
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 

 

 

    

VENDIM 

Nr. 131, datë 31.08.2017 

 

 

PËR 

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 76, DATË 28.07.2015 “PËR 

CAKTIMIN E SHPËRBLIMIT  TË ANËTARËVE JOEKZEKUTIVË  DHE PAGËS SË 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV, NËNDREJTORIT EKZEKUTIV 

DHE TË PUNONJËSVE TË AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE” I 

NDRYSHUAR 

 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 9, paragrafi i parë dhe nenit 14, pika 11, të Ligjit nr. 9572, datë 

03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, me propozim të Drejtorisë 

së Shërbimeve Mbështetëse, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve si më poshtë: 

 

2. Në nenin 2, pika 2.3, klasa II, shtohet pozicioni Drejtor i Kabinetit, Këshilltar. 

 

3. Në nenin 2, pika 2.3, klasa III shtohet pozicioni Përgjegjës i Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm, Përgjegjës zyre. 

 

4. Në nenin 2 pika 2.4 dhe 2.5 ndryshon si më poshtë: 

“2.4. Për shkak të përvojës profesionale dhe profilit të vendit të punës, klasa IV ndahet në 

tre grupe: grupi A, grupi B dhe grupi C. Grupi B ndahet në tre nëngrupe: nëngrupi B1, 

nëngrupi B2 dhe nëngrupi B3. Vendet përkatëse të punës klasifikohen si më poshtë: 

a) Në grupin “A” përfshihet specialisti i një profesioni të veçantë, i quajtur aktuar. 

b) Në grupin B, nëngrupi B1 përfshihen vendet e punës: Kryespecialist ku klasifikohet 

specialisti me arsim të lartë me eksperiencë pune mbi gjashtë vjet në Autoritet e që 

përmbush kriteret e tjera të përcaktuara në aktet e Autoritetit. 



c) Në grupin “B” nëngrupi B2 përfshihen vendet e punës: Specialist me arsim të lartë me 

eksperiencë pune mbi dy vjet që përmbush kriteret e tjera të përcaktuara në aktet e 

Autoritetit. 

d) ) Në grupin “B” nëngrupi B3 përfshihen vendet e punës: Specialist me arsim të lartë 

me eksperiencë pune më pak se dy vjet. 

e) Në grupin “C” përfshihen asistenti i Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv dhe specialisti 

i protokollit dhe arkivës.” 

 

“2.5. Për shkak të profilit të vendit të punës, klasa V ndahet në tre grupe. Vendet 

përkatese të punës klasifikohen si më poshtë: 

a) Në grupin“A” perfshihet: Magazinier dhe recepsionist, mirëmbajtës. 

b) Në grupin“B” përfshihet: Shofer/shofer titullari. 

c) Në grupin “C” përfshihet: Punonjës pastrimi.” 

 

5. Miratimin e ndryshimit të tabelës nr. 1, të parashikuar në nenin 2, pika 2.6, tabelës nr. 2, 

të parashikuar në pikën 6.1, të nenit 6 dhe tabelës nr. 3 të parashikuar në nenin 8, të 

Udhëzimit nr. 76, datë 28.07.2015 “Për caktimin e shpërblimit të anëtarëve joekzekutivë 

dhe pagës së Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Nëndrejtorit Ekzekutiv dhe të 

punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, sipas materialit 

bashkëlidhur. 

 

6. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse/Sektori i Administrimit Financiar 

me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 

 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

KRYETAR        DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

Pajtim MELANI                 Ervin KOÇI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


