Zbatim obligativ për të gjithë
punëdhënësit në ndërtimtari
në R. e Kroacis

Përmes
dialogut social
deri tek vendet
cilësore të
punës në
ndërtimtari
dhe hotelieri
GRUPI I
KOMPLEKSITETIT

PUNËT – VENDET E PUNËS

KOEFICIENTI

PAGA FILLESTARE NË KUNA
PËR ORË

PËR MUAJ

I.

Punëtorë transporti, punëtorë ndihmës,
pastrues, portier, rojtar, furnizues

1,00

24,14

4.200,00

II.

Punëtorë ndërtimtarie PKV..,

1,15

27,76

4.830,00

III.

Punëtorë ndërtimtarie KV, punëtorë
fillestar KV i profileve tjera..

1,30

31,38

5.460,00

IV.A

Punëtorë ndërtimtarie KV të të gjitha profileve,
drejtues i automjetit motorik të transportit,
drejtues i autobusit

1,45

35,00

6.090,00

IV.B

Punëtor ndërtimtarie KV i të gjitha profileve…

1,52

36,69

6.384,00

V.A

Punëtor ndërtimtarie VKV i të gjitha profileve,
drejtues i makinerive të rënda të ndërtimtarisë.

1,64

39,59

6.888,00

V.B

Punëtor ndërtimtarie VKV i të gjitha profileve,
kryepunëtor/brigadier, drejtues fillestar i
punishtes apo kantierit ….

1,71

41.28

7.182,00

VI.

Punëtor ndërtimtarie VKV – mjeshtër i të gjitha
profileve, drejtues i kantierit, drejtues,

1,82

43,93

7.644,00

VII.

Drejtues i ndërtimit, drejtues i seksionit...

1,90

45,86

7.985,00

VIII.

Drejtues i ndërtimit, drejtues i seksionit të
ndërlikuar,

2,20

53,10

9.240,00

IX.

Drejtues i ndërtimit të kantierit shumë të
ndërlikuar, inxhinier kryesor i kantierit,

2,35

56,72

9.870,00

X.

Drejtues i projekteve, drejtues
përgjegjës i operacioneve – sektorit,

2,65

63,97

11.130,00

Kontrata kolektive në ndërtimtari
2020 — të drejtat minimale të
kontraktuara
Pushtimet dhe mungesat
•
•
•
•

Pushim i paguar 30 min
Pushim ditor 12 orë
Pushim javor 36 orë
Pushim vjetor min 4 javë, maks 5 javë

Mungesa e paguar deri në 7 ditë në vitë
• (lidhja e martesës, lindja e fëmiut, vdekje në familje,
shpërngulje, dhënie vullnetare e gjakut, shkollim, aftësim)

Shtojcat në pagën bazike për:
•
•
•
•
•
•

Kushte të vështirësuara të punës 5 – 50% varësisht nga lloji
Punë përtej orarit 30 %
Koha e shërbimit 0,5% për çdo vit pune tek punëdhënësi
Punë natën dhe punë të dielave 30%
Puna dhe festave 50%
Puna në turne, turni i dytë 10%

Kompensimi i pagës në nivel:
•
•
•
•

Mesatarja e pagës gjatë tre muajve paraprak/apo muajit paraprak
(për pushim vjetor mungesë e paguar, festa, ditë të lira etj.)
Orët mesatare gjatë muajit (punaRV)
100% të pagës bazike për trajnim, rikualifikim etj.

• 70% të pagës bazike/jo më pak se paga minimale — për
ndërprerje të punës pa fajin e punëtorit
• Pushim mjekësor 70% të bazës ligjore; 100% të aksidentit në
punë apo sëmundjes profesionale
Projekti është bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian përmes Fondit Social Europian. Përmbajtja
e materialit është përgjegjësi e plotë e Sindikatës së Ndërtimtarisë së Kroacisë..

Të drejtat materiale
(të patatueshme)
• Shpërblim i përshtatshëm 1.800 – 2.000 kuna
• Mëditje - 150 – 200 kuna
• Mëditje për punë në terren 120 – 200 kuna / 70 – 120 kuna
nëse nuk qëndrohet në terren
• Jetesa e ndarë nga 600 deri në 1.750 kuna
• Transporti në punë dhe nga puna – në nivelin e kostove reale të transportit
publik
• Kostot e ushqimit në nivel 400 kuna në muaj
• Përdorimi i automjetit privat për nevoja zyrtare në nivel prej 2 kuna për km
• Pagesë për shkurtim nga puna për pension 8.000 kuna
• Ndihmë solidare, vdekje e punëtorit 7.500 kuna, për anëtarët e familjes së
ngushtë 3.000 kuna; mundësi pagese deri në 2.500 kuna (për invaliditet,
pushim më të gjatë shëndetësor, për fatkeqësi elementare.
• Shpëblime jubilare (10 – 40 vite punë tek punëdhënësi) —
1.500 do 5.000 kuna
• Shpërblim material për punëtorin 400 kuna
• Shpërblim për fëmijën deri në 400 kuna
• Shpërblim për nxënësit dhe studentët nga 600 – 1.250 kuna në muaj

Kontakti
Sindikat graditeljstva Hrvatske
Trg P. Krešimira IV 2, Zagreb

01/4655017
sgh@sgh.hr

www.sgh.hr
Sindikat graditeljstva Hrvatske

