16 Lektor/Kërkues 73400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 165, datë 2.3.2016 

 

PËR GRUPIMIN E NJËSIVE TËVETËQEVERISJES VENDORE, PËREFEKT PAGE, DHE 

CAKTIMIN EKUFIJVE TË PAGAVE TËFUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR E TËEMËRUAR, TË 

NËPUNËSVE CIVILË ETË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVËTË NJËSIVE TË 

VETËQEVERISJESVENDORE 

 

I azhurnuar me: 

- VKM Nr.177, Datë08.03.2017 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 2, shkronja “c”, 4, shkronja “d”, e 5, të ligjit nr. 10405, datë 

24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të neneve 46, 54, 65, 71 e 77, të 

ligjit nr. 139/2015,“Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe 

Administratën Publike, ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore dhe ministrit të Financave, Këshilli i 

Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Nivelet e pagave, për funksionarët e zgjedhur të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të vetëqeverisjes 

vendore, janë: 

a) Për Bashkinë e Tiranës: 

-Kryetari140 000–174 760 lekë; 

-Nënkryetari130 000–140 000 lekë. 

b) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 
200 001– 400 000 dhe me mbi 400 000 banorë: 
-Kryetari 130 000 – 162 750 lekë; 
-Nënkryetari 100 000 – 138 000 lekë. 
c) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 100 001 – 200 000 banorë: 
-Kryetari 110 000 – 150 000 lekë; 
-Nënkryetari 70 000 – 125 725 lekë. 
ç) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 50 001–100 000 banorë: 
-Kryetari 70 000 – 125 725 lekë; 
-Nënkryetari 60 000 – 101 650 lekë. 
d) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 20 001– 50 000 banorë: 
-Kryetari 60 000 – 101 650 lekë; 
-Nënkryetari 45 000 – 86 100 lekë. 
dh) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me deri në 20 000 banorë: 
-Kryetari 45 000 – 86 100 lekë; 
-Nënkryetari 28 300 – 75 500 lekë.  
e) Për Këshillin e Qarkut: 
-Kryetari 87 000 – 150 000 lekë; 
Nënkryetari 57 600 – 101 650 lekë 

2. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësitcivilë në Bashkinë e Tiranës janë sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 



3. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë në bashkitë e tjera, janë, përkatësisht, sipas lidhjeve nr. 2, 3, 4, 

5 e 6, në përputhje me numrin e banorëve për çdo bashki, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e 

tij. 

4. Struktura dhe nivelet e pagave për nëpunësit civilë në këshillin e qarkut janë sipas lidhjes nr. 7, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

5. Paga e grupit, kolona 2 e lidhjeve nr. 1, 2, 3,4, 5, 6 e 7, është sipas lidhjes nr. 9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij. 

6. Shtesa për vjetërsi në punë, kolona 3 e lidhjeve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, jepet në masën 2 për qind pas çdo viti 

pune, deri në 25 vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit. Për efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite pune do të 

konsiderohen vjetërsia e përgjithshme në punë, e dokumentuar në librezën e punës së çdo punonjësi, me përjashtim të 

viteve të sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, shërbimit ushtarak, për meshkujt, vitet e shkollimit në institucionet e 

arsimit të lartë, për femrat, si dhe periudha e trajtimit me pagesë papunësie. 

7. Shtesa për kualifikim, kolona 4 e lidhjeve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, është 0. 

8. Shtesa për pozicion është sipas kolonës 5 të lidhjeve nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bashkëlidhur këtij vendimi. 

9. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët e drejtorive”, të cilët punojnë në pozicione që lidhen me 

procesin e informatizimit të administratës publike dhe kërkojnë, në mënyrë të detyrueshme, diplomë universitare 

të nivelit “Master i shkencave”/“Master profesional”/ Bachelor” apo të barasvlershëm me ta, sipas legjislacionit 

të arsimit të lartë, në degët “Inxhinieri elektronike”,“Inxhinieriinformatike”, 

“Informatikë”, “Inxhinieri telekomunikacioni” apo “Shkenca kompjuterike” përfitojnë një shtesë mbi pagë, në 

masën: 

-7 500 (shtatë mijë e pesëqind) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK-ut, të Bashkisë Tiranë, të bashkive 

me mbi 400 000 banorë, të bashkive me 200 001–400 000 banorë dhe të bashkive me 100 001–200 000 banorë; 

-5 000 (pesë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK-ut, të bashkive me 50 001–100 000 banorë, të 

bashkive me 20 001–50 000 banorë dhe të bashkive me deri në 20 000 banorë. Miratimi i këtyre shtesave bëhet rast 

pas rasti nga këshillat përkatës, pas verifikimit nga njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore, për llojin e diplomës 

dhe për përshkrimin e pozicionit të punës 

10. Për emërtesën “Sekretar”, niveli i pagës do të jetë: 

-Sekretar i Kryetarit të Bashkisë Tiranë, sipas kategorisë IV-a, të lidhjes nr. 1; 

-Sekretar i kryetarëve të bashkive të tjera, sipas kategorisë IV-b, të lidhjeve nr. 2, 3, 4, 5 e 6, në përputhje me 

numrin e banorëve të secilës bashki; 

-Sekretar i Kryetarit të Këshillit të Qarkut Tiranë, sipas kategorisë IV-b, të lidhjes nr. 7. 

11. Nivelet e pagave për funksionet e mëposhtme, janë: 

-Drejtori i kabinetit, në Bashkinë e Tiranës, dhe sekretari i Këshillit Bashkiak të Tiranës - kategoria II-a, e lidhjes nr. 1, 

bashkëlidhur këtij vendimi; 

-Këshilltari i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe zëdhënësi - kategoria II-b, e lidhjes nr. 1, bashkëlidhur këtij 

vendimi; 

-Drejtori i kabinetit i Këshillit të Qarkut dhe sekretari i Këshillit të Qarkut - kategoria I-b, e lidhjes nr. 7, 

bashkëlidhur këtij vendimi; 

-Këshilltari i Kryetarit të Këshillit të Qarkut dhe zëdhënësi - kategoria II-b, e lidhjes nr. 7, bashkëlidhur këtij 

vendimi; 

-Drejtori i kabinetit dhe sekretari i Këshillit Bashkiak, për bashkitë e tjera, - kategoria II-b, e lidhjeve nr. 2, 3, 4, 5 e 

6, bashkëlidhur këtij vendimi; 

-Këshilltari i Kryetarit të Bashkisë dhe zëdhënësi, për bashkitë e tjera - kategoria III-a/1, e lidhjeve nr. 2, 3, 4, 5 e 

6, bashkëlidhur këtij vendimi. 



12. Kufijtë e pagave për punonjësit e policisë bashkiake, pranë bashkive, janë sipas lidhjes nr. 8, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

13. Struktura dhe kufijtë e pagave për administratorët e njësive administrative janë sipas lidhjes nr. 7, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

14.Këshilli i qarkut, këshilli i bashkisë,miraton vlerën e pagës: 

a) Për secilin funksion të zgjedhur apo të emëruar, brenda kufijve të pagave, të përcaktuara, përkatësisht, në 

pikën 1 të vendimit; 

b) Për secilën kategori page, brenda kufijve të pagave të përcaktuara në lidhjet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, bashkëlidhur 

dhe pjesë përbërëse të këtij vendimi. 

15.Këshillat e njësive të vetëqeverisjesvendore, kur shikohet e nevojshme të krijojnë funksione të reja, të cilat nuk janë 

përcaktuar në lidhjet që i bashkëlidhen këtij vendimi, bëjnë njehsimin e tyre, për efekt page, me klasifikimin e 

miratuar në lidhjet përkatëse të pagave. 

16.Këshillat e njësive të qeverisjes vendore,bazuar në numrin e banorëve të fshatit, miratojnë shpërblimin mujor të 

kryetarëve të fshatrave, në masën deri në 10 për qind të pagës së: 

a) Administratorëve të njësive administrative,kur fshati është pjesë e njësisë administrative, sipas kufijve të pagave të 

administratorëve, përcaktuar në lidhjen nr. 10, bashkëlidhur këtij vendimi; 

b) Kryetarëve të bashkive, kur fshati bën pjesë në njësitë administrative ku ndodhet qendra e bashkisë, sipas kufijve 

të pagave të përcaktuara për kryetarët e bashkive, në pikën 1 të këtij vendimi. 

17.Këshillat e njësive të vetëqeverisjesvendore miratojnë pagat e punonjësve të njësive ekonomike dhe institucioneve të 

varësisë, me përjashtim të rasteve kur, me ligj, është parashikuar ndryshe, duke respektuar hierarkinë e pagave të 

nëpunësve apo punonjësve të bashkisë përkatëse. 

18.Në raste të veçanta, në bashkitë me derinë 20 000 banorë, kur, për mungesë kapacitetesh, ka punonjës që nuk 

kanë arsimin e lartë dhe punojnë në pozicione të nivelit ekzekutiv të shërbimit civil, pagat e tyre caktohen nga 

këshillat përkatës, në kufirin maksimal deri në 38 000 lekë në muaj. 

19.Kufijtë e pagave bazë të punonjësveadministrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore do të jenë nga 30 000–39 000 

lekë në muaj. 

20.Punonjësit administrativë, përveç pagësbazë, përfitojnë shtesën për vjetërsi në punë. Kjo shtesë aplikohet në masën 

1 për qind mbi pagën bazë të kufirit minimal, të përcaktuar për çdo klasë. Për llogaritjen e kësaj shtese merret për 

bazë vjetërsia e përgjithshme në punë, por jo më shumë se 25 vjet. 

21.Caktimi i grupittënjësive tëvetëqeverisjes vendore, për efekt page, bëhet nga prefekti, mbi bazën e numrit të 

banorëve të regjistrit të gjendjes civile, në fillim të çdo viti. 

22.Vendimi nr. 1619, datë 2.7.2008, iKëshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive 

të qeverisjes vendore, për efekt page, e për përcaktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes 

vendore”, të ndryshuar, si dhe të gjitha dispozitat e tjera në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen. 

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 shkurt 2016. 

 

KRYEMINISTRI 

Edi Rama 

 

 

 



LIDHJA NR. 1 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKINË E TIRANËS  
PAGA MUJORE (LEKË) 

KLASA KATEGORIA Emërtesat e 
pozicioneve të punës 
për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

69.000 
deri 
129800 

II II-a Drejtor i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 
66.000 deri 
118.100 II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 58.000 
deri 
100.000 III III-a Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
32.000 
deri 
80.800 

III-a/1 Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
29.000 
deri 
70.500 

III-b Specialis
t 
Inspekto
r 

1 ose 2 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 IV IV-a Specialist 1 ose 2 

ose 3 
2% 0 Nga 

25.000 
deri 
49.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
38.000 

 

LIDHJA NR. 2 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITË ME 200.001–
400.000BANORË DHE ME MBI 400.000 BANORË  

  PAGA MUJORE 

(LEKË) 

   
KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

69.000 
deri115.30
0 

II II-a Drejtor i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 
66.000 
deri 
98.100 II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
58.000 
deri 
79.600 III III-a Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
32.000 
deri 
69.800 



 III-a/1 Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
29.000 
deri 
64.200 

III-b Specialis
t 
Inspekto
r 

1 ose 2 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 IV IV-a Specialist 1 ose 2 

ose 3 
2% 0 Nga 

25.000 
deri 
49.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
38.000 

LIDHJA NR. 3 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITËME 100.001–200.000 BANORË  
PAGA MUJORE (LEKË) 

KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

58.000 
deri 
98.100 

II II-a Drejtor i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 
32.000 
deri 
79.600 II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
29.000 
deri 
69.800 III III-a Përgjegjës 

sektori 
Kryeinspektor 

1 2% 0 Nga 
28.000 
deri 
68.000 

III-a/1 Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
64.200 

III-b Specialis
t 
Inspekto
r 

1 ose 2 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 IV IV-a Specialist 1 ose 2 

ose 3 
2% 0 Nga 

25.000 
deri 
49.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
38.000 

LIDHJA NR. 4 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITË ME 50.001-100.000 BANORË  
  PAGA MUJORE 

(LEKË) 

   
KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

32.000 
deri 
79.600 

II II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
64.200 III III-a/1 Përgjegjës 

sektori 
Kryeinspektor 

1 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 



 III-b Përgjegjës sektori 

Specialist 

Inspektor 

1 ose 2 2% 0 Nga 
25.000 
deri 
49.000 IV IV-a Specialist 1 ose 2 

ose 3 
2% 0 Nga 

23.000 
deri 
38.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
21.500 
deri 
29.500 

LIDHJA NR. 5 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITË ME 20.001-50.000 BANORË  
  PAGA MUJORE 

(LEKË) 

   
KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

29.000 
deri 
69.800 

II II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 

III III-a/1 Përgjegjës 
sektori 
Kryeinspektor 

1 2% 0 Nga 
25.000 
deri 
49.000 

III-b Përgjegjës sektori 1 ose 2 2% 0 Nga 
25.000 
deri 
42.800 IV IV-a Specialis

t 
Inspekto
r 

1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
35.900 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
29.500 

LIDHJA NR. 6 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË BASHKITË ME 
DERINË 20.000 BANORË  

  PAGA MUJORE 

(LEKË) 

   
KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 

Vjetersi 

Shtesa 

për 

Kualifikim 

Shtesa 
për 
Pozicion 

       
I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 

27.000 
deri 
61.000 

II II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
25.000 
deri 
49.000 III III-a/1 Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
25.000 
deri 
42.800 

III-b Përgjegjës sektori 1 ose 2 2% 0 Nga 
22.500 
deri 
35.900 IV IV-a Specialis

t 
Inspekto
r 

1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
22.000 
deri 
32.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
21.000 
deri 
26.750 



LIDHJA NR. 7 

NIVELET E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË NË KËSHILLIN E QARKUT  
  PAGA MUJORE 

(LEKË) 

   
KLASA KATEGORI

A 

Emërtesat e pozicioneve të 
punës për çdo kategori 

PAGA INDIVIDUALE SHTESA 
PËR 
POZICION  1  2 3 4 5 

   Paga e 
grupit 

Shtesa 

për 
vjetërs
i 

Shtesa 

për 

kualifikim 

Shtesa 
për 
pozicion 

       

I I-b Sekretar i Përgjithshëm 1 2% 0 Nga 
58.000 
deri 
98.100 

II II-b Drejtor drejtorie 1 2% 0 Nga 
32.000 
deri 
79.600 

III III-a/1 Përgjegjës sektori 1 2% 0 Nga 
29.000 
deri 
69.800 

III-b Përgjegjës sektori 

Specialist 

Inspektor 

1 ose 2 2% 0 Nga 
27.000 
deri 
61.000 IV IV-a Specialist 1 ose 2 

ose 3 
2% 0 Nga 

25.000 
deri 
49.000 

IV-b Specialist 1 ose 2 
ose 3 

2% 0 Nga 
23.000 
deri 
38.000 

LIDHJA NR. 8 

STRUKTURA DHE KUFIJTË E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E POLICISË 
BASHKIAKEPRANË BASHKIVE  

Emërtesa/pozicioni Paga (lekë/muaj) 
 Nga Deri 
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake të Tiranës 79000 97.300 
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 200001 deri 
në 400000 banorë dhe me mbi 400.000 banorë 

65.000 79.200 

   
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 100001 
deri në 200.000 banorë 

63.000 77.000 

   
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 50001 deri 
në 100.000 banorë 

61.000 76.500 

   
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 20001 deri në 
50.000 banorë 

51.000 61.000 

   
Kryeinspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me deri në 

20.000 banorë 

49.500 57.300 
Inspektor i Policisë Bashkiake të Tiranës 61000 76.500 
   
Inspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 200001 deri në 
400000 banorë dhe me mbi 400.000 banorë 

49500 57.300 

   
Inspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 100001 deri në 

200.000 banorë 

48.000 55.600 
   
Inspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 50001 deri në 

100.000 banorë 

45.000 55.600 
   
Inspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me 20001 deri në 

50.000 banorë 

40.000 47.600 
   
Inspektor i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me deri në 20.000 

banorë 

38.000 46.000 
Punonjës i Policisë Bashkiake të Tiranës 50000 58.850 
   
Punonjës i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore, me 200001 deri në 
400000 banorë dhe me mbi 400.000 banorë 

44000 51.300 

   



Punonjës i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore, me 100001 deri në 
200.000 banorë 

41500 49.300 

   
Punonjës i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore, 50001 deri në 

100.000 banorë 

40.000 47.600 
   
Punonjës i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore, me 20001 deri në 

50.000 banorë 

38000 46.000 
   
Punonjës i Policisë Bashkiake në njësitë e vetëqeverisjes vendore me deri 20000 

banorë 

36.000 44.400 
 

 

Lidhja nr. 9 

 VLERA E PAGËS SË GRUPIT PËR GRUPET E DIPLOMAVE TË ARSIMIT 

UNIVERSITAR  Grupi i diplomës Lloji i diplomës  Vlera 

 

1  Master i shkencave 

Master i arteve 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit të lartë 

14000 lekë 

2  Master profesional 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit të lartë 

11000 lekë 

3  Bachelor 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit të lartë 

10000 lekë 

LIDHJA NR. 10 

KUFIJTË E PAGAVE PËR ADMINISTRATORËT E NJËSIVE ADMINISTRATIVE 
 

1. Për njësitë administrative me 50.001 – 100.000 banorë; 

2. - Administratori 70.000 – 125.700 lekë 

Për njësitë administrative me 20.001 – 50.000 banorë; 

3. - Administratori 51.500 - 99.000 lekë 

Për njësitë administrative me 5.001 – 20.000 banorë; 

4. - Administratori 41.400 – 85.000 lekë 

Për njësitë administrative me më pak se 5.000 banorë; 

 - Administratori 37.400 – 60.000 lekë 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 187, datë 8.3.2017 
 

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHETË NIVELEVE TË PAGAVE TËNËPUNËSVE 

CIVILË/NËPUNËSVE,ZËVENDËSMINISTRIT DHENËPUNËSVE TË KABINETEVE, 

NËKRYEMINISTRI, APARATET EMINISTRIVE TË LINJËS,ADMINISTRATËN E 

PRESIDENTIT,KUVENDIT, KOMISIONIT QENDRORTË ZGJEDHJEVE, GJYKATËN E 

LARTË,PROKURORINË E PËRGJITHSHME,DISA INSTITUCIONE TË 

PAVARURA,INSTITUCIONET NË VARËSI TËKRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET 

NËVARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËSDHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT 

I azhurnuar me: 

- VKM Nr.696, Datë 22.11.2017 

- VKM Nr.1, Datë 04.01.2018 

- VKM Nr.116, Datë 23.02.2018 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, 
“Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 
152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, strukturat dhe 
shpërblimet e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me 
ligj”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të 
Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe të ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Në fushën e veprimit të këtij vendimi përfshihen:  

1/1. Kryeministria, aparatet e ministrive të linjës, administrata e Presidentit, Kuvendit, Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme, Avokatit të Popullit, Komisionerit për 

Mbikqyrjen e Shërbimit Civil, Autoritetit të Konkurrencës, Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare, Entit Rregullator të Energjisë, Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit 

e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, Autoriteti i Mediave Audiovizive, administrata e Këshillit të Lartë 

të Drejtësisë, Instituti për Krimet dhe Pasojat e Komunizimit në Shqipëri, Komisioneri i Mbrojtjes nga 

Diskriminimi, administrata gjyqësore e gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit, 

administrata e prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit, Gjykata e 

Lartë, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Autoriteti për 

Informimin mbi Dokumentet e ish – Sigurimit të Shtetit dhe Komisioni i Prokurimit Publik. 

1/2. Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të Kryeministrit ku bëjnë pjesë: 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Agjencia e Prokurimit Publik, Instituti i Statistikës, 

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve, Agjencia 

Telegrafike Shqiptare, Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit, administrata e Akademisë së Shkencave, Agjencia e Mbështetjes së 

Shoqërisë Civile, Inspektoriati Qendror, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë 

Kibernetike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Sekretariati Teknik i Këshillit 

Kombëtar të Ujit, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, Agjencia për Dialog dhe 

Bashkëqeverisje, Agjencia Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR), Agjencia për Zhvillimin 

Rajonal me qendër në Shkodër, Agjencia për Zhvilimin Rajonal me qendër në Tiranë, Agjencia për 

Zhvillimin Rajonal me qendër në Korçë, Agjencia për Zhvillimin Rajonal me qendër në Vlorë, 



Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal (AZHER), Agjencia e Auditimit të Programeve të 

Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, Komiteti Shtetëror i Kulteve, Agjencia e Zhvillimit të 

Territorit dhe administrata e Shkollës së Magjistraturës, Agjencia Kombëtare e Diasporës, Qendra e 

Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm 

1/3. Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës, të cilët në 

kuptimin e këtij vendimi kategorizohen si më poshtë:  

a- Institucionet qendrore të grupit të parë, ku bëjnë pjesë: Drejtoria e Përgjithshme Detare, Agjencia e 

Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 

Kanalizimeve, Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore në nivel qendror, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social 

Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Agjencia Kombëtare e Turizimit, Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, Agjencia 

e Trajtimit të Pronës, Agjencia e Konçesioneve dhe Partneriteteve Publike Private, Instituti i Sigurisë 

Ushqimore dhe Veterinarisë, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit, Inspektoriati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Njësia e Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit, Drejtoria e Përgjithshme e 

Parandalimit të Pastrimit të Parave, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor 

dhe Rural (Agjencia e Pagesave), Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e 

Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Qendra e Shërbimeve Arsimore, nëpunësit civilë në 

pozicionet mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, punonjësit civilë në Shtabin 

e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, 

Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare, Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, 

Drejtorinë e Shifrës, në Komandën dhe Shtabin e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, Qendrën 

Kombëtare të Kërkim Shpëtimit, Qendrën e Ekselencës së NATO-s për Studimin e Fenomenit të 

Luftëtarëve të Huaj, Avokatura e Shtetit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, 

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, Qendra Kombëtare 

e Biznesit, Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut, Sekretariati Kombëtar i Nismës për 

Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI-Shqipëri), Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe 

Inovacionit dhe Agjencia për Efiçencën e Energjisë, Agjencia Kombëtare Bërthamore, Agjencia për 

Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Agjencia 

e Blerjeve të Përqëndruara 

b- Institucionet qendrore të Grupit të Dytë, ku bëjnë pjesë: Administrata e Prefektit, Instituti i 

Studimeve të Transportit, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit 

Gjyqësor, Qendra e Botimeve Zyrtare, Instituti i Mjekësisë Ligjore, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë 

dhe Emergjencat në Miniera , Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit, Agjencia e 

Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Arkivi 

Qendror Shtetëror i Filmit, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Teatri Kombëtar i Operas, Baletit 

dhe Ansamblit Popullor, Komiteti Olimpik Shqiptar, Galeria Kombëtare e Arteve, Muzeu Historik 

Kombëtar, Muzeu Kombëtar “Gjethi”, Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, Biblioteka 

Kombëtare, Teatri Kombëtar, Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Drejtoria e 

Akreditimit, Komiteti Shqiptar i Birësimeve, Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të 

Transportit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme, Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, administrata e 

universiteteve, shkollave të tjera të larta, Shërbimi i Provës, Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 

Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Inspektoriati Shtetëror i Arsimit, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e 

të Drejtave të Fëmijëve, Agjencia e Mbikqyrjes së Falimentit, Organi Kombëtar i Investigimit të 



Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil, Teatri Kombëtar i Komedisë, Komisioni 

Shtetëror i Ndihmës Juridike, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara, punonjësit civilë në Komandën dhe Shtabin e e Forcës Tokësore, Komandën dhe Shtabin 

Forcës Detare, Komandën dhe Shtabin Forcës Ajrore, Komandën dhe Shtabin e Komandës 

Mbështetëse, Qendrën e Kulturës Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes, Institutin e Gjeografisë dhe 

Infrastrukturës Ushtarake, Arkivin Qendror të Forcave të Armatosura, Qendrën e Personel Rekrutimit, 

Agjencinë e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Qendrën e Doktrinës dhe Kërkimit në 

Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes, punonjësit civilë jomësimorë në Akademinë e Forcave të 

Armatosura, Akademinë e Nënoficerëve, Shkollën e Trupës dhe Qendrën e Stërvitjes Individuale në 

Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes, Qedrën e Riparimit dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së Forave të 

Armatosura në Komandën Mbështetëse, Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, 

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Qendra Kombëtare e Artit dhe Kulturës, Cirku Kombëtar, 

Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve dhe Ujërave, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit 

Kombëtar për Rininë, Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare 

e Zonave të Mbrojtura, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, Agjencia Kombëtare e Mjedisit,  

c- Institucionet qendrore të Grupit të Tretë, ku bëjnë pjesë: Inspektoriati Hekurudhor Durrës, Qendra 

Pritëse e Viktimave të Trafikut, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve, Agjencia Kombëtare e Duhan 

Cigareve, Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të 

Pasurive Kulturore, Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të 

Butrintit Sarandë, Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit të Parqeve Arkeologjike, Agjencia e 

Shërbimeve të Sportit Tiranë, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Krujë, Qendra Kombëtare e 

Muzeumeve Berat, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë Vlorë, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar Korçë, 

Klubi Shumësportësh “Partizani”, Federatat e Sportit, Qendra Pritëse e Azilkërkuesve Babrru, Shtëpia 

e Pushimit e Ministrisë së Brendshme, Durrës, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor, Qendra e 

Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme, Sektori i Helikopterëve të Repartit Special 

Renea dhe punonjësit civilë në Muzeun e Forcave të Armatosura, Shtëpitë e Pushimit të sistemit në 

Ministrisë së Mbrojtjes, Qendrën e Bashkuar Operacionale të Forcave të Armatosura, Qendrën e 

Menaxhimit të Materialeve, Laboratorin Qendror të Forcave të Armatosura, Policinë Ushtarake, 

Batalionin e Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, 

Batalion/kompani/qendra stërvitore në Forcën Tokësore, Flotiljen Detare/Shërbimin 

Hidragrafik/Qendrën e Vëzhgimit Detar/Qendrën e Zhytjeve/Qendrën Stërvitore/Kompani në Forcën 

Detare, Baza Ajrore/Shërbimin Meteorologjik Ushtarak/Qendrën e Kontroll Raportimit/Qendrën 

Stërvitore/Kompani në Forcën Ajrore, Batalion/Kompani/Qendrën Stërvitore në Komandën 

Mbështetëse, Kompani/Qendra në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes.  

2. Struktura dhe vlerat e pagave sipas kategorive për nëpunësit civilë dhe nëpunësit në të gjitha 

institucionet e cituara në pikën 1 më sipër, të jetë sipas lidhjes nr. 1 që i bashkëlidhet këtij vendimi 

dhe është pjesë përbërëse e tij. Elementët e pagës janë si vijon:  

a- Paga e grupit kolona 2 e lidhjes nr. 1 bashkëlidhur këtij vendimi, përcaktohet sipas lidhjeve 

përkatëse të këtij vendimi dhe vlera e saj është sipas Lidhjes nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe 

është pjesë përbërëse e tij.  

b) Shtesa për vjetërsi në punë (kolona 3) e lidhjes nr. 1, jepet në masën 2% pas çdo viti pune, deri në 

25 vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit. Për efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite pune do të 

konsiderohen vjetërsia e përgjithshme në punë e dokumentuar në librezën e punës së çdo punonjësi, 

me përjashtim të viteve të sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, shërbimit ushtarak për meshkujt, vitet e 

shkollimit në institucionet e arsimit të lartë dhe periudha e trajtimit me pagesë papunësie.  



c- Shtesa për kualifikim (kolona 4) për nëpunësit në pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”, “Anëtar i 

Organeve Kolegjiale drejtuese me kohë të plotë të institucioneve të pavarura, të përcaktuara në pikën 

1/1, të këtij vendimi”, “Drejtor Departamenti”, “Drejtor i Përgjithshëm”, “Drejtor Drejtorie dhe 

pozicionet e veçanta të punës, të kategorizuara në kategorinë II-b ose më të lartë, sipas këtij vendimi, 

në institucionet e përcaktuara në pikën 1/1, të këtij vendimi”, “titullar dhe zëvendëstitullar i 

institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit apo ministrave të linjës”, “prefekt”, “nënprefekt”, 

si dhe funksionarët politikë “zëvendësministër” e anëtarë të kabineteve përfitojnë shtesën për 

kualifikimin, gradën apo titullin shkencor, të përcaktuar sipas lidhjes nr.2/1, që i bashkëlidhet këtij 

vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kriteret e përfitimit të shtesës janë:  

- Kjo shtesë jepet kur kualifikimi, grada apo titulli shkencor përputhen me përshkrimin e punës së 

nëpunësit, por pas miratimit, rast pas rasti, nga Departamenti i Administratës Publike, për 

Kryeministrinë, aparatet e ministrive të linjës, institucionet qendrore/rajonale vendore në varësi të 

Kryeministrit, institucionet qendrore/rajonale vendore në varësi të ministrave të linjës dhe 

administratën e prefektit, si dhe nga njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore, për institucionet e 

pavarura.  

- Kur nëpunësi ka kualifikim, gradë apo titull shkencor më të lartë se ai i përcaktuar për pozicionin e 

tij, sipas lidhjes nr. 2/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përfiton vetëm shtesën e përcaktuar për 

pozicionin.  

- Kur nëpunësi ka kualifikim, gradë apo titull shkencor më të ulët se ai i përcaktuar për pozicionin e 

tij, sipas lidhjes nr. 2/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përfiton shtesën në përputhje me kualifikimin, 

gradën apo titullin shkencor që ka. Në çdo rast, si më sipër, pavarësisht nga kualifikimi, grada apo 

titulli shkencor që ka nëpunësi, ai përfiton shtesën vetëm për gradën apo titullin shkencor më të lartë 

që ka. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Departamenti i Administratës Publike dhe Ministria e 

Financave të nxjerrin udhëzimin përkatës në zbatim të kësaj pike. Shtesa për kualifikim (kolona 4) e 

lidhjes nr.1, për të gjitha pozicionet e tjera të jetë 0.  

ç- Shtesa për pozicion është sipas kolonës 5, të Lidhjes nr. 1. Kategoritë e pagave për pozicionet e 

punës me emërtesë të njëjtë, të përcaktohen në kuadër të miratimit të strukturës dhe organikës së 

secilit institucion.  

3. Kategorizimi për pozicionet e veçanta të punës për funksionet e veçanta në ministritë e linjës dhe 

institucionet e pavarura, të jetë sipas Lidhjes nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij.  

3/1. Kategorizimi për pozicionet e veçanta të punës për funksionet e veçanta në Kryeministri, të jetë 

sipas Lidhjes nr. 3/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

3/2. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës në Departamentin e Administratës Publike, të jenë 

sipas lidhjes nr. 3/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

3/3. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës në Shkollën e Magjistraturës të jenë sipas lidhjes nr. 

3/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

4. Për natyrë të veçantë pune jepet një shtesë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse, e konkretish  

4/1. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët e drejtorive” të cilët punojnë në pozicione 

që lidhen me procesin e informatizimit të administratës publike dhe kërkojnë, në mënyrë të 

detyrueshme, diplomë universitare të nivelit “Master i Shkencave/Master Profesional/Bachelor” apo të 

barazvlefshme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë, në degët “Inxhinieri Elektronike”, 

“Inxhinieri informatike”, “Informatikë”, “Inxhinieri telekomunikacioni”, “Teknologji Informacioni”, 

“Informatikë Ekonomike”, “Inxhinieri matematike informatike” apo “Shkenca kompjuterike”, në 

masën:  



- 15 000 (pesëmbëdhjetëmijë) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK, të cilët punojnë me 

bazat e të dhënave shtetërore, në institucionet e përcaktuara në pikën 1/1, 1/2 dhe 1/3 të këtij vendimi. 

Aplikimi i kësaj shtese bëhet vetëm në rastet kur institucionet kanë krijuar baza të të dhënave 

shtetërore, të miratuara e të regjistruara pranë Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të 

Dhënave Shtetërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

- 7 500 (shtatëmijë e pesëqind) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK, të institucioneve të 

përcaktuara në pikën 1/1, 1/2 dhe 1/3 të këtij vendimi, të cilët nuk punojnë me bazat e të dhënave 

shtetërore.  

- 5 000 (pesëmijë) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK, të institucioneve rajonale 

/vendore. Zbatimi i shtesave si më sipër për pozicionet konkrete bëhet pas miratimit paraprak të 

Departamentit të Administratës Publike, sipas përshkrimit të pozicionit të punës. Përjashtohen nga ky 

parashikim nëpunësit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ngarkohet Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të vërë në dispozicion të Departamentit të Administratës 

Publike dhe Ministrisë së Financave listën e përditësuar të institucioneve që kanë krijuar baza të të 

dhënave shtetërore dhe janë regjistruar si të tilla pranë këtij institucioni sipas legjislacionit në fuqi. Në 

rast se për institucionet ku janë të punësuar nëpunësit në pozicionet e sipërpërmenduara parashikohen 

shtesa të tjera, nëpunësit e strukturave TIK do të zgjedhin ndërmjet shtesave, por në asnjë rast nuk 

mund t’i përfitojnë të gjitha shtesat. “ 

4/2. Në kryeministri, nëpunësit civilë në pozicionet, “Drejtor i Departamentit të Zhvillimit dhe 

Mirëqeverisjes”, “Drejtor i Departamentit Rregullator dhe Përputhshmërisë”, “Drejtor i Departamentit 

të Burimeve, Transparencës dhe Administrimit”, “Drejtor Njësie, Jurist dhe Koordinator në 

Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë”, “Drejtor Njësie, Drejtor Drejtorie dhe 

Koordinator në Departamentin e Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes”, “Drejtor njësie dhe Koordinator në 

Njësinë e Transparencës dhe Antikorrupsionit”, “Drejtor i Njësisë së Burimeve Kombëtare për 

Zhvillim”, “Drejtor i Njësisë së Buxhetit dhe Administrimit” dhe “Drejtor i Drejtorisë së 

Administrimit të Brendshëm”, në masën 10.000 (dhjetëmijë) lekë në muaj.”.  

4/3. Në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, 

nëpunësit në pozicionet “Inspektor i Lartë” dhe “Ndihmësinspektor i Lartë”, në masën 10 000 

(dhjetëmijë) lekë në muaj.  

4/4. Në Komisionin e Prokurimit Publik, Kryetari i Komisionit në masën 15 000 (pesëmbëdhjetëmijë) 

lekë në muaj, ndërsa zëvendëskryetari, anëtarët dhe nëpunësit në drejtoritë apo sektorët teknikë, në 

masën 10 000 (dhjetëmijë) lekë në muaj.  

4/5. Në Agjencinë e Prokurimit Publik, nëpunësit në pozicionet ”titullar institucioni”, “drejtor 

drejtorie”, “përgjegjës sektori” dhe “specialist” në drejtoritë dhe sektorët teknikë, në masën 10 000 

(dhjetëmijë) lekë në muaj.  

4/6. Në Agjencinë e Konçesioneve dhe Partneriteteve Publike Private, nëpunësit në pozicionin 

“Titullar i institucionit”, në masën 13 000 (trembëdhjetëmijë) lekë në muaj, ndërsa nëpunësit në 

pozicionet “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist”, në drejtoritë dhe sektorët 

teknikë, në masën 10 000 (dhjetëmijë) lekë në muaj.  

4/7. Punonjësit e degëve të thesarit që punojnë në sistemin AMoFTS, në masën 15 000 

(pesëmbëdhjetëmijë) lekë në muaj për pozicionin Përgjegjës i Degës së Thesarit Tiranë; 7 000 

(shtatëmijë) lekë në muaj për punonjësit e tjerë të Degës së Thesarit Tiranë dhe 5 000 (pesëmijë) lekë 

në muaj për degët e tjera të thesarit.  



4/8. Në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, nëpunësit në 

pozicionet “Titullar i institucionit” dhe “Administrator”, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetëmijë) lekë 

në muaj.  

4/9. Në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Qendrën 

Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, Teatrin Kombëtar të Komedisë, Cirkun Kombëtar, punonjësit e 

trupës artistike në këto institucione, në masën 6 000 (gjashtëmijë) lekë në muaj.  

4/10. Në Drejtorinë e Shifrës, nëpunësit në pozicionet “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist”, në masën 

15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.  

4/11. Në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, nëpunësi në pozicionin “Titullar i Institucionit”, 

në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, ndërsa nëpunësit në pozicionet “Përgjegjës 

Sektori” dhe “Inspektor”, në sektorët teknikë, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj. “ 

4/12. Në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, nëpunësit civilë në pozicionet “Sekretar i 

Përgjithshëm, “Drejtor i Përgjithshëm”, “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist” në 

njësitë teknike të përmbajtjes, si dhe funksionarët në pozicionet “Drejtor i kabinetit të ministrit”, 

“Zëdhënës” dhe “Këshilltar”, në masën 10.000 (dhjetëmijë) lekë.” 

4/13. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit në Ministrinë e 

Drejtësisë, nëpunësit civilë në pozicionet “Drejtor i Përgjithshëm”, “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës 

Sektori” dhe “Specialist”, në masën 10.000 (dhjetëmijë) lekë.”.  

4/14. Në Institutin e Statistikave, nëpunësit civilë në njësitë teknikë të përmbajtjes, në masën 10.000 

(dhjetëmijë) lekë.  

4/15. Në Departamentin e Administratës Publike, nëpunësit civilë në pozicionet “Drejtor 

Departamenti”, Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist”, në njësitë teknike të 

përmbajtjes, në masën 10.000 (dhjetëmijë) lekë.  

4/16. Në Kryeministri, nëpunësit civilë dhe funksionarët në pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”,  dhe 

“Drejtor i Kabinetit të Kryeministrit”, në masën 20.000 (njëzetëmijë) lekë.  

4/17. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, nëpunësit civilë të njësisë së ekzaminimit, 

në masën 10.000 (dhjetëmijë) lekë.”.   

5. Përfitojnë një shtesë për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin nëpunësit në pozicionet: - 

“Përgjegjës i Sektorit të Arkivit” dhe “Specialist Arkivi”, në Kryeministri, Presidencë, Kuvend, 

aparatet e ministrive të linjës, si dhe në pozicionet “Përgjegjës Sektori” dhe “Specialist” në drejtoritë 

apo sektorët e përmbajtjes në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe drejtoritë rajonale/vendore të 

sistemit të arkivave të shtetit;  

- “Përgjegjës Sektori” dhe “Laborant” në laboratorët e naftës e të gazit dhe laboratorët e lëkurë  

- tekstileve, si dhe “Inspektor” të naftës dhe gazit në Doganë, autobot, çisternë dhe depozitë tokësore, 

në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial;  

- “Nëpunësit” në Laboratorin Qendror të Forcave të Armatosura, në Laboratorin e Shërbimit 

Gjeologjik Shqiptar dhe në Laboratorin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.  

- “Stenograf, regjistrues audio”, në Kryeministri.  

- Nëpunësit në njësitë e përmbajtjes së Bibliotekës Kombëtare, përjashtuar titullarin dhe 

zëvendëstitullarin e institucionit. Njësitë e përmbajtjes së institucionit përcaktohen në urdhrin e 

Kryeministrit për miratimin e strukturës dhe organikës së Bibliotekës Kombëtare. Kjo shtesë aplikohet 

në masën dhe sipas rregullave e kritereve të përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të 

Ministrave, për pagat e punonjësve mbështetës.  



6. Struktura dhe nivelet e pagave për zëvendësministrin, prefektin, nënprefektin, nëpunësit e 

kabineteve në Kryeministri, institucione të pavarura, aparatet e ministrive të linjës dhe prefekturë janë 

si vijon:  

- Zëvendësministër 153.300 lekë;  

- Drejtor i Kabinetit të Presidentit, të Kryeministrit, të Kryetarit të Kuvendit, të Prokurorit të 

Përgjithshëm, të Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe të Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 

barazohet në pagë me nëpunësin civil të kategorisë I-a.  

- Zëvendësdrejtor i Kabinetit të Kryeministrit 154.900 lekë Analist në kabinetin e Kryeministrit 

152.200 lekë.  

- Këshilltari i Presidentit, i Kryeministrit, i Kryetarit të Kuvendit, i Kryetarit të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve, Këshilltari për Protokollin i Kryeministrit, Këshilltari për Protokollin i Presidentit, 

zëdhënësi i Presidentit, Drejtori i Kabinetit të Zëvendëskryeministrit, Drejtori i Kabinetit të Avokatit 

të Popullit barazohen në pagë me Zëvendësministrin;  

- Këshilltari i Prokurorit të Përgjithshëm, i Kryetarit të Gjykatës së Lartë, i Avokatit të Popullit, 

Ndihmësi i Presidentit, i Kryeministrit dhe i Kryetarit të Kuvendit dhe Këshilltari i 

Zëvendëskryeministrit barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë I-b.  

- Ndihmësi i Zëvendëskryeministrit dhe i Nënkryetarit të Kuvendit, Drejtori i Kabinetit të ministrit 

dhe drejtorët e kabineteve të titullarëve të institucioneve të tjera të pavarura, të përmendura në pikën 

1/1 më sipër, barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë II- a.  

- Këshilltari i ministrit, Zëdhënësi i ministrit dhe këshilltarët dhe zëdhënësi i titullarëve të 

institucioneve të tjera të pavarura, të përmendura në pikën 1/1 më sipër, barazohen në pagë me 

nëpunësin civil të kategorisë II-b.  

- Ndihmësit ligjorë pranë prokurorëve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe ekspertët në Prokurorinë e 

Përgjithshme barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë III-a. - Prefekti i Qarkut të Tiranës 

130.300 lekë.  

- Prefekti i qarqeve të tjera 118.300 lekë.  

- Nënprefekti i nënprefekturave Kavajë, Lushnjë dhe Sarandë 99.800 lekë.  

- Nënprefekti i nënprefekturave Krujë, Pogradec, Librazhd, Tepelenë, Përmet, Mat, Pukë, Tropojë dhe 

Skrapar 92.400 lekë.  

- Nënprefekti i nënprefekturave Malësi e Madhe, Bulqizë, Peqin, Gramsh, Devoll, Mallakastër, Has, 

Kuçovë, Mirditë, Delvinë, Kurbin dhe Kolonjë 88.000 lekë.  

- Këshilltari i Prefektit të Qarkut të Tiranës 69.800 lekë.  

- Zëdhënësi i Prefektit të Qarkut të Tiranës 59.300 lekë.  

- Sekretari i Presidentit, i Kryeministrit, i Kryetarit të Kuvendit, i Kryetarit të Gjykatës së Lartë, i 

Prokurorit të Përgjithshëm, i Zëvendëskryeministrit, i Nënkryetarit të Kuvendit dhe i Avokatit të 

Popullit 73.500 lekë.  

- Sekretari i ministrit, sekretar në zyrën e Avokatit të Popullit, sekretar i titullarëve të institucioneve të 

tjera të pavarura, të përmendura në pikën 1/1 më sipër, sekretari i organit kolegjial drejtues, sekretar 

në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës dhe institucionet e pavarura, të përmendura në pikën 

1/1 të këtij vendimi 61.950 lekë. Shtesa për vjetërsi në punë për të gjitha pozicionet sekretar jepet në 

masën 2% pas çdo viti pune, deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi vlerën 14 000 (katërmbëdhjetë mijë) 

lekë në muaj. Për efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite pune do të konsiderohen vjetërsia e 

përgjithshme në punë, e dokumentuar në librezën e punës së çdo punonjësi, me përjashtim të viteve të 

sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, shërbimit ushtarak për meshkujt, vitet e shkollimit në institucionet 

e arsimit të lartë për femrat dhe periudha e trajtimit me pagesë papunësie. Të drejtën për të pasur 



këshilltarë të jashtëm e ka vetëm Kryeministri. Pagesa e tyre mujore është deri në 40% të pagës 

mujore të këshilltarit të brendshëm. Masa e pagesës përcaktohet nga Kryeministri. Të drejtën për të 

pasur ndihmës të jashtëm e ka vetëm Kryeministri. Pagesa e tyre mujore është deri në 40% të pagës së 

kategorisë I-b. Masa e pagesës përcaktohet nga Kryeministri. Titullari i Agjencisë së Trajtimit të 

Pronës ka të drejtë të ketë një këshilltar të jashtëm. Pagesa e tij mujore është sipas kategorisë III-a.  

7. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve civilë/nëpunësve në institucionet e 

përcaktuara sipas pikës 1 /1, të këtij vendimi, janë sipas lidhjes nr. 4, që i bashkëlidhet këtij vendimi 

dhe është pjesë përbërëse e tij.  

7/1. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve në administratën gjyqësore të gjykatave 

të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit dhe administratën e prokurorive pranë gjykatave të 

shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit, janë sipas lidhjes nr. 4/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi 

dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara sipas pikës 1/2, të këtij vendimi, janë sipas lidhjes 

nr. 5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/1. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit, janë sipas lidhjes nr. 5/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/2. Nivelet e pagave për punonjësit efektivë kërkimorë e shkencorë në Akademinë e Shkencave, janë 

sipas Lidhjes nr. 5/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/3. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni”, në Inspektoratin Qendror dhe në Autoritetin 

Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, janë sipas lidhjes nr. 5/3, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/4. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, janë sipas Lidhjes nr. 

5/4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/5. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, janë sipas Lidhjes nr. 5/5, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

8/6. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, janë sipas Lidhjes nr. 5/6, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.  

8/7. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, janë sipas 

Lidhjes nr. 5/7, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

8/8. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Agjencinë e Prokurimit Publik, janë sipas Lidhjes nr. 5/8, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij”. 

 9. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara sipas pikës 1/3/a, të këtij vendimi, janë sipas 

lidhjes nr. 6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Nëpunësit e Sekretariatit 

Kombëtar të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI – Shqipëri), të cilët sipas 

organizimit të mëparshëm kanë pasur emërtesën “koordinator” dhe një nivel page më të lartë se 



përcaktimi i këtij vendimi do të vazhdojnë të përfitojnë pagën që kanë pasur sipas organizimit të 

mëparshëm.  

9/1. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, janë 

sipas lidhjes nr. 6/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

9/2. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe 

Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, janë sipas lidhjes nr. 6/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi 

dhe është pjesë përbërëse e tij.  

9/3. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Agjencinë e Trajtimit të Pronës, të jenë sipas 

lidhjes nr. 6/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

9/4. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, janë sipas lidhjes nr. 6/4, që 

i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

9/5. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të 

Pastrimit të Parave, janë sipas lidhjes nr. 6/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse 

e tij.  

9/6. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes të përcaktuar në pikën 1/3/a, 

të këtij vendimi, janë sipas lidhjes nr. 6/6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e 

tij.  

9/7. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të punonjësve të sistemit doganor, janë sipas 

lidhjes nr. 6/7, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Nëpunësit/punonjësit e 

kategorizuar në kategoritë C3, D1, D2, dhe D3, të lidhjes nr. 6/7 përfitojnë shtesën për vjetërsi në 

punë, në masën 1% mbi pagën e pozicionit pas çdo viti pune, deri në 25 vjet.  

9/8. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të punonjësve të sistemit tatimor, janë sipas 

lidhjes nr. 6/8, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

9/9. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve në 

Avokaturën e Shtetit janë sipas lidhjes nr. 6/9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij. Nëpunësit e Avokaturës së Shtetit, të cilët deri në datën 10 shkurt 2012, përfitonin një 

pagë më të lartë sesa parashikohet në lidhjen nr. 6/9, do të vazhdojnë të përfitojnë pagën e mëparshme. 

Nëpunësit e tjerë përfitojnë pagat sipas përckatimit në lidhjen nr. 6/9. Nëpunësi i emëruar jashtë 

vendit, në pozicionin “Jurist pranë Misionit të Përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e 

Europës, i cili është përfaqësues i përhershëm pranë Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut”, ka 

statusin financiar të përfaqësuesit të ministrisë së linjës në përfaqësinë tonë diplomatike pranë BE-së.  

9/10. Kategoritë e pagave dhe shtesa për natyrë të veçantë pune dhe vështirësi shërbimi të pozicioneve 

civile të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm” në 

Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, të jenë sipas Lidhjes nr. 6/10, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Pozicionet në funksione operacionale, operacionale 

mbështetëse dhe mbështetsë, në Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, përcaktohen në 

urdhrin e Kryeministrit për miratimin e strukturës dhe organikës së kësaj agjencie. 



9/11. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në 

“Titullar i institucionit” në Agjencinë e Blerjeve të Përqëndruara, janë sipas Lidhjes nr. 6/11, që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.  

10. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara sipas pikës 1/3/b, të këtij vendimi, janë sipas 

lidhjes nr. 7, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

10/1. Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të 

Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, Teatrin 

Kombëtar të Komedisë dhe Cirkun Kombëtar janë sipas lidhjes nr. 7/1 (pjesa I dhe II), që i 

bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Vjetërsia në punë për punonjësit që paguhen 

sipas lidhjes nr. 7/1, jepet në masën 2% pas çdo viti pune deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi vlerën 

14000 (katërmbëdhjetëmijë) lekë.  

10/2. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, janë sipas lidhjes nr. 7/2, 

që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

10/3. Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Qendrën e Kulturës, Medias dhe Botimeve 

të Mbrojtjes dhe trupën artistike në Batalionin e Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të 

Armatosura, janë sipas lidhjes nr. 7/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

Vjetërsia në punë për punonjësit që paguhen sipas lidhjes nr. 7/3, jepet në masën 2% pas çdo viti pune 

deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi vlerën 14000 (katërmbëdhjetëmijë) lekë.  

10/4. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes që përcaktohen në pikën 

1/3/b, të këtij vendimi, janë sipas lidhjes nr. 7/4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij.  

10/5. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Koordinator i Përgjithshëm” në administratën e prefektit, janë sipas lidhjes nr. 7/5, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

11. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara sipas pikës 1/3/c, të këtij vendimi, janë sipas 

lidhjes nr.8, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

11/1. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 

“Titullar institucioni” në institucionet në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes që përcaktohen në pikën 

1/3/c, të këtij vendimi, janë sipas lidhjes nr. 8/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij.  

11/2. Vlera e pagës për pozicionet e punës dhe shtesa për kushte pune në Sektorin e Helikopterëve të 

Repartit Special Renea, janë sipas lidhjes nr. 8/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij. Vjetërsia në punë për punonjësit që paguhen sipas lidhjes nr. 8/2, jepet në masën 2% 

pas çdo viti pune deri në 25 vjet dhe llogaritet mbi vlerën 14000 (katërmbëdhjetëmijë) lekë.  

12. Kategoritë e pagave të nëpunësve në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar institucioni”, në 

institucionet rajonale/vendore, në varësi të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit, ministrave të linjës, 

në institucionet rajonale/vendore, në varësi të institucioneve të përcaktuara në pikën 1, në institucionet 

vendore në varësi të institucioneve rajonale, të punonjësve që kryejnë funksione të deleguara të 

pushtetit qendror në pushtetin vendor, të drejtorive të ujitjes dhe të Kullimit,administratave rajonale të 

zonave të mbrojtura, të Komisioneve Vendore të Shqyrtimit të Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të 

Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore, pranë Prefektit të Qarkut, të nëpunësve civilë në pozicionet 



mbështetëse “Specialist”, “Shef Seksioni” dhe “Përgjegjës/Shef Sektori”, në Drejtoritë e Policisë në 

Qarqe, në komisariate dhe reparte autonome, si dhe të punonjësve civilë në qendrat e rekrutimit dhe 

mobilizimit dhe komandat e mbështetjes rajonale, të sistemit të Forcave të Armatosura, të jenë sipas 

lidhjes nr. 9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Inspektorët veterinarë 

kufitarë, inspektorët fitosanitarë kufitarë dhe inspektorët e shërbimit të inspektoriatit ushqimor, të 

sistemit të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë, të cilët bëjnë pjesë në grupet e kontrollit doganor, të 

paguhen me kategorinë IV-a. 12/1. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat 

Arsimore, janë sipas lidhjes nr. 9/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

12/2. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Drejtoritë e Burgjeve dhe Institucionet e 

Riedukimit në rrethe, janë sipas lidhjes nr. 9/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë 

përbërëse e tij.  

12/3. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Zyrat (drejtoritë) Rajonale të Agjencisë së 

Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, janë sipas lidhjes nr. 9/3, që 

i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  

12/4. Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për 

emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në Komisionet Vendore të Shqyrtimit të 

Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore, pranë Prefektit të 

Qarkut, janë sipas lidhjes nr. 9/4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 12/5. 

Kategoritë e pagave të nëpunësve civilë në pozicionet mbështetëse “Specialist”, “Shef Seksioni” dhe 

“Përgjegjës/Shef Sektori” në Drejtoritë e Policisë në Qarqe, komisariate dhe reparte autonome, janë 

sipas lidhjes nr. 9/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 13. Funksionarët 

politikë, nëpunësit e kabineteve dhe nëpunësit civilë/nëpunësit që përfshihen në fushën e veprimit të 

këtij vendimi, nuk përfitojnë shtesa të tjera mbi pagë, të përcaktuara me vendime të tjera të Këshillit të 

Ministrave.  

14. Pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve të përfshira në fushën e veprimit të këtij vendimi, 

përcaktohen në bazë të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve 

mbështetës.  

15. Vendimi nr. 545, datë 11/08/2011, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të 

niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, sëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në 

Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, 

institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministravë të linjës dhe administratën 

e Prefektit”, i ndryshuar, dhe vendimi nr. 455, datë 08/07/2007, i Këshillit të Ministrave, “Për pagat 

dhe shtesat mbi pagë të punonjësve të shërbimit pyjor”, i ndryshuar, shfuqizohen.  

16. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi për vitin 2017: - Për rritjet e vlerave të 

pagave për institucionet pjesë të fushës së veprimit, si dhe të aplikimit të shtesës për natyrë të veçantë 

pune, për Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë, 

Departamentin e Administratës Publike dhe Institutin e Statistikave, të përballohen nga fondet e 

miratuara në ligjin nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, për politikat e reja të pagave. - Për të 

gjitha ndryshimet e ndodhura në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, përfshirë edhe ato të politikave të 

pagave, të përballohen nga fondet e miratuara për vitin 2017 për këtë sistem.  



- Për të gjitha ndryshimet e tjera në këtë vendim, të përballohen nga fondet e miratuara për vitin 2017, 

për secilin institucion.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 

mars 2017. 

 K R Y E M I N I S T R I  

E D I R A M A 

 

LIDHJA NR. 1 

STRUKTURA E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVILË/NËPUNËSIT NË TË GJITHA 

INSTITUCIONET PJESË E FUSHËS SË VEPRIMIT TË KËTIJ VENDIMI 
 

  PAGA MUJORE 
KLASA KATEGORITË PA GA 

INDIVIDUA 

(PAGA 
BAZË) 

3 

LE SHTESA E 

POZICIONIT 
 1 2 4 5 
  Paga e 

grupit (PG) 
lekë 

Shtesa 
vjetore 

për vjetërsi 

(SHV), në 

përqindje 

Shtesa për 

kualifikim 

(SHK) 

lekë 

Shtesa për 
pozicion (SHP) 

lekë 

I I-a  2%  141.900 
I-b  2%  129.800 

II II-a  2%  118.100 
II-b  2%  100.000 

III III-a  2% 0 80.800 
III-a/1  2% 0 70.500 
III-b  2% 0 61.000 

IV IV-a  2% 0 49.000 
IV-b  2% 0 38.000 

IV-c  2% 0 29.500 

LIDHJA NR. 2  

VLERA E PAGËS SË GRUPIT PËR GRUPET E DIPLOMAVE TË ARSIMIT UNIVERSITAR 
 

Grupi i diplomës Lloji i diplomës Vlera (lekë) 
1 Master i Shkencave. 

Master i Arteve. 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit te lartë. 

 14 000 

2 Master Profesional. 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit të lartë. 

 11 000 

3 Bachelor. 

Të barasvlershme me to sipas 

legjislacionit të arsimit të lartë. 

 10 000 

 

LIDHJA NR. 2/1 Pozicioni Kualifikimi/Grada/Titulli shkencor Shtesa (lekë/muaj) 



Zëvendësministër, 

Drejtor i Kabinetit të Presidentit/ 

Kryetarit tëKuvendit/ 

Kryeministrit/Zëvendëskryeministrit. 

Këshilltar i Presidentit/Kryetarit të 

Kuvendit/Kryeministrit/Zëvendëskryemi

nistrit. 

Zëvendësdrejtor i Kabinetit të 

Kryeministrit. 

Kryendihmës në Kabinetin e 

Kryeministrit. 

Ndihmës i Presidentit/Kryetarit të 

Kuvendit/Kryeministrit. 

Sekretar i Përgjithshëm. 

Prefekt. 

Titullar i institucioneve qendrore në 

varësi tëKryeministrit apo ministrave të 

linjës. 

Profesor. 

Profesor i asociuar. 

30.000 

25.000 



Anëtar i organeve kolegjiale drejtuese 
me kohë të plotë të institucioneve të 
pavarura të përcaktuara në pikën 1/1 të 
vendimit. 

  

Ndihmës i zëvendëskryeministrit. 

Drejtor kabineti i ministrit/ titullarëve 
tëinstitucioneve të pavarura të 
përcaktuara nëpikën 1/1 të vendimit. 

Këshilltar i ministrit/titullarëve të 
institucionevetë pavarura të përcaktuara 
në pikën 1/1 tëvendimit. 

Zëvendëstitullar i institucioneve 
qendrore nëvarësi të Kryeministrit apo 
ministrave të linjës. 

Nënprefekt. 

Drejtor departamenti. 

Drejtor i përgjithshëm. 

Drejtor drejtorie dhe pozicionet e 
veçanta tëpunës të kategorizuar në 
kategorinë II-b ose mëlart, sipas këtij 
vendimi, në institucionet epërcaktuara në 
pikën 1/1 të vendimit. 

Doktor i shkencave; 

Doktor i shkencave në vendet e 
përcaktuara sipas udhëzimit të 
përbashkët të ministrit të Arsimit, 
Departamentit të Administratës 
Publike dhe ministrit të Financave. 

20.00

0 

25.00

0 

- Studime postmaster sipas 
përcaktimit të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës në vendet e 
përcaktuara sipas udhëzimit të 
përbashkët të Ministrit të Arsimit, 
Departamentit të Administratës 
Publike dhe ministrit të Financave; 

-të barasvlershme me studimet 
postmasternë vendet e përcaktuara 
sipas udhëzimit tëpërbashkët të 
ministrit të Arsimit,Departamentit të 
Administratës Publikedhe ministrit 
të Financave; 

-diplomat master të lëshuara në 
sisteminanglo-sakson; 

-diplomat master të fituara në 
përfundimtë programeve universitare 
që realizohenme jo më pak se 60 
kredite ECTS dhekohëzgjatja 
normale e tyre është një vitakademik 
në një nga vendet e 
listësbashkëlidhur udhëzimit të 
përbashkëtvetëm për nëpunësit e 
diplomuar më parënë programet e 
studimeve universitare, qëkanë 
zgjatur minimumi 4 vite akademike 
(8semestra) para zbatimit të sistemit 
tëBolonjës dhe nëpunësit që kanë 
përfunduarprogramet e studimeve të 
ciklit të dytësipas sistemit të 
Bolonjës. 

20.000 

LIDHJA NR. 3 

KATEGORIZIMI PËR POZICIONET E VEÇANTA TË PUNËS PËR FUNKSIONET E 
VEÇANTA NË MINISTRITË E LINJËS DHE INSTITUCIONET E PAVARURA  

INSTITUCIONI POZICIONI KATEGORIA E PAGËS 
MinistriaePunëvetë Jashtme Drejtor i Institutit të Diasporës II-b 

Ministria e Drejtësisë Inspektor për Inspektimin 
gjyqësor Inspektor për 
inspektimin e prokurorisë 
Inspektor për inspektimin 
administrativ 

III-a 

Ministria e 
Punëve të 
Brendshme 

Drejtor i Njësisë Antitrafik II-a 
Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit III-a 
Koordinator në Njësinë Antitrafik III-a 
Koordinator në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Zhvillimit të 
Prokurimeve të Përqendruara 

III-a 

Institucionet e pavarura Inspektor (auditues i brendshëm) në 
Drejtoritë e Auditimit të Brendshëm, apo 
sektorët e auditimit të brendshëm. 

III-b 



Inspektorati i Lartë i 
Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurive 
dhe Konfliktit të 
Interesave. 

Inspektor i Lartë II-a 

Ndihmësinspektor i Lartë II-b 

Autoriteti i 
Mediave 
Audiovizive 

Kryetar i Këshillit të Ankesave II-b 
Anëtar i Këshillit të Ankesave III-a 
Përgjegjës i studios së transmetimit III-a 

Monitorues IV-a 
Autoriteti i Konkurrencës Inspektor i mbikëqyrjes së 

tregut. Inspektor i hetimit 
III-a 

Komisioneri për të 
Drejtën e 
InformimitdheMbrojtjene 
të Dhënave Personale 

Inspektorë të ankesave dhe hetimit 

administrativ 

III-a 

Komisioneripër 
MbikëqyrjeneShërbimit 
Civil 

Inspektor III-a 

AutoritetiiKomunikimeve 
Elektronike dhe Postare 

Inspektor III-a 

LIDHJA NR. 3/1  

KATEGORIZIMI PËR POZICIONET E VEÇANTA TË PUNËS PËR FUNKSIONET E 
VEÇANTA NË KRYEMINISTRI  

POZICIONI KATEGORIA E PAGËS 
Drejtor njësie II-a 
Jurist 

Inspektor 

Koordinator 

II-b 

Koordinator III-a 
LIDHJA NR. 3/2 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS NË DEPARTAMENTIN E 
ADMINISTRATËS PUBLIKE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËS SË 

SHKOLLËS SËLARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS 

TË PUNËSPAGA E 
GRUPIT 

Drejtor i Departamentit të Administratës 

Publike 

I-b 1 
Drejtor drejtorie II-b 1 
Përgjegjës sektori III-a 1 
Përgjegjës sektori III-a/1 1 
Specialist i nivelit të lartë III-b 1 ose 2 
Specialist i nivelit të mesëm IV-a 1 ose 2 ose 3 
Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 



LIDHJA NR. 3/3 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS NË SHKOLLËN E 
MAGJISTRATURËS  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËS SËSHKOLLËS SË 

LARTË PËR EFEKTTË 
PRANIMIT NË 

POZICIONINPËRKATËS TË 
PUNËSPAGA E GRUPIT Drejtor drejtorie 

Këshilltar 
Akademik 

II-b 1 

Përgjegjës sektori III-a 1 
III-a/1 1 

Redaktor 
shkencor 
Sekretar 
shkencor 

III-b 1 ose 2 

Specialist 
Bibliograf 
Redaktor 
letrar 

III-b 1 ose 2 ose 3 
IV-a 1 ose 2 ose 3 
IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 4 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE 
CIVILË/NËPUNËSVE NË INSTITUCIONET E PËRCAKTUARA SIPAS PIKËS 1/1  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËS SËLARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS 

TË PUNËSPAGA E 
GRUPIT 

Sekretar i Përgjithshëm në: 

Kryeministri, Presidencë, Kuvend, Prokurori 
tëPërgjithshme, Avokatin e Popullit 

Kancelar i Gjykatës së Lartë 

I-a 1 

Sekretar i Përgjithshëm në: 

Ministri, institucionet e tjera të pavarura 

Drejtor Departamenti në Këshillin e 
Ministrave 

Drejtor i Departamentit të Administratës 
Publike 

Drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për 
Krimetdhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri 

I-b 1 

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme 

Ndihmëskomisioner kategoria e parë në 
institucionin e Avokatit të Popullit 

Zëvendësdrejtor ekzekutiv i Institutit të 
Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 
Komunizmit në Shqipëri 

II-a 1 

Drejtor drejtorie 

Ndihmëskomisioner kategoria e dytë në 
institucionin eAvokatit të Popullit 

II-b 1 

Përgjegjës sektori III-a 1 
III-a/1 1 

Specialist i nivelit të lartë III-b 1 ose 2 
Specialist i nivelit të mesëm IV-a 1 ose 2 ose 3 
Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 



LIDHJA NR. 4/1 

KATEGORITË E PAGAVE TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË TË ADMINISTRATËS 
GJYQËSORE NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË DHE NË GJYKATAT E APELIT DHE 
TË ADMINISTRATËS SË PROKURORIVE PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË 

DHE PRANË GJYKATAVE TË APELIT  
POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E GRUPIT Përgjegjës i Shërbimeve Mbështetëse në Gjykatën e 
Krimeve të Rënda 

III-a 1 

Kryesekretar gjyqësor 
Kryesekretar në 
prokurori Kryetar 
dege 

III-b 1 ose 2 

Sekretar gjyqësor 

Sekretar pranë prokurorëve 

Specialist 

IV-a 1 ose 2 ose 3 

Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 5 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONET 

QENDRORE TË PËRCAKTUARA SIPAS PIKËS 1/2, TË KËTIJ VENDIMI  
POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 

DIPLOMËS SË 
SHKOLLËS SËLARTË 

PËR EFEKT 
TËPRANIMIT NË 

POZICIONINPËRKATËS 
TË PUNËSPAGA E 

GRUPIT 
Titullar i institucionit II-a 1 
Zv/titullar i institucionit 

Drejtor drejtorie 

Auditues i Parë në Agjencinë e Auditimit të 
Programeve tëAsistencës, akredituar nga 
Bashkimi Evropian 

Anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik 

Koordinator në Institutin e Statistikave (INSTAT) 

II-b 1 

Anëtar i organit drejtues 

Auditues i Dytë në Agjencinë e Auditimit të 
Programeve tëAsistencës, akredituar nga 
Bashkimi Evropian 

Anëtar i Komitetit Shtetëror të Kulteve 

III-a 1 

Përgjegjës sektori 

Përgjegjës i Bibliotekës Shkencore në Akademinë 
eShkencave 

III-a/1 1 

Përgjegjës sektori III-b 1 

Inspektor 

Redaktor në Akademinë e Shkencave 

III-b 1 ose 2 

Asistent Seksioni në Akademinë e 
Shkencave Bibliograf në Akademinë 
e Shkencave 

IV-a 1 ose 2 ose 3 

Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 
IV-b 1 ose 2 ose 3 



LIDHJA NR. 5/1 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 

INSTITUCIONI” NË AGJENCINË KOMBËTARE TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT  
POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 

IDIPLOMËS SË 
SHKOLLËSSË LARTË 

PËR EFEKT 
TËPRANIMIT 

NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE 

PUNE 

Titullar i institucionit II-a 1 20.000 
Zëvendëstitullar i institucionit. 
DrejtorDrejtorienëDrejtoritëe 
Përmbajtjes 

II-b 1 15.000 

Drejtor Drejtorie në 
Drejtoritë Mbështetëse 

II-b 1 0 

Përgjegjës Sektori në 
Sektorët e Përmbajtjes 

III-a/1 1 20.000 

Përgjegjës Sektori në 
Sektorët Mbështetës 

III-a/1 1 0 
III-b 1 0 

Specialist në Sektorët apo 
Drejtoritë e Përmbajtjes 

III-b 1 ose 2 25.000 

Specialist në Sektorët apo 
Drejtoritë Mbështetëse 

IV-a 1 ose 2 ose 3 0 

IV-b 1 ose 2 ose 3 0 

LIDHJA NR. 5/2 

NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT KËRKIMORË E SHKENCORË NË AKADEMINË 
E SHKENCAVE  

Nr. Emërtimi Paga në lekë 
1. Kryetar i Akademisë së Shkencave 174.760 
2. Zëvendëskryetar i Akademisë së 

Shkencave  

Sekretar Shkencor i Akademisë së 
Shkencave 

153.300 

3. Akademik. 137.500 
4. Akademik i 

Asociuar  

Profesor 

121.000 

5. Profesor i Asociuar 105.200 
SHTESAT MBI PAGËN MUJORE PËR FUNKSIONE DREJTUESE, TË PUNONJËSVE SI 

MËSIPËR 

 

Pozicioni Shtesa në lekë 
Kryetar Seksioni. Sekretar Shkencor i Seksionit 12.000 



LIDHJA NR. 5/3 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 

INSTITUCIONI” NË INSPEKTORATIN QENDROR DHE NË AUTORITETIN KOMBËTAR 
PËR CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SIGURINË ELEKTRONIKE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 

IDIPLOMËS 

SËSHKOLLËS SË 

LARTËPËR EFEKT 

TËPRANIMIT 

NËPOZICIONIN 

PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 

KUSHTEPUNE 

Titullar i institucionit II-a 1 15.000 
Drejtor drejtorie II-b 1 15.000 
Përgjegjës sektori III-a/1 1 20.000 
Përgjegjës sektori në 

njësitëmbështetëse 

III-a/1 1 0 

Specialist III-b 1 ose 2 25.000 

Specialist në njësitë mbështetëse IV-a 1 ose 2 ose 3 0 

IV-b 1 ose 2 ose 3 0 

LIDHJA NR. 5/4 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË SEKRETARIATIN 

TEKNIK TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT  
POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 

SËSHKOLLËS SË LARTË PËR 
EFEKT TËPRANIMIT NË 

POZICIONINPËRKATËS TË 
PUNËSPAGA E GRUPIT 

Titullar i institucionit I-b 1 
Drejtor drejtorie II-b 1 
Përgjegjës sektori III-a/1 1 
Specialist III-b 1 ose 2 

 

Lidhja nr. 5/5 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT 

“SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË AGJENCINË TELEGRAFIKE 

SHQIPTARE 

Pozicioni Kategoria Kriteri 
minimal i 

diplomës së 

shkollës së 
lartë 

për efekt të 

pranimit në 

pozicionin 

Titullar i 
institucio
nit. 

I-b 1 



Zëvendëstitull
ar i 
institucionit. 
Drejtor 
drejtorie 

II-b 1 

Përgjegjës 

sektori 

III-a 1 
III-a/1 1 

Specialist III-b 1 ose 

2 IV-a 1 ose 2, ose 

3 IV-b 1 ose 2, ose 

3 



Lidhja nr. 5/6 
KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT 
“SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË AGJENCIA PËR DIALOG DHE 
BASHKËQEVERISJE  

Pozicioni Kategoria Kriteri minimal 
i 

diplomës së 

shkollës së lartë 
për 

efekt të pranimit 
në 

pozicionin 
përkatës 

të punës, 

paga e grupit 

Titullar i 
institucio
nit 

I-b 1 

Drejtor 
drejtorie 
Koordinator 

II-b 1 

Përgjegjës 

sektori 

III-a/1 1 
Specialist IV-a 1 ose 2, ose 

3 IV-b 1 ose 2, ose 

3  

Lidhja nr. 5/7 

Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 
“Titullar institucioni” në Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË POZICIONIN 
PËRKATËSTË PUNËS 

PAGA E GRUPIT 

Titullar i institucionit II-a 1 
Përgjegjës Sektori në njësitë e 
përmbajtjes 

III-a 1 

Përgjegjës Sektori në njësitë 
mbështetëse 

III-a/1 1 

Specialist në njësitë e përmbajtjes III-b 1 ose 2 

Specialist në njësitë mbështetëse IV-a 1 ose 2 ose 3 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

Lidhja nr. 5/8 

Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 
“Titullar institucioni” në Agjencinë e Prokurimit Publik  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË POZICIONIN 
PËRKATËSTË PUNËS 

PAGA E GRUPIT 

Titullar i institucionit I-b 1 
Drejtor Drejtorie II-b 1 
Përgjegjës Sektori III-a/1 1 
Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

 

 

 



LIDHJA NR. 6 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËREMËRTESAT 
“SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONETQENDRORE TË 
PËRCAKTUARA SIPAS PIKËS 1/3/A, TË KËTIJ VENDIMI  

POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 
Titullar i institucionit II-a 1 
Zv/titullar i institucionit 

Drejtor Drejtorie në Agjencinë Kombëtare të Provimeve 

Drejtor Drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes në Shkollën 

Shqiptare 

 

 

 

 

 

 

II-b 1 

 

 

 

 



të Administratës Publike 

Drejtor Drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes në Agjencinë 

Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit 

  

Drejtor 
drejtorie 
Kapiteni i 
porteve 

III-a 1 

Përgjegjës 
sektori 
Kapiteni i 
Portit 

III-a/1 1 

Përgjegjës sektori 

Menaxher Trajnimi në Shkollën Shqiptare të Administratës 

Publike 

III-b 1 

Inspektor 

Ekspert në Drejtorinë e Policisë Shkencore në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

III-b 1 ose 2 

Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 
IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 6/1 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 
INSTITUCIONI” NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË BURGJEVE  

POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS 

SËSHKOLLËS SË 
LARTËPËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE 

PUNE 

Titullar i institucionit II-a 1 10.000 
Zëvendëstitullar i institucionit II-b 1 8.000 

Drejtor i Drejtorisë së SHKBB-së II-b 1 15.000 
Drejtor drejtorie III-a 1 6.000 
Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e 
SHKBB-së 

III-a 1 10.000 

Përgjegjës sektori III-a/1 1 6.000 
Përgjegjës sektori III-b 1 0 
Inspektor. III-b 1 ose 2 0 

Specialist/inspektor në 
Drejtorinë e SHKBB-së 

III-b 1 ose 2 10.000 

Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 5.000 

Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 0 

Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 0 



LIDHJA NR. 6/2 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 
INSTITUCIONI” NË AGJENCINË E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË 
ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 

IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 

PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 

NËPOZICIONIN 

PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA 

PËRKUSHTE 

PUNE 

Titullar i institucionit II-a 1 13.000 
Zëvendëstitullar i institucionit II-b 1 13.000 
Drejtor drejtorie III-a 1 15.000 
Përgjegjës Sektori 

Koordinator 

III-a/1 1 10.000 

Përgjegjës sektori III-b 1 5.000 
Inspektor III-b 1 ose 2 5.000 
Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 10.000 

IV-b 1 ose 2 ose 3 5.000 

LIDHJA NR. 6/3 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 
INSTITUCIONI” NË AGJENCINË E TRAJTIMIT TË PRONËS  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI 

MINIMAL 

IDIPLOMËS 

SËSHKOLLËS 

SËLARTË PËR 

EFEKTTË 

PRANIMIT 

NËPOZICIONINPË

RKATËS 

TËPUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 

KUSHTEPUNE 

Titullari i institucionit II-a 1 13.000 
Zëvendëstitullari i institucionit II-b 1 13.000 
Drejtor drejtorie III-a 1 10.000 
Përgjegjës sektori III-a/1 1 10.000 
Përgjegjës sektori III-b 1 5.000 
Inspektor III-b 1 ose 2 5.000 



Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 10.000 

IV-b 1 ose 2 ose 3 5.000 

LIDHJA NR. 6/4 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUTIN E 

SIGURISË USHQIMORE DHE VETERINARISË  
POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 

DIPLOMËS SË 
SHKOLLËS SËLARTË 

PËR EFEKT 
TËPRANIMIT NË 

POZICIONINPËRKATËS 
TË PUNËSPAGA E 

GRUPIT 
Titullar i institucionit II-a 1 
Zëvendëstitullar i institucionit II-b 1 
Përgjegjës departamenti III-a 1 
Përgjegjës Sektori në Sektorët e Përmbajtjes 

Drejtor në Drejtoritë Mbështetëse 

III-a/1 1 

Përgjegjës Sektori në Sektorët Mbështetës 

Specialist me grada e tituj shkencorë, 

nëDepartamentet dhe Sektorët e Përmbajtjes 

III-b 1 

Specialist pa grada e tituj shkencorë në 

departamentet 

IV-a 1 ose 2 ose 3 
dhe sektorët e përmbajtjes 
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë 

nëdepartamentet dhe sektorët e përmbajtjes 

Specialist në sektorët mbështetës 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 6/5 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 

INSTITUCIONI” NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PARANDALIMIT TË PASTRIMIT 
TË PARAVE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE 

PUNE 

Drejtor i Përgjithshëm II-a 1 20.000 
Zv/drejtor i Përgjithshëm II-b 1 20.000 
Përgjegjës sektori në drejtori III-a/1 1 20.000 

III-b 1 20.000 

Përgjegjës sektori mbështetës III-a/1 1 0 

III-b 1 0 

Specialist në drejtori IV-a 1 ose 2 ose 3 20.000 
Specialist mbështetës IV-a 1 ose 2 ose 3 0 

IV-b 1 ose 2 ose 3 0 



LIDHJA NR. 6/6 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE CIVILË PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONET 

NË VARËSI TË MINISTRISË SË MBROJTJES TË PËRCAKTUAR NË PIKËN 1/3/A, TË 
KËTIJ VENDIMI  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR 

EFEKT TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS TË 

PUNËSPAGA E GRUPIT 

Titullar i institucionit II-a 1 
Zëvendëstitullar i institucionit II-b 1 
Përgjegjës i auditimit të brendshëm III-a/1 1 
Përgjegjës/Shef 
Sektori Shef dege 

III-b 1 

Inspektor auditi III-b 1 ose 2 
Specialist në Shtabin e Përgjithshëm IV-a 1, ose 2, ose 3 
Specialist 

Mjek në strukturat e forcave të armatosura 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

Lidhja nr. 6/7 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË PUNONJËSVE TË 

SISTEMIT DOGANOR  
 Pozicioni Shtesa e pozicionit 
Klasifiki
mi 
doganor 

 Kategor

ia 

Kriteri 
minimal i 
diplomës së 
shkollës së 
lartë për efekt 
të 

pranimit në 

pozicionin 
përkatës 

të punës 

Paga e grupit 

Shtesa e 

pozicionit 

(SHP) 

Shtesa 
për 
kushte 
pune 

 Titullar i institucionit II-a 1  2000

0  Zëvendësdrejtor i përgjithshëm II-b 1  1500

0 A DrejtorKabineti.Këshilltar.DrejtordrejtorienëDre
jtorinëe 

Përgjithshme. Përfaqësues SELEC në DPD 

Kryetar i degës doganore të kategorisë A sipas 
përcaktimeve të Këshillit 

tëMinistravenëvendimpërkatëspërpersonelinead
ministratës 

doganore 

III-a 1  1500

0 

B Përgjegjës sektori në DPD 

KryetaridegësdoganoretëkategorisëB,sipaspërca
ktimevetë 

KëshillittëMinistravenëvendimpërkatëspërperson
eline 

administratës doganore 

Përgjegjës sektori në degët doganore të 
kategorisë A 

III-

a/1 

1  1400

0 

C1 Në DPD: 

Auditues.Specialist.Specialistlaborant.Komandan
tGrupi 

Antikondrabande. Specialist QNOD. 
Përgjegjës zyre 

Në degët doganore: 

Përgjegjës zyre/turni. Specialist (analist risku, 

aposterior, jurist, borxhi, 

III-b 1 

ose 

2 

 1400

0 



administrator rrjeti, financier) 

C2 Në DPD: 

Inspektorantikondrabande.Asistentlaborant.Speciali
st.Specialist 

GFI. Doganier klasifikimi/vlerësimi/aposterior 

Në degët doganore: 

Specialistfinancei nivelittëdytë. Doganier 
klasifikimi/vlerësimi/kontrolli 

fizik/skaner/akcizë/aposterior/regjime/preferenca
/përjashtime 

IV-

a 

1 

ose 

2, 

ose 

3 

 1000

0 

C3 Në DPD: 

Sekretar/protokoll.Arkivist.Përpunuesinformacio
ni.Doganierpike 

kontrolli 

Në degët doganore: 

Doganier peshoreje/pike kontrolli. Sekretar. 

Arkivist 

  4000

0 

500

0 

D1 Në DPD: 

Magazinier. Teknik marinë/motorist. Teknik 

mirëmbajtjeje. Shofer. 

Në degët doganore: Magazinier 

  3700

0 

 

D2 Punëtor mirëmbajtjeje në degë doganore.   Klasa IV 
Sipas 
VKM-së 
për pagat 
e 
punonjësv
e 
mbështetë
s 

 

D3 Sanitar/punonjës pastrimi në DPD dhe degë 

doganore. 

  Klasa I 
Sipas 
VKM-së 
për pagat 
e 
punonjësv
e 
mbështetë
s 

 

LIDHJA NR. 6/8 

STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E SISTEMIT TË TATIMEVE  
POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE 

PUNE 

Drejtor i Përgjithshëm II-a 1 20.000 
Zv/drejtor i përgjithshëm II-b 1 15.000 
Drejtor Drejtorie në Drejtorinë 
ePërgjithshme 

Drejtor i drejtorisë rajonale 

III-a 1 15.000 

Përgjegjës/Shef sektori në 
drejtorinë e përgjithshme. 
Drejtor drejtorie në drejtoritë 
rajonale 

III-a/1 1 14.000 

Përgjegjës/Shef sektori/Zyre 
në drejtoritë rajonale. 
Inspektor i parë. Inspektor i 
auditit të brendshëm. 
Përgjegjës sektori në drejtoritë 
mbështetëse në drejtorinë e 
përgjithshme 

Inspektor hetimi në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Tatimeve 

III-b 1 ose 2 12.000 

Përgjegjës zyre në Task Forcë III-b 1 ose 2 17.000 

Inspektor i dytë. Specialist në 
drejtorinë e përgjithshme. 
Inspektor hetimi në drejtorinë e 
përgjithshme dhe në drejtoritë 
rajonale 

IV-a 1 ose 2 ose 3 12.000 

Specialist në drejtorinë e 
përgjithshme. Inspektor 
hetimi/ Specialist në 
drejtoritë rajonale 

IV-b 1 ose 2 ose 3 10.000 

Specialist IV-c 1 ose 2 ose 3 5.000 
Sekretar në drejtorinë e 

përgjithshme 

IV-b 1 ose 2 ose 3 5.000 

Sekretar në drejtoritë rajonale IV-c 1 ose 2 ose 3 5.000 



LIDHJA NR. 6/9 

KATEGORITË E PAGAVE PËR AVOKATËT E SHTETIT DHE PËR NËPUNËSIT NË 
AVOKATURËN E SHTETIT NË NIVEL QENDROR DHE VENDOR  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKTTË 

PRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE PUNE 

Në Avokaturën e Shtetit në nivel qendror 
Avokat i Përgjithshëm i 

Shtetit 

II-a  10.000 
Avokat i Shtetit II-b  10.000 
Jurist III-b   

Specialist IV-a   
Sekretar IV-b   

Në Avokaturën e shtetit në nivel Vendor 
Kryetar i zyrës vendore 
të Avokaturës së Shtetit 
Tiranë 

II-b   

Kryetar i zyrës vendore III-a   
Avokat i Shtetit pranë 
zyrës vendore 

III-b   

Avokat i Shtetit pranë 

ministrive 

III-b   
Sekretar IV-b   

LIDHJA NR. 6/10 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR NATYRË TË VEÇANTË PUNE DHE 
VËSHTIRËSI SHËRBIMI TË POZICIONEVE CIVILE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “ZËVENDËSDREJTOR I PËRGJITHSHËM” NË 

AGJENCINË E INTELIGJENCËS DHE SIGURISË SË MBROJTJES  
POZICIONI KATEGORIA KRITERI 

MINIMALI 
DIPLOMËS 

SËSHKOLLËS 
SËLARTË PËR 

EFEKTTË 
PRANIMIT 

NËPOZICIONINP
ËRKATËS 

TËPUNËSPAGA E 
GRUPIT 

SHTESA 
PËRNATYRË 
TËVEÇANTË 

PUNEDHE 
VËSHTIRËSISHË

RBIMI 

Zëvendësdrejtor i 
përgjithshëm (operacional 
mbështetës) 

II-b 1 10.000 

Drejtor drejtorie (operacional 

mbështetës) 

III-a 1 10.000 
Përgjegjës Sektori (operacional). III-a/1 1 15.000 
Përgjegjës/shef sektori 
(operacional mbështetës) 

III-a/1 1 10.000 

Përgjegjës/shef sektori (mbështetës) III-a/1 1 5.000 
Specialist/inspektor 
(operacional) Analist 

IV-a 1 ose 2 ose 3 15.000 

Specialist (operacional 
mbështetës) Analist 
(operacional mbështetës) 

IV-a 1 ose 2 ose 3 10.000 

Specialist (mbështetës) IV-a 1 ose 2 ose 3 5.000 
 

 

 

 



Lidhja nr. 6/11 

Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në 
“Titullar institucioni” në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË POZICIONIN PËRKATËS 
TËPUNËS 

PAGA E GRUPIT Titullar i institucionit II-a 1 
Drejtor Drejtorie II-b 1 

Përgjegjës 
Sektori.  

Koordinator 

III-a 1 

Përgjegjës Sektori III-a/1 1 
Specialist III-b 1 ose 2 

IV-a 1 ose 2 ose 3 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

 

LIDHJA NR. 7 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONET 
QENDRORE TË PËRCAKTUARA SIPAS PIKËS 1/3/B, TË KËTIJ VENDIMI  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËS SËLARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS 

TË PUNËSPAGA E 
GRUPIT Titullar i institucionit 

Drejtor Ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit. 

Kancelar në universitet 

II-b 1 

Zv/titullar i institucionit 

Drejtor drejtorie 

Ekspert mjekoligjor në Institutin e Mjekësisë 
Ligjore. 

Inspektor në administratën e Këshillit Kombëtar të 

Kontabilitetit 

Administrator në Agjencinë e Administrimit të 
Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara 

Inspektor në Organin Kombëtar të investigimit të 

Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin 
Civil 

III-a 1 

Drejtor drejtorie 

Kryeredaktor në Qendrën e Publikimeve Zyrtare 

Përgjegjës Sektori 

Ekspert toksikologo-ligjor në Institutin e Mjekësisë 
Ligjore 

Ekspert psikiatër-ligjor në Institutin e Mjekësisë 
Ligjore 

Ekspert biologo-ligjor në Institutin e Mjekësisë 
Ligjore 

Ekspert mjekoligjor pranë gjykatave të apelit 

Drejtor i Bibliotekës Shkencore të universiteteve 

III-a/1 1 

Përgjegjës sektori 
Kryetar dege në 
rektorat 

III-b 1 



Redaktor i Qendrës së Publikimeve 
Zyrtare Inspektor 

III-b 1 ose 2 

Kryetar dege në fakultet 

Përgjegjës biblioteke në universitete dhe shkollat e 
tjera të 

larta. 

Përgjegjës sektori në rektorat 

Përgjegjës sektori në Bibliotekën Shkencore të 
universitetit 

Kryesekretar në universitete dhe shkollat e tjera të 
larta dhe 

Shkollën e Magjistraturës 

IV-a 1 

Specialist në administratën e Këshillit Kombëtar të 

Kontabilitetit. 

Sekretar i kualifikimit shkencor në Shkollën e 
Magjistraturës. 

Klasifikator dhe kryebibliotekar në universitete dhe 
shkollat 

e tjera të larta. 

Bibliograf në universitete dhe shkollat e tjera të 
larta dhe 

Shkollën e Magjistraturës. 

IV-a 1 ose 2 ose 3 

Specialist IV-a 1 ose 2 ose 3 
Informaticien në Qendrën e Publikimeve 

Zyrtare 

Informaticien në Qendrën Kombëtare të 
Regjistrimit 

Korrektor i Qendrës së Publikimeve Zyrtare 

Kurator 

Inspektor 

Bibliograf 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

 

 

 

 

 



Klasifikator 

Bibliotekar 

Restaurator 

Lektor 

Administrator 

Redaktor 

Studiues 

Mjek në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të 
Operës, 

Baletit dhe Ansamblit Popullor 

  

Bibliotekar në Bibliotekën Shkencore të 
universitetit 

Bibliotekar në bibliotekën e fakultetit dhe 
Akademisë së 

Mbrojtjes 

Laborant me arsim të lartë në universitete dhe 
shkollat e 

tjera të larta 

Sekretar mësimor 

Sekretar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit 

Mjek në Qendrën Kulturore të Ushtrisë 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 7/1 

I- PËR TEATRIN KOMBËTAR, SI DHE DREJTORINË E OPERËS DHE FILARMONISË DHE 
DREJTORINË E BALETIT NË TEATRIN KOMBËTAR TË OPERËS, BALETIT DHE 

ANSAMBLIT POPULLOR  
Nr. Pozicioni Paga (lekë) 
1 Dirigjent i Operës dhe Filarmonisë 

Dirigjent (orkestre) 

Dirigjent (baleti) 

Regjisor 

Solist i parë (lirik, baleti) 

Koncertmaestër 

Baletmaestër 

Aktor i parë 

84.750 

2 Spala sektori (orkestre) 81.300 
3 Solist II (lirik, baleti, 

pianist) Spalë sektori 
(kori) 

78.300 

4 Asistent dirigjent 

Asistent regjisor 

Aktor i dytë 

Orkestrant i kategorisë së parë 

Dirigjent kori 

75.950 

5 Orkestrant i kategorisë së dytë 73.300 
6 Solist i tretë (lirik, baleti) 67.400 
7 Korist i kategorisë së 

parë Balerin i kategorisë 
së parë Skenograf i 
kategorisë së parë 
Pianist korepetitor 

64.000 

8 Aktor i tretë 

Korist i kategorisë së dytë 

Pianist përgatitor 

Balerin i kategorisë së dytë 

62.400 

5 Skenograf i kategorisë së dytë 53.000 



II. PËR DREJTORINË ARTISTIKE TË ANSAMBLIT TË KËNGËVE DHE VALLEVE 
POPULLORE NË TEATRIN KOMBËTAR TË OPERËS, BALETIT DHE 
ANSAMBLITPOPULLOR, TRUPËN ARTISTIKE TË TEATRIT TË KUKULLAVE NË 
QENDRËN KOMBËTARE TË KULTURËS PËR FËMIJË, TEATRIN KOMBËTAR TË 
KOMEDISËDHE CIRKUN KOMBËTAR 

 

Nr. Pozicioni Paga (lekë) 

1 Drejtor i Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore 

Mjeshtër vallesh (korepetitor) 

Dirigjent 

Regjisor 

Drejtues artistik 

75.950 

2 Solist i parë 

Orkestrant i kategorisë së parë 

Aktor i parë 

Skenograf i kategorisë së parë 

Korist i kategorisë së parë 

Valltar i kategorisë së parë 

Akrobat i kategorisë së parë 

Mjeshtër i studios së cirkut 

Mjeshtër profili i numrave të cirkut 

64.000 

3 Orkestrant i kategorisë 
së dytë Valltar i 
kategorisë së dytë Korist 
i kategorisë së dytë 

61.850 

4 Solist i dytë 

Aktor i dytë 

Skenograf i kategorisë së dytë 

Akrobat i kategorisë së dytë 

Orkestrant i kategorisë së tretë 

Valltar i kategorisë së tretë 

Korist i kategorisë së tretë 

53.000 

LIDHJA NR. 7/2 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË QENDRAT E 
TRANSFERIMIT TË TEKNOLOGJIVE BUJQËSORE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËS SË 

SHKOLLËS SËLARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS 

TË PUNËSPAGA E 
GRUPIT 

Titullar i institucionit II-b 1 
Drejtor drejtorie III-a 1 
Përgjegjës Sektori në Sektorët e Përmbajtjes III-a/1 1 

Përgjegjës Sektori në Sektorët Mbështetës III-b 1 
Specialist me grada e tituj shkencorë në 

Drejtoritë dhe 

  
Sektorët e Përmbajtjes   
Specialist pa grada e tituj shkencorë në 

Drejtoritë dhe 

IV-a 1 ose 2 ose 3 
Sektorët e Përmbajtjes   
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë 

në 

IV-b 1 ose 2 ose 3 
Drejtoritë dhe Sektorët e Përmbajtjes   
Specialist në Sektorët Mbështetës   



LIDHJA NR. 7/3 

NIVELET E PAGAVE TË PUNONJËSVE TË TRUPËS ARTISTIKE NË QENDRËN E 
KULTURËS, MEDIAS DHE BOTIMEVE TË MBROJTJES DHE TRUPËN ARTISTIKE NË 
BATALIONIN E MBËSHTETJES SË SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË 
ARMATOSURA  

Nr. Pozicioni Paga (lekë) 
1 Udhëheqës artistik 84.750 
2 Dirigjen

t 
Regjisor 

75.950 

3 Instrumenti
st Vokalist 

64.000 

Lidhja nr. 7/4 

Kategoritë e pagave të punonjësve civilë në pozicionet “Specialist” deri në “Titullar 
institucioni”, në institucionet në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, që përcaktohen 

në pikën 1/3/b, të këtij vendimi 
 

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËS SË SHKOLLËS 

SËLARTË PËR EFEKT 
TËPRANIMIT NË 

POZICIONINPËRKATËS TË 
PUNËSPAGA E GRUPIT 

Titullar i institucionit II-b 1 

Zëvendëstitullar. 

Kryeinxhinier në Kantierin e Ndërtimit 
tëAnijeve Pashaliman. 

Drejtor. 

Përgjegjës Departamenti në Institutin 
eGjeografisë dhe Infrastrukturës 
Ushtarake. 

III-a 1 

Kryeinxhinier III-a/1 1 
Përgjegjës/Shef 
Sektori/Seksioni. Kryeredaktor 

III-b 1 

Shef zyre. 

Zëvendësshef. 

Specialist në Akademinë e Forcave 
tëArmatosura 

IV-a 1 

Specialist. 

Redaktor. 

Sekretar mësimor në Akademinë e 
Forcavetë Armatosura. 

Bibliotekar në Akademinë e Forcave 
tëArmatosura 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 7/5 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “SEKRETAR PËRGJITHSHËM” NË 
ADMINISTRATËN E PREFEKTIT   

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË POZICIONIN 
PËRKATËSTË PUNËSPAGA E 

GRUPIT 



Sekretar i Përgjithshëm në Prefekturë III-a 1 
Përgjegjës Sektori në Prefekturë III-b 1 

IV-a 1 
Përgjegjës Zyre në 
Prefekturë Përgjegjës Zyre 
në Nënprefekturë 

IV-a 1 

Përgjegjës Sektori në Nënprefekturë IV-a 1 
Inspektor auditi në Prefekturë IV-a 1 ose 2 
Specialist në Prefekturë IV-b 1 ose 2 ose 3 

IV-c 1 ose 2 ose 3 

Specialist në Nënprefekturë IV-c 1 ose 2 ose 3 
Sekretar IV-c 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 8 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONET 
QENDRORE TË PËRCAKTUARA SIPAS PIKËS 1/3/C, TË KËTIJ VENDIMI 
  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËSSË SHKOLLËS SË 

LARTË PËREFEKT TË 
PRANIMIT NËPOZICIONIN 

PËRKATËS TËPUNËSPAGA E 
GRUPIT 

Titullar i institucionit III-a 1 
Zëvendësdrejtor i Agjencisë së 
Shërbimeve të Sportit 

III-a/1 1 

Drejtor drejtorie 

Sekretar i Përgjithshëm në Federatat 

Sportive 

III-b 1 

Përgjegjës sektori IV-a 1 

Inspektor IV-a 1 ose 2 

Specialist 

Restaurator 

Lektor 

Arkivist/katalogist 

Historian 

IV-b 1 ose 2 ose 3 
IV-c 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA NR. 8/1 

KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 
EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË INSTITUCIONET 
NË VARËSI TË MINISTRISË SË MBROJTJES QË PËRCAKTOHEN NË PIKËN 1/3/C, TË 
KËTIJ VENDIMI  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I 
DIPLOMËSSË SHKOLLËS SË 

LARTË PËREFEKT TË 
PRANIMIT NËPOZICIONIN 
PËRKATËS TËPUNËSPAGA 

E GRUPIT 

Drejtor i laboratorit III-b 1 
Përgjegjës/shef sektori IV-a 1 

Specialist i kontrollit të hapësirës 

detare 

IV-b 1 ose 2 ose 3 

Speciali
st Mjek 

IV-c 1 ose 2 ose 3 



LIDHJA NR. 8/2 

PAGAT DHE SHTESAT MBI PAGË PËR POZICIONET E PUNËS NË SEKTORIN E 
HELIKOPTERËVE TË REPARTIT SPECIAL RENEA  

POZICIONI VLERA E PAGËS 

(LEKË) 

SHTESA PËR KUSHTE 
PUNE (LEKË) 

Shef i sektorit 

Pilot 

Teknik fluturues 

75.600 40.000 

LIDHJA NR. 9 

KATEGORITË E PAGAVE TË NËPUNËSVE NË INSTITUCIONET RAJONALE/VENDORE, 
NË VARËSI TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE/KRYEMINISTRIT, MINISTRAVE TË LINJËS, 
TË INSTITUCIONEVE RAJONALE/VENDORE NË VARËSI TË INSTITUCIONEVE TË 
PËRCAKTUARA NË PIKËN 1, TË INSTITUCIONEVE VENDORE NË VARËSI TË 
INSTITUCIONEVE RAJONALE, TË PUNONJËSVE QË KRYEJNË FUNKSIONE TË 
DELEGUARA TË PUSHTETIT QENDROR NË PUSHTETIN VENDOR, ADMINISTRATAVE 
RAJONALE TË ZONAVE TË MBROJTURA, TË BORDEVE TË KULLIMIT, TË KOMISIONEVE 
VENDORE TË SHQYRTIMIT TË VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË 
PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE, PRANË PREFEKTIT TË QARKUT  

POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 
PËR EFEKT 

TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS 

TË PUNËSPAGA E 
GRUPIT 

Titullar i institucionit rajonal 

Kryetar i zyrës së përmbarimit gjyqësor 

Drejtor i zyrës vendore të Shërbimit të Provës 

Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë 

Përgjegjës i degëve të thesarit në qendër qarku 

Përgjegjës seksioni në seksionet e administrimit dhe të 
mbrojtjes së 

tokës në qarqe 

Titullar i qendrave rajonale rinore 

III-b 1 

Titullar i institucionit vendor 

Përgjegjës i zyrës rajonale 

Përgjegjës sektori në institucionet rajonale 

Përgjegjës sektori në Drejtoritë e Bujqësisë 

Përgjegjës sektori në degën e thesarit Tiranë 

Përgjegjës të degëve vendore të thesarit 

Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në bashki (si 

funksion i deleguar) 

Përgjegjës i gjendjes civile pranë prefektit 

Përgjegjës sektori në zyrën vendore të përmbarimit 
gjyqësor 

Përgjegjës sektori në qendrat rajonale rinore 

IV-a 1 

Përmbarues gjyqësor në Zyrat e Përmbarimit Gjyqësor 
Specialist në zyrën vendore të Shërbimit të Provës 

Specialist në degët rajonale të Agjencisë Kombëtare të 
Bregdetit Inspektorë të sistemit të ministrisë 
përgjegjëse për bujqësinë Kryetar i Degës së Financës 
dhe Administrimit në Shkollat e Mesme Profesionale 

IV-a 1 ose 2 ose 3 

Përgjegjës sektori i institucionit vendor 

Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në komuna (si 
funksion i 

deleguar) 

IV-b 1 

Specialist i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i 
deleguar) Specialist në Drejtoritë e Bujqësisë 

IV-b 1 ose 2 ose 3 



Specialist i gjendjes civile pranë prefektit 

Specialist në institucionet rajonale 

Restaurator arti 

Arkitekt 

Specialist në degët e thesarit 

Inspektor pune 

Inspektor në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor në nivel 
rajonal 

Inspektor në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe 
Pyjeve 

Specialist në zyrën vendore të shërbimit të Provës 

Specialist në zyrën vendore të përmbarimit gjyqësor 

Specialist në qendrat rajonale rinore 

  

Specialist në institucionet vendore 

Specialist i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion 
i 

deleguar) 

Restaurator 

Instruktor 

Piktor 

Kontrollor pune 

Specialist në zyrën vendore të Shërbimit të Provës 

Specialist në zyrën vendore të përmbarimit gjyqësor 

IV-c 1 ose 2 ose 3 

LIDHJA 9/1 
KATEGORITË E PAGAVE TË POZICIONEVE TË PUNËS SË NËPUNËSVE PËR 

EMËRTESAT“SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR INSTITUCIONI” NË DREJTORITË 
ARSIMORE RAJONALE DHEZYRAT ARSIMORE, SI DHE SHTESA E KUALIFIKIMIT 

Pozicioni Kategoria Kriteri minimal i 
diplomës 

së shkollës së lartë për 
efekt 

të pranimit në 
pozicionin 

përkatës të punës 

paga e grupit 

Shtesa e kualifikimit 

Drejtor i drejtorive arsimore rajonale III-b 1 Shkalla e tretë , “Mësues i kualifikuar” 
- 30% Shkalla e dytë, “Mësues 
specialist” - 40% Shkalla e parë, 
“Mësues mjeshtër” - 50% Drejtor i zyrave arsimore 

Përgjegjëssektorinëdrejtoritëarsimore 

rajonale 

IV-a 1 Shkalla e tretë, “Mësues i kualifikuar” 
- 30% Shkalla e dytë, “Mësues 
specialist” - 40% Shkalla e parë, 
“Mësues mjeshtër” - 50% Përgjegjës sektori në zyrat arsimore IV-b 1 Shkalla e tretë, “Mësues i kualifikuar” 
- 30% Shkalla e dytë, “Mësues 
specialist” - 40% Shkalla e parë, 
“Mësues mjeshtër” - 50% Specialist në drejtoritë arsimore 

rajonale 

IV-b 1 ose 2, ose 

3 

Shkalla e tretë, “Mësues i kualifikuar” 
- 30% Shkalla e dytë, “Mësues 
specialist” - 40% Shkalla e parë, 
“Mësues mjeshtër” - 50% 

Specialist në zyrat arsimore IV-c 1 ose 2, ose 

3 

Shkalla e tretë, “Mësues i kualifikuar” 
- 30% Shkalla e dytë, “Mësues 
specialist” - 40% Shkalla e parë, 
“Mësues mjeshtër” - 50% Shtesa për kualifikim jepet sipas dëshmisë së kualifikimit individual dhe llogaritet mbi pagën e grupit. 

 



LIDHJA NR. 9/2 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 
INSTITUCIONI”, NË DREJTORITË E BURGJEVE DHE INSTITUCIONET E RIEDUKIMIT 
NË RRETHE  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL 

IDIPLOMËS SË 

SHKOLLËSSË LARTË 

PËR EFEKT 

TËPRANIMIT 

NËPOZICIONIN 

PËRKATËSTË 

PUNËSPAGA E GRUPIT 

SHTESA 

PËRKUSHTE 

PUNE 

Titullar i institucionit III-a 1 10.000 
Zëvendëstitullar i institucionit III-b 1 8.000 
Përgjegjës sektori IV-a 1 5.000 
Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 4.000 

LIDHJA NR. 9/3  

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË 
PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË 
“TITULLARINSTITUCIONI” NË ZYRAT (DREJTORITË) RAJONALE, TË AGJENCISË 
SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË 
ZONAVE/NDËRTIMEVEINFORMALE  

POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS 

SËSHKOLLËS SË 
LARTËPËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONINPË

RKATËS TË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE PUNE 

Drejtor i drejtorive të ALUIZNI-t: 
Tirana Veri, Tiranë Jug, “Tirana (2) 
Zonat 
Turistike(16)TiranaRurale,Kamzë– 
Vorë,(26)Shkodër,Durrës,Lezhë,Vlorë, 
Elbasan, Fier, Korçë, Berat 

III-a/1 1 16.500 

Drejtor i drejtorive të 
ALUIZNI-t: Kavajë Sarandë, 
Lushnje, Krujë, Gjirokastër, 
Dibër, Kukës 

III-b 1 16500 

Përgjegjës sektori IV-a 1 10.000 
Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 10.000 



LIDHJA NR. 9/4 

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE 
TË 

PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR 
INSTITUCIONI” NË KOMISIONET VENDORE TË SHQYRTIMIT TË VLEFSHMËRISË 
LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE, PRANË 
PREFEKTIT TË QARKUT  

POZICIONI KATEGORI

A 

KRITERI MINIMAL 
IDIPLOMËS 

SËSHKOLLËS SË 
LARTËPËR EFEKT 

TËPRANIMIT 
NËPOZICIONIN 
PËRKATËSTË 
PUNËSPAGA E 

GRUPIT 

SHTESA PËR 
KUSHTE 

PUNE 

Titullar i institucionit pranë Prefektit të 
Qarkut Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, 
Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë 

III-a 1 16500 

Titullar i institucionit pranë Prefektit të 
Qarkut Berat, Dibër, Gjirokastër, 
Kukës 

III-b 1 16500 

Specialist në Komisionet Vendore 
pranë Prefektit të Qarkut Durrës, 
Elbasan, Fier, Korçë, Lezhë, 
Shkodër, Tiranë, Vlorë 

IV-a 1 ose 2 ose 3 10.000 

Specialist në Komisionet Vendore 
pranë Prefektit të Qarkut Berat, Dibër, 
Gjirokastër, Kukës 

IV-b 1 ose 2 ose 3 10.000 

LIDHJA NR. 9/5 

KATEGORITË E PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË NË POZICIONET MBËSHTETËSE 
“SPECIALIST”, “SHEF SEKSIONI” DHE “PËRGJEGJËS/SHEF SEKTORI”, NË 
DREJTORITË 
E POLICISË NË QARQE, KOMISARIATE DHE REPARTE AUTONOME  

POZICIONI KATEGORIA KRITERI MINIMAL I DIPLOMËS 
SËSHKOLLËS SË LARTË PËR 

EFEKT TËPRANIMIT NË 
POZICIONINPËRKATËS TË 

PUNËS, PAGA EGRUPIT 
Përgjegjës/shef sektori në drejtoritë e 
Policisë së Qarkut 

III-b 1 

Shef seksioni në drejtoritë e Policisë së 
Qarkut, komisariate, apo reparte 
autonome 

IV-a 1 

Specialist IV-b 1 ose 2 ose 3 
IV-c 1 ose 2 ose 3 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 399, datë 3.5.2017 

PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës 
i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, 
“Për kompetencat në caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, me propozimin e ministrit të Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet 
nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë. 
2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. 
3. Paga bazë minimale, orare, të jetë 138 (njëqind e tridhjetë e tetë) lekë. 
4. Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë. 
5. Vendimi nr. 573, datë 3.7.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagës minimale në 
shkallë vendi”, shfuqizohet. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI 

Niko Peleshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIM 

Nr. 350, datë 19.4.2017 

 

PËR TRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESAMBI PAGË TË PUNONJËSVE 

TËSHËRBIMIT TË MBROJTJES NGAZJARRI DHE SHPËTIMIN 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për 
kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të ndryshuar, të pikave 1, shkronja “a” dhe 2, 
të nenit 31, të ligjit nr. 152/2015, “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, me 
propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe ministrit të 
Financave, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

 
1. Miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave për gradë dhe shtesave mbi pagë, për punonjësit e 
Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. 
2. Struktura dhe nivelet e pagave bazë për gradë, për punonjësit e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri 
dhe Shpëtimin, janë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e 
tij. 
3. Punonjësit e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, për çdo vit vjetërsi shërbimi, 
përfitojnë shtesë mbi pagë, në masën 1 për qind për çdo vit, deri në 25 vjet. Kjo shtesë llogaritet mbi 
vlerën e pagës bazë të gradës “Asistent 
zjarrfikës”. Për efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite shërbimi do të konsiderohen vitet e qëndrimit në 
gradë, të dokumentuara në librezën e punës së çdo punonjësi, në strukturat e Policisë së Mbrojtjes nga 
Zjarri dhe Shpëtimin, Forcave të Armatosura, Policisë së Burgjeve, Gardës së Republikës, Shërbimit 
për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, si dhe në strukturat e Shërbimit Informativ të Shtetit. 
4. Vitet që përjashtohen nga llogaritja e shtesës së vjetërsisë në shërbim, vetëm për efekt pagese, janë 
vitet e sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, vitet e punës si punonjës pa grada, vitet e shërbimit ushtarak 
për meshkujt, vitet e shkollimit në institucionet e arsimit ushtarak të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme e të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe periudhat e trajtimit me pagesë papunësie apo pagesë 
kalimtare. 
5. Vendimi nr.438, datë 13.7.2007, i Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve të Policisë së 
Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, i ndryshuar, shfuqizohet. 
6. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2017, të përballohen nga fondet e 
miratuara në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, për politikat e reja të pagave. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 mars 2017. 
 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI 

Niko Peleshi 

 

 

 

 



LIDHJA NR.1 

STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E SHËRBIMIT TË 
MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN  

Niveli Grada Paga bazë 
për gradë 

Shtesa për natyrë 
të veçantë pune 

Niveli bazë Asistent Zjarrfikës 40000 7000 

 Zjarrfikës 46000 8000 

 Kryezjarrfikës 48000 8000 

Niveli i mesëm Inspektor Zjarrfikës 56000 6000 

 Kryeinspektor Zjarrfikës 65000 6000 

 Komisar Zjarrfikës 85000 6000 

Niveli I lartë Drejtues Zjarrfikës 97000  

 Drejtues i Parë Zjarrfikës 108000  

Niveli madhor Drejtues i Lartë Zjarrfikës 118000  

 

 

 

 

 

 


