VENDIM
Nr.561, datë 16.8.2006
PËR PAGAT SIPAS GRADAVE PËR PUNONJËSIT, OFICERË DHE NËNOFICERË, TË
GARDËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

(Ndryshuar me VKM nr.451, datë 18.7.2007; 1090, datë 2.7.2008; nr.441, datë
27.4.2009; nr.612 datë 8.7.2010; nr. 547, datë 11.8.2011; 506, datë 1.8.2012, nr. 462,
datë 22.6.2016)
(I përditësuar)
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 5 të nenit 34 të ligjit nr.8869, datë
21.3.2002 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, të neneve 11 e 26, pika 1, të ligjit nr.9366,
datë 31.3.2005 “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës së Shqipërisë”, të neneve 2 e 5
të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar,
dhe të pikës 2 të nenit 29 të ligjit nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit
të Shtetit të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit
të Financave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Paga bazë, sipas gradës, për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të Gardës së
Republikës së Shqipërisë, të jetë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
2. Shtesa për kushte të veçanta pune dhe shërbimi për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë,
të Gardës së Republikës së Shqipërisë, të jetë sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi
dhe është pjesë përbërëse e tij.
3. Shtesa për punë të vështirë e të dëmshme për shëndetin për punonjësit, oficerë dhe
nënoficerë, të Gardës së Republikës së Shqipërisë, të jetë sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
4. Punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të Gardës së Republikës së Shqipërisë, paga e të
cilëve, sipas pikave 1, 2 e 3 të këtij vendimi, është më e vogël se paga dhe shtesat mbi pagë, do të
përfitojnë, në çastin e zbatimit të efekteve financiare të këtij vendimi, trajtim me shtesë “ruajtje
page”, për sa kohë që do të jenë në po ato funksione, por jo më shumë se dy vjet nga koha e
zbatimit të efekteve financiare të këtij vendimi.
Masa e kësaj shtese të jetë e barabartë me diferencën e pagës dhe të shtesave mbi pagë,
që ka përfituar punonjësi, oficer dhe nënoficer, i Gardës së Republikës së Shqipërisë, me pagën,
që përfiton sipas pikave 1, 2 e 3 të këtij vendimi. Kjo shtesë të rillogaritet, në çdo rast që bëhen
ndryshimet për pagat për gradë, në strukturën e Gardës.
5. Vendimi nr.54, datë 27.2.1992 i Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me pagë dhe
shtesat mbi pagë të ushtarakëve të sistemit të Ministrisë së Rendit Publik, të sistemit të Ministrisë
së Drejtësisë dhe të sistemit të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit”, të ndryshuar,
dhe të gjitha aktet e tjera, ligjore e nënligjore, që lidhen me pagesat e punonjësve, oficerë dhe
nënoficerë, të Gardës së Republikës së Shqipërisë, shfuqizohen.
6. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2006, të
përballohen nga fondet e planifikuara për Gardën e Republikës së Shqipërisë.
7. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga
data 1 korrik 2006.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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Lidhja nr. 1
PAGA BAZË PËR GRADË PËR PUNONJËSIT E GARDËS SË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË
(Zëvendësuar lidhja nr.1 me: nr.451, datë 18.7.2007; nr.1090, datë 2.7.2008; nr. 441,
datë 27.4.2009, nr.612 datë 8.7.2010; nr. 547, datë 11.8.2011; nr. 506, datë 1.8.2012, nr.
462, datë 22.6.2016)
Roli i punonjësve sipas gradave
Për punonjësit oficerë

Madhor
I lartë

I mesëm
I ulët
Për punonjësit nënoficerë

Madhor
I lartë

I mesëm

I ulët

Grada
Gjeneral garde
Kolonel
Nënkolonel
Major
Kapiten
Nënkapiten
Toger
Nëntoger
Kryekapter
Kapter
Kapter Shtabi
Kapter mjeshtër
Kapter i parë
Kapter i dytë
Kapter i tretë
Kapter i katërt
Rreshter

Paga bazë për
gradë
115000
103000
91000
78300
67000
63500
60250
57000
48500
46100
45000
44000
43500
43000
42500
41700
40500
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Lidhja nr.2
MASA E SHTESËS PËR NATYRË TË VECANTË PUNE E SHËRBIMI, PËR PUNONJËSIT
OFICERË DHE NËNOFICERË TË GARDËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Nr

Funksionet organike në strukturat e Gardës së Republikës

Shte
sa
në
masën…
1Punonjës oficer- funksioni drejtues Komandant Garde
40 000 lekë
2Punonjës oficer – funksioni drejtues zv.Komandant Garde
35 000 lekë
3Punonjës oficer – funksioni drejtues: Shef Shtabi në Gardë, Kryetar i 30 000 lekë
Degës së RM të PLSH
4Punonjës oficer – funksion drejtues komandant njësisë RM e selive 25 000 lekë
presidenciale, Komandant i Njësisë RM e selive qeveritare. Komandant
Njësisë Speciale
5Punonjës oficer – funksioni drejtues Zv/Kryetar i Degës së RM të PLSH, 20 000 lekë
Komandant i Njësisë për sigurimin e rrugëkalimeve
Punonjës oficer – funksioni komandues (drejtues) në grupet e shoqërimit
President, Kryeministër, Kryetar Kuvendi në Degën e RM të PLSH
Punonjës oficer- funksion operues në grupet e shoqërimit President,
Kryeministër, Kryetar Kuvendi në Degën e RM të PLSH
Punonjës nënoficer – funksion operues në grupet e shoqërimit President,
Kryeministër, Kryetar Kuvendi, në Degën e RM të PLSH
Punonjës oficer – funksion operues në Grupin e Mjeteve Speciale në
Degën e RM të PLSH
6Punonjës Oficer- funksioni drejtues Komandant i Njësisë për sigurimin e 17 500 lekë
garnizonit dhe të selive – OKV
Punonjës oficer – funksion operues në grupet e shoqërimit të Prokurorit
të Përgjithshëm, Zv.Kryeministër, Ministër i Brendshëm në Degën e RM
të PLSH
Punonjës nënoficer – funksion operues në grupet e shoqërimit Prokuror i
Përgjithsëm, Zv.Kryeministër, Ministër i Brendshëm, në Degën e RM të
PLSH
Punonjës oficer – funksion operues në Njësinë Speciale
Punonjës nënoficer – funksion operues në Njësinë Speciale
7Punonjës oficer – funksioni organik operues në grupet e shoqërimit me 15 000 lekë
personalitetet e tjera, delegacionet e huaja, grupin e mbështetjes,
ceremonialet në degën e RM të PLSH
Punonjës nënoficer – funksion operues në grupet e shoqërimit me
personalitetet e tjera, delegacionet e huaja, grupin e mbështetjes,
ceremoninalet, në shërbim me drejtuesit e degës së RM të PLSH
Punonjësi oficer – funksioni operues, në shërbimin e rujtjes nga
incidentet me LE e ASHM, në shërbimin për koordinimin, në degën e
RM të PLSH
Punonjës oficer- në shërbimin e Mjeteve Speciale në Degën e RM të
PLSH
Punonjësi nënoficer- funksioni operues në shërbimin e ruajtjes nga
incidentet me LE e ASHM, në shërbimin për koordinimin, në degën e
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RM të PLSH
8Punonjësit oficer – funksion operues për ruajtjen nga incidentet me LE e 12 000 lekë
ASHM në shtabin e Gardës apo në Njësi
Punonjësit nënoficer – funksion operues në shërbim për ruajtjen nga
incidentet me LE e ASHM në Shtabin e Gardës apo në Njësi
Punonjësit oficer – funksion operues në shërbime në njësitë për
sigurimin e rezidencave presidenciale, qeveritare, Kryesi e Parlament,
sigurim rrugëkalimi
Punonjësit nënoficer – funksion operues në shërbime në njësitë për
sigurimin e rezidencave presidenciale, qeveritare, Kryesi e Parlament,
sigurim rrugëkalimi
Punonjësit oficer – funksion operues në Grupin e Mjeteve të Blinduara
Punonjësit nënoficer – funksion operues në Grupin e Mjeteve të
Blinduara, Mjeteve Speciale në Degën e RM të PLSH
Punonjësit oficer – funksion operues në shërbimin e ORV-ve
Punonjësit nënoficer – funksion operues në shërbimin e ORV-ve
Punonjësit oficer – në shërbimin e shëndetësisë
Punonjësit nënoficer – në shërbimin e shëndetësisë
Punonjës oficer – funksion operues në shërbimin e Analizës
Punonjës nënoficer – funksion operues në shërbimin e Analizës
Punonjës oficer – në shërbimin e komunikimit apo informacionit, e
sistemit të sigurisë, teknikës, logjistikës e armatimit në Degën e RM të
PLSH
9Punonjës oficer – funksion operues në komandë, Shtabin e Gardës, 10 000 lekë
Qendrën e Stërvitjes Mullet, Njësinë për sigurinë e Garnizonit, OKV e
pikave autonome
Punonjës oficer- funksion operues në Komandë, Shtabin e Gardës,
Qendrën e Stërvitjes Mullet, Njësinë për sigurinë e garnizoni, OKV e
pikave autonome
Punonjës oficer – në shërbimet e komunikimit apo teknikës në Shtabin e
Gardës.
Punonjës nënoficer – në shërbimet e komunikimit, informacionit apo
teknikës në Shtabin e Gardës, në Degën e RM të PLSH në Njësi
Punonjës nënoficer – funksion operues në shërbimin e transportit,
sektorët autonom
Punonjës nënoficer – në shërbimin e brendshëm një Njësi
1Punonjës oficer- funksion jo operues në Komandë, Shtabin e Gardës,
500
Degë e Sektorë Mbështetës
0 lekë
Punonjës nënoficer – funksion jo operues në Komandë, Shtabin e
Gardës, Qendrën e Stërvitjes Mullet, Degë e Sektorë Mbështetës,
Shëndetësisë, Njësisë, Njësinë Speciale
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