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I-PAGAT E PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS.

1-Pagesa për pozicionin e punës.
Drejtor Kategoria  II-b në vlerë=100,000    lekë.

          Zv. Drejtor me 83% e II-b në vlerë=  83,000     lekë.

Asistente e Drejtorit   me 57% e II-b në vlerë=  57,000     lekë
 
 
Sektori i Administrates dhe Zbatimit 8 (tetë) punonjës

Shef   Sektori                             me 75% e II-b në vlerë =75,000  lekë.
Spec. i operimit me ambasadat me 57% e II-b     në vlerë =57,000  lekë
Spec. i sekretarisë dhe arkivës me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë.
Spec. marketingu dhe                                  
menaxhim i vlerave materiale në 
përdorim

me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë.

Inxhinier zbatimi i parë me 65% e II-b në vlerë =65,000  lekë.
Inxhinier zbatimi me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë.
Spec. koordinimi me MEPJ me 46% e II-b në vlerë =46,000  lekë.
Spec. per pajisje dhe instalime me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë.

                                
Sektori Planifikimit dhe Finances 5(pesë) punonjës.

Shef  Sektori me 75% e II-b në vlerë =75,000  lekë
Spec. Ekzek. të Buxhetit        me 65% e II-b në vlerë =65,000  lekë.              
Arkëtar me 57 e II-b            në vlerë =57,000  lekë
Spec. planifikimi me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë
Spec.preventivuese me 57% e II-b në vlerë =57,000  lekë

Sektori Juridik dhe i Prokurimeve 4 (katër) punonjës.

Shef   Sektori me 75% e II-b në vlerë =75,000   lekë
Spec. i prokurimeve                                       
dhe ligjshmërisë 

me 57% e II-b        në vlerë =57,000   lekë
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Spec. për blerje të vogla me 65% e II-b        në vlerë =65,000   lekë
Spec. i Çështjeve gjyqësore 
dhe kontratave

me 57% e II-b        në vlerë =57,000   lekë

2-Vlera e pagës  për grupet e diplomave të arsimit universitar.
 -Diplomë e nivelit të Dytë (DND).
 -Diplomë e Integruar  e Nivelit të Dytë (DIND).
 -Të  barazvlefshme me to sipas legjislacionit  të arsimit të lartë.

 Vlera e pagesës = 14,000 lekë.
-Diploma e nivelit të parë (DNP) apo të barazvlefshme me  to sipas  legjislacionit
  të arsimit të lartë dhe Master  i Nivelit të  Parë (MNP).

 Vlera e pagesës = 11,000 Lekë.
 -Diploma e Nivelit të Parë (DPN).
 -Të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë.

 Vlera e pagesës = 10,000 Lekë.

3-Vlera e Pagës për Vjetërsinë në punë.
Për punonjesit me arsim të lartë  është 2% në  vit e pagës së grupit të diplomës, ku pagesa bëhet 
deri në 25 vjet.

II-PAGAT E PUNONJËSVE TË GRUPIT TË SHËRBIMEVE.
Pagesa e punonjësve të grupit të shërbimeve, është e lidhur me pagën e  drejtorit referuar 
kategorisë II-b, në vlerën  100,000  lekë,  ku lidhur me këtë pagë llogariten pagat e punonjësve 
për pozicionin e punës  sipas arsimimit, kualifikimit, vështirësisë, në % të pagës së Drejtorit.
  
1-Pozicioni i punës i grupit të punonjësve të shërbimit, ku është pasur parasysh arsimimi, 
kualifikimi dhe vështirësia.

Përgjegjësi i grupit me 57% e II-b në vlerë =57,000   lekë
Specialist elektriçist i pare me 45% e II-b në vlerë =45,000  lekë
Specialist elektricist me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist hidraulik me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist dural-gips me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist mekanik-saldator me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist murator me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist marangoz me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Specialist bojaxhi me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Muratorë/Ndihmës me 32%  e II-b në vlerë =32,000  lekë
Magazinier me 50% e II-b në vlerë =50,000  lekë
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Lulështar me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Punonjës parkimi-korrier me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Shofer me 41%  e II-b në vlerë =41,000  lekë
Punonjës pastrimi me 30%  e II-b në vlerë =30,000  lekë
Kaldaist me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë
Recepsionist me 37%  e II-b në vlerë =37,000  lekë

2-Vlera e Pagës për Vjetërsinë në punë.
Në bazë të VKM Nr.717 datë 23.06.2009, pas çdo viti pune për punonjesit, u jepet shtesë për 
vjetërsi pune, në masën  1 %  mbi  pagën  bazë  të  miratuar  më lart, ku pagesa bëhet  deri më 
25 vjet, kjo e barabartë deri  25 % e pagës.
Për marrjen e kësaj shtese, llogaritet vjetërsia e përgjithshme e punës.
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