
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 
BORDI 

 

  

VENDIM 

 

Nr. 93, datë 27.06.2016 

 
                                                               PËR 

MIRATIMIN E DISA SHTESAVE E NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN NR. 129, 

DATË 26.11.2015 “PËR MARRËDHËNIET E PUNËS TË PUNONJËSVE NË 

AUTORITETIN E MBIKËQYRJES FINANCIARE” 

 

 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 12 dhe nenit 20, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për 

Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar dhe të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i 

Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Drejtorisë së Shërbimeve të 

Brendshme, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  

 
 

V E N D O S I: 
 

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren  nr. 129, datë 26.11.2015 “Për 

marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, sipas 

materialit bashkëlidhur. 

  

2. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme për ndjekjen dhe zbatimin e këtij 
vendimi. 

 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
KRYETAR                                                       DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV  
 
Pajtim MELANI                                              Enkeleda SHEHI 
 
 
 



 
 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren miratuar me Vendimin e Bordit  nr. 129, 

datë 26.11.2015, “Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes 

Financiare, të ndryshuar. 

 

Neni 1 

Në nenin  14 bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

a) Pika 1 ndryshohet si më poshtë: 

“1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar mes palëve. Ajo mund të ndryshohet me shkrim 

kur palët bien dakord.” 

Neni 2 
Neni 25, ndryshon si më poshtë: 
 
“1. Kryerja e orëve shtesë të punës, bëhet nëse rrethanat kërkojnë kryerjen e orëve shtesë të 
punës. Punëdhënësi mund t’i kërkojë punëmarrësit për të kryer orë shtesë pune, për aq kohë sa 
është e mundur dhe e nevojshme, si dhe duke marrë parasysh kushtet vetjake dhe familjare të 
punëmarrësit. 
 
2. Kryerja e orëve shtesë bëhet me urdhër të titullarit. Urdhri për orët shtesë të punës duhet të 

përmbajë: 
 

a) Përshkrimin e argumentuar të punës që do të kryhet; 

b) Numrin dhe emrat e personave që do të marrin pjesë; 

c) Sasinë e orëve shtesë  që kërkon realizimi i punës së parashikuar; 

d) Masën e pagesës për orët shtesë të punës që do të kryhet; 

e) Vendin dhe kohën. 

 
3. Nëse kryerja e orëve shtesë kërkohet nga rrethana emergjente dhe të paparashikueshme, 
përjashtimisht nga pika 2 e këtij neni, drejtorët e njësive organizative mund të kërkojnë nga 
punonjësit kryerjen e orëve shtesë në masën që rrethanat e bëjnë atë të domosdoshme. Në këto 
raste, kryerja e orëve shtesë justifikohet me anë të një procesverbali, që nënshkruhet nga drejtori 
i njësisë organizative përkatëse dhe nga punonjësi. Drejtuesi i njësisë organizative, që ka 
urdhëruar kryerjen e orëve shtesë, i relaton Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv për sa më sipër, i 
cili mbështetur në relacionin dhe procesverbalin, vendos për kompensimin e orëve shtesë të 
kryera, sipas kësaj dispozitave të kësaj rregulloreje.   
 
4. Punonjësi nuk është i detyruar të kryejë orë shtesë javore, në rast se ka kryer 48 orë pune në 



 
 

javë. Në raste të veçanta, për një periudhë deri 4 muaj, mund të punohet më shumë se 48 orë në 
javë, por koha mesatare javore e punës, për këtë periudhë , nuk duhet të jetë më shumë se 48 orë. 
 
5. Autoriteti, në marrëveshje me punonjësit mund të kompensojë orët shtesë të punës me një 
pushim, të paktën 25 për qind më shumë se koha, që i korrespondon kohëzgjatjes së orëve shtesë 
dhe që jepet brenda 2 (dy) muajve nga dita e kryerjes së punës.” 

 
Neni 3 

 
Neni 26 ndryshon si më poshtë: 
 
“1. Puna e kryer ditën e pushimit javor kompensohet me një shtese page, jo më pak se 25 përqind 
ose me një pushim të pagueshëm të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim 
shtesë, jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune. 
 
2. Puna e kryer në ditët e festave zyrtare, kur ato bien ditë pune, kompensohet me një shtese 
pagë, jo më pak se 25 përqind dhe me një pushim të pagueshëm të barabartë me kohëzgjatjen e 
punës së kryer në ditët e festave zyrtare. 
 
3. Orët shtesë të punës, të kryera gjatë pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare, kompensohen 
me pushim ose  pagë, të paktën 50 për qind më të madhe se orët shtesë të kryera gjatë ditëve të 
zakonshme të punës. 
 
4. Pushimi merret një javë para ose pas kryerjes së punës.” 
 

Neni 4 
 
Në nenin 27, bëhen këto ndryshime: 
 

a) Pika 1 ndryshon si më poshtë: 
 
“1. Punonjësi i Autoritetit ka të drejtën të kryejë pushimet vjetore të pagueshme. Kohëzgjatja e 
pushimeve vjetore të pagueshme është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në 
vazhdim. Pushimet vjetore nuk përfshijnë ditët e festave zyrtare.” 

b) Pika 5 ndryshon si më poshtë: 

“5. Pushimet vjetore, si rregull, duhet të jepen gjatë vitit të punës në vazhdim ose deri në fund të 
tremujorit të parë të vitit pasardhës. E drejta e pushimeve që nuk jepen ose kërkohen, 
parashkruhet brenda 3 vjetëve nga dita në të cilën punonjësit i lind kjo e drejtë.” 
 

c) Pika 6 ndryshon si më poshtë: 

“6. Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të 

vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.” 

 



 
 

Neni 5 
 
Pas nenit 28 shtohet neni 28/1 me këtë përmbajtje  

 
Neni 28/1 

Pushime të tjera të pagueshme 
 
1. Punonjësi i Autoritetit ka të drejtën e 5 ditëve pushim të paguar në rastet e: 
 
a)  Martesën e punëmarrësit; 
 
b) Vdekjen e bashkëshortit/bashkëjetuesit; 
 
c) Vdekjen e paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë të tij 
 
2. Në rast lindjeje fëmije, bashkëshorti/ bashkëjetuesi përfiton 3 ditë pushimi të paguar. 
 

Neni 6 
 
Në nenin 29, bëhen këto shtesa e ndryshime: 
 

a) Pika 1  ndryshon si më poshtë: 

 
“1.Punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, mund të përfitojnë pushime të tjera të 
papagueshme në rastet e mëposhtme: 
 

i. Të sëmundjes së rëndë të pjesëtarëve të familjes së tij/saj, kur është vërtetuar me raport 
mjekësor nga institucioni kompetent; 

ii. Të aksidenteve apo të operacioneve mjekësore të pjesëtarëve të familjes së tij/saj, kur 
kërkohet përkujdesje familjare; 

iii. Të përkujdesjes për fëmijë të mitur, kur është i sëmurë dhe vërtetohet me raport 
mjekësor; 

iv. Për kryerje të ekzaminimeve mjekësore të vetë punonjësit të Autoritetit, të cilat do të 
bëhen privatisht prej tij. 

 

 
Për rastet e përshkruara  si më sipër, punonjësi duhet të paraqesë kërkesë me shkrim, si dhe 
dokumente të tjera justifikuese, pranë Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme. Sipas kërkesës së 
paraqitur pranë kësaj drejtorie punonjësi përfiton pushim të papagueshëm nga 1 deri në 30 ditë 
pune, pa të drejtë page, brenda një viti kalendarik.” 
 
 
 
 
 



 
 

b) Në pikën 3  pas fjalës “bashkëshorti/ja”, shtohet fjala “bashkëjetuesi/ja”. 
 

 
 

Neni 7 
 

Pas nenit 29 shtohet neni 29/1 me këtë përmbajtje  
 
Neni 29/1 

       Leja prindërore 
 
Punonjësi i Autoritetit, i cili ka më shumë se një vit pune të pandërprerë në Autoritet  ka të drejtë 
për një leje të papagueshme, jo më pak se 4 muaj derisa fëmija që ka në ngarkim të arrijë moshën 
6 vjeç. Leja mund të jepet e ndarë, por jo më pak se një javë në vit. Kohëzgjatja përcaktohet me 
marrëveshje me shkrim mes palëve. 
 
 


