KRYEMINISTRI
EDI RAMA
***
VENDIM
PËR
DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.555, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN
E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË NË SISTEMIN E MINISTRISË SË
SHËNDETËSISË DHE SPITALIN USHTARAK QENDROR UNIVERSITAR, NË SISTEMIN E MINISTRISË SË MBROJTJES, TË
PUNONJËSVE TË INFERMIERISTIKËS NË SISTEMIN E MINISTRISË SË SHËNDETËSISË E MINISTRISË SË MBROJTJES, SI
DHE PËR TRAJTIMIN E MJEKËVE NË STRUKTURAT E FORCAVE TË ARMATOSURA”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 7, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit
nr.10405,
datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, si 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
V E N D O S I:
1. Në vendimin nr.555, datë 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a) Në titullin e vendimit fjalët “…dhe Spitalin Ushtarak Qendror…”, zëvendësohen me “…dhe Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit
Universitar të Traumës…”;
b) Në shkronjën “c”, të pikës 1, të vendimit, fjalët “…në Spitalin Ushtarak të Forcës Tokësore”, zëvendësohen me “…në Njësinë Mjekësore
Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës…”;
c) Në pikën 1, të vendimit, pas shkronjës “d” shtohet shkronja “dh”, me këtë përmbajtje:
“dh) Punonjësit e Njësisë së Helikopterëve të Transportit Mjekësor të Shëndetësisë, në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes.”;
ç) Lidhja nr.1 (Kreu 1.1–1.9), e përmendur në pikën 2, të vendimit, zëvendësohet me lidhjen nr.1 (Kreu 1.1 - 1.10), që i bashkëlidhet këtij vendimi;
d) Lidhja nr.2 (Kreu 2.1–2.8), e përmendur në pikën 3, të vendimit, zëvendësohet me lidhjen nr.2 (Kreu 2.1- 2.8), që i bashkëlidhet këtij vendimi;
dh) Lidhja nr.5, “Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e personelit me tituj akademik, në Institutin e Shëndetit Publik”, e përmendur në
pikën 2.1, të vendimit, zëvendësohet me lidhjen nr.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
e) Lidhja nr.6, “Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Institutin e Shëndetit Publik”, e përmendur në pikën 2.2,
të vendimit, zëvendësohet me lidhjen nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
ë) Lidhja nr.7, “Strutkura dhe nivelet e pagave për punonjësit e laboratorit në Institutin e Shëndetit Publik”, e përmendur në pikën 2.3, të vendimit,
zëvendësohet me lidhjen nr.7, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
f) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Paga e grupit, (Kolona 1 e lidhjes nr.1, kolona 1 e lidhjes nr.2, kolona 3 e lidhjes nr.6 dhe kolona 1 e lidhjes nr.7) sipas nivelit arsimor në të
gjitha institucionet, pjesë përbërëse të këtij vendimi, është sipas lidhjes, nr.3 që i bashkëlidhet këtij vendimi.”;
g) Pika 3.1, shfuqizohet;
gj) Shkronja “a”, e pikës 12/1, ndryshon, si më poshtë vijon:
“a) Për çdo shërbim rojë 24 orë pa ndërprerje u jepet një shpërblim:
Në qendrat spitalore universitare: Mjek rojë i parë Mjek rojë i dytë
Për ditët e zakonshme 6 000 lekë
Për ditët e shtuna 7 000 lekë
Për ditët e diela e festat 8 000 lekë

5 600 lekë
6 400 lekë
7 600 lekë

Në institucionet e tjera: Mjek rojë i parë Mjek rojë i dytë
Për ditët e zakonshme 5 600 lekë
5 200 lekë
Për ditët e shtuna
6 000 lekë
5 600 lekë
Për ditët e diela e festat 7 000 lekë
6 600 lekë
h) Pas pikës 12/4 shtohen pikat 12/5, 12/6 dhe 12/7, me këtë përmbajtje:
“12/5. Mjekët e spitaleve në shërbimin e urgjencës, shërbimin e reanimacionit, shërbimin e hemodinamikës, në njësinë e aksidenteve cerebrale si
dhe mjekët neonatë, përfitojnë një shtesë për natyrë të veçantë pune në masën 18 000 (tetëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.
12/6. Infermierët dhe laborantët e spitaleve në shërbimin e urgjencës, shërbimin e reanimacionit, shërbimin e hemodinamikës dhe në njësinë e
aksidenteve cerebrale përfitojnë një shtesë për natyrë të veçantë pune në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj.
12/7. Mjekët, të cilët në zbatim të sistemit të referimit dërgohen për konsulta dhe ndërhyrje kirurgjikale në spitale të tjera, përfitojnë për çdo ditë
shërbimi një shtesë në page, si më poshtë vijon:
a) mjekët e institucioneve spitalore universitare 10 000 lekë;
b) mjekët e spitaleve rajonale 5 000 lekë.”.
i) Lidhja nr.4, e përmendur në pikën 13, të vendimit, zëvendësohet me lidhjen nr.4, “Nivelet e pagave për mjekët me tituj e grada shkencore”, që i
bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Efektet financiare, për paga e sigurime shoqërore, do të përballohen nga fondet e miratuara në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”,
për politikat e reja të pagave, dhe nga fondet e shpërndara për Fondin e Detyrueshëm të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, për vitin 2017 e në vijim.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 mars 2017.

