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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI I MINISTRAVE 

INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE E BRENDSHME 

E  

INSPEKTORATIT QENDROR 

 

 

 Në mbështetje të nenit 119 të Kushtetutës,ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003 "Për 

organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave", dhe të VKM nr.103, datë 04.02.1998 

“Për rregullat e përgjithshme të punës në administratën shtetërore”, ligjit nr. 7961, datë 

12.7.1995“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”,ligji nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i 

Proceduarve Administrative”, ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës 

nëadministratën publike”, Inspektorati Qendror,  krijuar me Ligjin nr.10433, datë 16.6.2011 

“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” si institucion qendror, buxhetor në varësi të 

Kryeministrit dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.630, datë 14.9.2011 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Qendror”, zbaton rregullat e brendshme sipas 

kësaj Rregulloreje: 

 

 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

 

Neni 1 

Objekti dhe fusha e zbatimit 

 

Objekti i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe detyrave të hollësishme 

të organizimit, funksionimit dhe marrëdhënieve funksionale pranë Inspektoratit Qendror. 

 

 

Neni 2 

Misioni/Vizioni 

 

Inspektorati Qendror ka për mision përmirësimin e efektivitetit dhe përgjegjshmërisë 

së veprimtarisë së inspektimit në Republikën e Shqipërisë. 

 

 

 

Neni 3 

Detyrat Kryesore 
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Inspektorati Qendror është institucion qendror buxhetor, në varësi të Kryeministrit dhe 

detyrat, kompetencat dhe funksionet e tij të përgjithshme dhe të veçanta përcaktohen në ligjin 

nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërsë”. 

 

 

KREU II 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

 

Neni 4 

Struktura dhe organika e Inspektoratit Qendror 

 

Struktura dhe organika e Inspektoratit Qendror miratohen  me Urdhër të Kryeministrit. 

Struktura e Inspektoratit Qendror është sipas skemës në Aneksin 1 bashkëlidhur në 

këtë Rregullore vendosur me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 630, datë 14.09.2011 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Qendror”. 

 

 

Neni 5 

Përbërja e Inspektoratit Qendror 

 

Inspektorati Qendror përbëhet nga: 

 

1. Titullari i institucionit/ Inspektori i Përgjithshëm  1 

2. Drejtoria Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit  (5) 

a) Drejtor 1 

b) Specialist 4 

3. Drejtoria e Mbikëqyrjes dhe”e-Inspection” (6) 

a) Drejtor 1 

b) Sektori i Mbikëqyrjes (3) 

c) Pergjegjës Sektori 1 

d) Specialist 2 

e) Sektori i “e-Inspection” (2) 

f) Specialist 2 

_______________________________________________________________________ 

Punonjës gjithsej 12 

   

 

Neni 6 

Marrëdhëniet ndërmjet strukturave të Inspektoratit Qendror 

 

 Struktura e Inspektoratit Qendror përcakton shkallën e hierarkisë dhe të përgjegjësisë së 

funksioneve në marrëdhënie me njëri-tjetrin. 

 

 Marrëdhëniet ndërmjet strukturave paralele janë marrëdhënie bashkëpunimi. Gjatë 

ushtrimit të detyrës vartësit duhet të binden dhe të raportojnë me përgjegjësi për detyrat e 

ngarkuara pranë eprorit në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 

 



RREGULLORE  E BRENDSHME  E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

________________________________________________________________________ 
 

6 

 

 

 

KREU III 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME MBI VEPRIMTARINË E INSPEKTORIT TË 

PËRGJITHSHËM, DREJTORIVE, SEKTORËVE DHE BASHKËVEPRIMI MIDIS TYRE 

 

 

 

Neni 7 

Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit (DUMK) 

 

1. Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit ka si objekt konceptimin dhe 

zbatimin e rregullave të përgjithshme, bazë, për metodologjinë e procedurave 

inspektuese,ku ndër të tjera përfshihen: 

a) metodologjia e vlerësimit të riskut,  

b) programimi i inspektimeve,  

c) dokumentimi i veprimtarisë së inspektimeve,  

d) raportimi i veprimtarisë së inspektorateve, 

e) miratimi i rregullave të përgjithshme për treguesit e përgjithshëm të efektivitetit dhe 

të cilësisë së veprimtarisë së inspektimit, si dhe kriteret e vlerësimit të tyre. 

2. DUMK jep mendim për çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit, 

kontribuon në përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore me qëllim harmonizimin e 

legjislacionit në fushën e inspektimeve brenda Republikës së Shqipërisë dhe respektimin e 

direktivave të Bashkimit Europian. 

3. Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit mbështet dhe bashkërendon 

veprimtarinë e trajnimit e të kualifikimit të inspektorëve si dhe kryen edhe mbikëqyr 

testimin fillestar dhe periodik të inspektorëve. 

4. Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit mbulon funksionet e sekretarisë, 

arkivës dhe protokollit kur me urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm këto kompetenca i 

delegohen kësaj drejtorie.  

5. DUMK mban marrëdhëniet e kësaj drejtorie me ministritë përgjegjëse, me autorizim të 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

6. DUMK përgatit në mënyrë periodike, një herë në tre muaj, analizën e veprimtarisë së 

drejtorisë dhe vlerësimet e punës për nëpunësit pranë drejtorisë. 

7. Drejtoria Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit mbështet metodologjikisht 

Ministrinë përgjegjëse për hartimin e: 

a. objektivave vjetorë dhe afatmesëm strategjikë të inspektoratit shtetëror që ka në 

varësi;  

b. treguesve specifikë të efektivitetit e të cilësisë së veprimtarisë së inspektimit dhe 

punës së inspektorateve shtetërore. 

8. DUMK zbaton çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 

 

 

 

 

Neni 8 

Drejtori i Drejtorisë së Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit 
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Drejtori i Drejtorisë së Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit emërohet nga Inspektori i 

Përgjithshëm. Ai është figura qendrore e drejtimit dhe menaxhimit të punës dhe të burimeve të 

ndryshme të drejtorisë. Ai mban kontaktet me Inspektorin e Përgjithshëm për kryerjen me sukses 

të punës së drejtorisë. 

Drejtori i DUMK punon në bazë të përshkrimit të vendit të punës sipas Aneksit 12 

bashkëlidhur me këtë Rregullore dhe të detyrave që i ngarkon Inspektori i Përgjithshëm nëpërmjet 

urdhrave me shkrim apo atyre verbal. 

Kompetencat, detyrat  dhe përgjegjësitë e Drejtorit të DUMK janë: 

1. Drejton të gjithë aktivitetin e drejtorisë dhe përgjigjet për performancën profesionale të 

drejtorisë së tij;  

2. Ndan detyrat dhe funksionet e specialistëve të drejtorisë duke mbajtur parasysh 

përshkrimin e përgjegjësive sipas vendit të punës për çdo specialist;  

3. Monitoron punën e specialistëve të drejtorisë dhe siguron respektimin e afateve dhe të 

procedurave për kryerjen e punës;  

4. Ndjek disiplinën dhe zbaton procedurat e masave disiplinore për punonjësit e drejtorisë, të 

cilët kanë kryer shkelje sipas kësaj rregulloreje ose legjislacionit në fuqi, nëse është i 

autorizuar nga Inspektori i Përgjithshëm;  

5. Zhvillon mbledhje periodike me specialistët e drejtorisë dhe zgjidh problematikat që lindin 

gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre dhe drejtorisë që ai drejton;  

6. Siguron vazhdimësi në marrëdhëniet me Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe ”e-Inspection”;  

7. Mban kontakte me drejtoritë analoge në institucionet e tjera qendrore, me Autorizim të 

Inspektorit të Përgjithshëm;  

8. Zbaton sistemin e vlerësimit vjetor të specialistëve pranë drejtorisë së tij;  

9. Raporton tek Inspektori i Përgjithshëm për ecurinë e drejtorisë ose për çështje të ndryshme 

që kanë lidhje me funksionet dhe detyrat e drejtorisë, si dhe përgjigjet për punën e kryer 

përpara Inspektorit të Përgjithshëm; 

10. Harton, brenda 15 janarit të çdo viti, planet vjetore të punës, platformat respektive dhe i 

paraqet për miratim tek Inspektori i Përgjithshëm. 

11. Në bashkërendim të punës me Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe ”e-Inspection” përgatit 

brenda datës 25-30 të muajit të fundit të çdo 3-mujori, projekt-programin e punës për 3-

mujorin e ardhshëm që i paraqitet për miratim Inspektorit të Përgjithshëm. 

12. Jep kontribut në përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, sipas fushës së 

veprimit të drejtorisë, në bazë dhe për zbatim të ligjit nr.10433, datë 14.09.2011, “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;  

13. Merr pjesë në grupe të ndryshme pune, komisione vlerësimi të ofertave, komisione të tjera 

të ndryshme sipas rastit, seminare, konferenca kombëtare e ndërkombëtare, kur i delegohet 

kjo e drejtë me urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm;  

14. Ndan punën ndërmjet specialistëve të drejtorisë për administrimin e korrespondencës me 

inspektoratet shtetërore, sipas detyrave të përcaktuara me urdhër të Inspektorit të 

Përgjithshëm sipas shkresës përcjellëse sic parashikohet në Aneksin 4 bashkëlidhur me 

këtë rregullore apo sipas përshkrimit të punës, dhe ndjek përgatitjen në kohë të përgjigjeve 

dhe shkresave të kaluara për shqyrtim.  

15. Merr pjesë në mbledhjet periodike që zhvillon Inspektori i Përgjithshëm me stafin e 

Inspektoratit Qendror dhe nënvizon konkluzionet dhe detyrat që cakton Inspektori i 

Përgjithshëm në këto mbledhje. 

16. Me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm mund të kërkojë nga organet shtetërore ose 

personat juridikë informacione, njoftime dhe dokumenta. 
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17. Në ushtrimin e detyrave të tij, detyrohet të ruajë dhe të respektojë fshehtësinë për të dhënat 

e përfituara për shkak të funksionit/detyrës që kryen dhe nuk bën asnjë njoftim apo 

deklarim që ka lidhje me punën e tij. 

18. Përfaqëson Inspektoratin Qendror në proceset gjyqësore me autorizim të posaçëm të 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

19. Siguron konsulencë ndaj inspektorateve shtetërore për probleme të inspektimit. 

20. Me miratim të Inspektorit të Përgjithshëm jep kontribut në hartimin e marrëveshjeve të 

bashkëpunimit ose kontratave të ndryshme ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe 

institucioneve të tjera brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.  

21. Merr masa për përgatitjen dhe kualifikimin profesional të nëpunësve të IQ, si dhe për 

njohjen e përvetësimin nga ana e tyre të literaturës bashkëkohore në fushën e inspektimit. 

22. Bën parashikimin e pushimit vjetor për çdo specialist të drejtorisë së tij, brenda datës 31 

mars të çdo viti dhe ja paraqet për miratim Inspektorit të Përgjithshëm.  

23. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 

 

Neni 9 

Specialisti  në Drejtorinë e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit 

 

Specialisti i Inspektoratit Qendror emërohet nga Inspektori i Përgjithshëm dhe e ka 

këtë të fundit epror direkt. 

Specialisti i DUMK punon në bazë të përshkrimit të vendit të punës sipas Aneksit 13 

në këtë Rregullore dhe të detyrave që i ngarkohen nga Drejtori i DUMK ose Inspektori i 

Përgjithshëm nëpërmjet urdhrave me shkrim apo atyre verbal. 

 

 

Neni 10 

Kompetencat, detyrat  dhe përgjegjësitë e specialistit në DUMK 

 

1. Specialisti kryen me profesionalizëm dhe korrektësi detyrat e ngarkuara dhe raporton rast 

pas rasti për ecurinë e zbatimit të tyre pranë Drejtorit të Drejtorisë dhe sipas rastit pranë 

Inspektorit të Përgjithshëm.  

2. Zbaton me rigorozitet vendimet, urdhrat, udhëzimet dhe porositë e Inspektorit të 

Përgjithshëm dhe të Drejtorit të Drejtorisë. 

3. Jep mendime juridike brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, si dhe bën trajtimin dhe 

interpretimin juridik kur i kërkohet shprehimisht dhe ia dorëzon për veprim të mëtejshëm 

Drejtorit të Drejtorisë. Për praktikën që i jepet për veprim, si rregull i dorëzon mendimet e 

tij pranë Drejtorit të Drejtorisë, brenda një afati maksimal prej 3 ditë pune, ndërsa për raste 

të veçanta vështirësie apo dhe kur gjykohet e arsyshme, mund të merret miratim nga 

Drejtori i Drejtorisë për shtyrje afati.. 

4. Bën propozime për ndryshime në aktet ligjore apo nënligjore mbi të cilat mbështetet 

veprimtaria institucionale, me qëllim përmirësimin dhe plotësimin e tyre në varësi të 

problemeve të ndryshme që mund të ndeshen gjatë veprimtarisë institucionale, ose kur 

gjykon se ato bien ndesh me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe me direktivat e Bashkimit 

Europian. 

5. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” përgatit projekt-

programin për trajnimin vjetor të inspektorëve të inspektorateve shtetërore dhe ia paraqet 

për miratim Inspektorit të Përgjithshëm brenda 15 Janarit të çdo viti, si dhe ndjek 

realizimin e këtij programi.  
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6. Përfaqëson institucionin në proceset gjyqësore, me autorizim të posaçëm të Inspektorit të 

Përgjithshëm.  

7. Në bashkërendim me Drejtorin e Drejtorisë realizon konsulencë me inspektorët, me 

kërkesë të tyre, për raste të caktuara në lidhje me procedurat dhe metodologjitë e 

inspektimit, si dhe të shfaqjes së konfliktit të interesave dhe për çështje të etikës lidhur me 

to. 

8. Në bashkërendim të punës me Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” përgatit 

brenda datës 25-30 të muajit të fundit të çdo 3-mujori, projekt-programin e kontrollit për 

3-mujorin e ardhshëm që i paraqitet për miratim Inspektorit të Përgjithshëm. 

9. Në bashkërendim të punës me Drejtorinë e Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection”, në përfundim 

të kontrollit të ushtruar pranë inspektorateve shtetërore, grupet e kontrollit të ngritura me 

urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm, përgatisin raport-kontrollin duke pasqyruar 

problemet dhe shkeljet e konstatuara, i paraqesin Inspektorit të Përgjithshëm propozime 

lidhur me çështje të caktuara. 

10. Administron korrespondencën me inspektoratet shtetërore, sipas detyrave të përcaktuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë për çdo rast dhe përgatit në kohë 

përgjigjet e shkresave të kaluara për shqyrtim. 

11. Bazuar në pikën 2, gërma dh, të nenit 16, të ligjit nr. 10433, datë 14.09.2011 “Për 

inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, përgatit dosjet për propozimin e aplikimit të 

masave administrative dhe njoftimet për masa disiplinore ndaj inspektorëve të 

inspektorateve shtetërore, në rast të konstatimit të shkeljeve dhe ia paraqet për miratim 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

12. Ndjek punën në përgatitjen e materialeve dhe dokumentacionit të plotë për organin e 

prokurorisë, që i bashkëlidhet kallëzimeve penale për fillimin e procedimit penal dhe 

ndjek ecurinë e kallëzimeve penale të paraqitura në organin e akuzës. 

13. Merr pjesë në mbledhjet periodike që zhvillon Inspektori i Përgjithshëm me stafin e 

Inspektoratit Qendror dhe nënvizon konkluzionet dhe detyrat që cakton Inspektori i 

Përgjithshëm në këto mbledhje. 

14. Me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm mund të kërkojë nga organet shtetërore ose 

personat juridikë informacione, njoftime dhe dokumenta që janë në funksion të punës së 

tij. 

15. Në përputhje me programet vjetore apo periodike të Inspektoratit Qendror, marrin pjesë në 

grupe kontrolli, në seminare dhe veprimtari të tjera të miratuara nga Inspektori i 

Përgjithshëm, asistojnë dhe japin konsulencë profesionale për përgatitjen apo hartimin e 

materialeve të ndryshme me karakter shpjegues dhe informues në fushën e inspektimeve. 

16. Në ushtrimin e detyrave të tyre, detyrohen të ruajnë dhe të respektojnë fshehtësinë për të 

dhënat e përftuara për shkak të funksionit/detyrës që kryejnë dhe nuk bëjnë asnjë njoftim 

apo deklarim që ka lidhje me punën e tyre. 

17. Në bashkërendim të punës me Drejtorin e Drejtorisë, përgatit aktet, rregulloret, shkresat 

dhe çdo material tjetër që nxjerr Inspektori i Përgjithshëm,  në bazë dhe për zbatim të ligjit 

nr.10433, datë 14.09.2011.  

18. Jep kontribut në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ose kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë.  

19. Jep mendim dhe intepretim ligjor për materialet për publikim me karakter ligjor dhe 

shpjegues të Inspektoratit Qendror dhe kur kërkohet angazhohet për hartimin e tyre. 

20. Merr masa për përgatitjen dhe kualifikimin profesional, si dhe njohjen e përvetësimin e 

literaturës bashkëkohore. 

21. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë brenda fushës së funksionimit të 

Inspektoratit Qendror. 
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Neni 11 

Drejtoria e Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” (DMI) 

 

1. Drejtoria e Mbikëqyrjes dhe ”e-Inspection” ka si objekt kryesor monitorimin dhe 

mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, si dhe të ligjeve të posaçme nga inspektoratet shtetërore/vendore, për: 

a) programimin,  

b) autorizimin,   

c) kryerjen e procedimit të inspektimit.  

2. DMI mbështet veprimtarinë e inspektorateve shtetërore e të inspektorateve vendore për 

zbatimin e legjislacionit në fuqi për procedimin administrative të inspektimit. 

3. DMI i propozon Inspektorit të Përgjithshëm marrjen e masave disiplinore ndaj inspektorëve 

dhe Kryeinspektorit Shtetëror, në rast të konstatimit të shkeljeve prej këtyre të fundit. 

4. DMI jep mendim për përmirësimin e akteve ligjore dhe/apo nënligjore sa i takon 

procedurave të inspektimit. 

5. DMI sygjeron kërkesat specifike për arsimimin, trajnimin dhe kualifikimin e inspektorëve 

në inspektoratet shtetërore dhe vendore; 

6. Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” përgati traportin vjetor të inspektimeve dhe ia 

paraqet për miratim Inspektorit të Përgjithshëm. 

7. Përditëson  dhe administron  portalin unik të inspektimeve “e-Inspection” dhe faqen e ëeb-it 

të IQ-së. 

8. Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” mbulon veprimet me arkën dhe mban 

magazinën, kur me urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm këto kompetenca i delegohen kësaj 

drejtorie. 

9. DMI mban marrëdhëniet e kësaj drejtorie me ministritë përgjegjëse, me autorizim të 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

10. DMI përgatit në mënyrë periodike, një herë në tre muaj, analizën e veprimtarisë së 

drejtorisë dhe vlerësimet e punës për nëpunësit pranë drejtorisë. 

11. DMI zbaton çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 

Përshkrimet për pozicionet e punës për nëpunësit pranë kësaj drejtorie janë sipas Anekseve 

14, 15, 16 dhe 17 bashkëlidhur me këtë Rregullore. 

 

 

 

 

Neni 12 

Drejtori i Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection”: 

 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe “e-

Inspection” janë: 

1. Bashkëpunon me Inspektorin e Përgjithshëm për koordinimin e aktivitetit të IQ dhe 

specifikimin e planeve dhe aktiviteteve të institucionit. 

2. Është përgjegjës për organizimin, koordinimin, funksionimin si dhe për cilësinë dhe 

efektivitetin e punës në drejtori. 

3. Mbikëqyr aktivitetin e përditshëm të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection”, duke 

kërkuar përgatitjen e raporteve periodike të punës. 

4. Bën ndarjen e punës dhe përcakton detyrat nëpërmjet përshkrimit të përgjegjësive sipas 

pozicioneve të punës në këtë drejtori.  
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5. Harton dhe paraqet për miratim tek Inspektori i Përgjithshëm programet vjetore të 

mbikëqyrjes së inspektimeve dhe programet e llojeve të tjera nëse ka. 

6. Ndjek në vazhdimësi zbatimin konform standardeve në fuqi të Programeve të Mbikëqyrjes 

të miratuara.  

7. Identifikon teoritë dhe praktikat më të mira në përmirësimin e punës në fushën e 

inspektimeve. 

8. Merr masa, që mbikqyrja e inspektimeve të jetë veprimtari e pavarur, për të dhënë siguri 

objektive dhe këshilla për drejtimin, për të përmirësuar veprimet e sistemit të 

inspektimeve.  

9. Shqyrton, konfirmon dhe miraton programet e Mbikëqyrjes për çdo subjekt të veçantë. 

10. Mbikëqyr zbatimin e legjislacionit në fuqi për inspektimin dhe të ligjeve të posaçme nga 

inspektorët shtetërorë, për programimin, autorizimin dhe kryerjen e procedimit të 

inspektimit, dhe ka të drejtë ti propozojë Inspektorit të Përgjithshëm marrjen e masave 

disiplinore ndaj inspektorëve dhe Kryeinspektorëve Shtetërorë, në rast të konstatimit të 

shkeljeve të kërkesave ligjore prej këtyre të fundit. 

11. Brenda afatit 5ditor nga përfundimi i procedurave të kontrollit, paraqet tek Inspektori i 

Përgjithshëm raportet përfundimtare të kontrolleve të kryera, memorandumet dhe shkresat 

përkatëse të evidentimit me konkluzionet, rekomandimet dhe masat disiplinore e 

administrative. Procedura e mbikëqyrjes mbaron me raprotin final ku janë të përfshira të 

gjitha këto të mësipërmet. 

12. Bën analiza periodike dhe vjetore për punën dhe efektivitetin e kontrolleve të realizuara 

dhe kryerjen e detyrave nga personeli i drejtorisë. Nxjerr konkluzione dhe përcakton 

drejtimet për forcimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm  të  punës si dhe bën vlerësimin e 

performancës së punonjësve të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e- Inspection. 

13. Bashkërendon punën me Ministritë e Linjës dhe me Njësitë Vartëse të tyre lidhur me 

kryerjen e inspektimeve të përbashkëta. 

14. Bashkërendon punën me Drejtorinë e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit për 

konsulencë teknike, si dhe për probleme të tjera të interesuara. 

15. Bazuar në rezultatet e çdo kontrolli, propozon rekomandime për përmirësimin e sistemit, 

si dhe për masa disiplinore, administrative dhe kallzim në organet e prokurorisë ndaj 

personave përgjegjës për shkeljet dhe veprimet jo ligjore të konstatuara. 

16. Shqyrton  dokumentacionin e depozituar në dosjen e kontrollit si dhe bën vlerësime për 

cilësinë e punës dhe  përmbushjen e detyrimeve të përgjegjësit të sektorit dhe  

specialistëve në këtë drejtori. 

17. Për mungesë rezultatesh në realizimin e detyrave dhe thyerje të disiplinës në punë nga ana 

e punonjësve të drejtorisë, i propozon Inspektorit të Përgjithshëm masa disiplinore dhe 

administrative të përcaktuara në Kontratën Individuale të punës dhe në dispozitat 

përkatëse ligjore. 

18. Bazuar në rezultatet e çdo kontrolli, këshillohet me inspektorët dhe konfirmon mbështetjen 

për rekomandimet e tyre të shprehura në raportin final. 

19. Udhëheq  dhe organizon punën për kualifikimin e përditësuar profesional të personelit të 

drejtorisë së Mbikëqyrjes  me literaturën e inspektimit dhe legjislacionin në fuqi. 

20. Organizon prezantimin dhe sigurimin e kushteve të punës, për grupet e kontrollit në 

subjektet përkatëse. 

21. Bën parashikimin e pushimit vjetor për cdo punonjës të drejtorisë, brenda datës 31 mars të 

çdo viti dhe ja paraqet për miratim Inspektorit të Përgjithshëm.  

22. Zbaton sistemin e vlerësimit të performancës për punonjësit e drejtorisë në fund të çdo 

viti. 

23. Merr pjesë në grupe të ndryshme pune, komisione vlerësimi të ofertave, komisione të tjera 

të ndryshme sipas rastit, konferenca kombëtare e ndërkombëtare, si dhe çdo detyrë tjetër 

kur i delegohet kjo e drejtë nga Inspektori i Përgjithshëm. 
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24. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 

 

Neni 13 

Sektori i Mbikëqyrjes 

 

Sektori i Mbikëqyrjes shqyrton të gjithë informacionin e nevojshëm për veprimtarinë e 

inspektorateve shtetërore/vendore, inspekton dosjet e inspektimit, si dhe çdo dokument tjetër 

të lidhur me programimin e kryerjen e procedimeve administrative të inspektimit. 

 

Neni 14 

Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes 

 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Përgjegjësit të Sektorit të Mbikëqyrjes janë: 

1. Shqyrton të gjithë informacionin e nevojshëm për veprimtarinë e inspektorateve shtetërore 

dhe inspekton dosjet e inspektimit, si dhe çdo dokument tjetër të lidhur me programimin e 

kryerjen e procedimeve administrative të inspektimit. 

2. Bën ndarjen e punës në Sektorin e Mbikëqyrjes dhe përcakton detyrat nëpërmjet 

përshkrimit të përgjegjësive sipas pozicioneve të punës në këtë sektor. 

3. Mbikëqyr aktivitetin e përditshëm të Sektorit të Mbikëqyrjes duke kërkuar përgatitjen e 

raporteve periodike të punës. 

4. Harton dhe paraqet për miratim tek Drejtori i Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe “e-

Inspection”  programet  vjetore të mbikëqyrjes së inspektimeve dhe programet e llojeve të 

tjera nëse ka. 

5. Brenda afatit 3 ditor nga përfundimi i kontrollit, paraqet tek Drejtori i Drejtorisë së 

Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” raportet përfundimtare të kontrolleve të kryera, 

memorandumet dhe shkresat përkatëse të evidentimit me konkluzionet, rekomandimet dhe 

masat disiplinore e administrative janë të përfshira në raportin final. 

6. Shqyrton, konfirmon dhe aprovon programet e Mbikëqyrjes për çdo subjekt të veçantë. 

7. Propozon masa disiplinore ndaj një inspektori apo kryeinspektori shtetëror, bazuar në 

raportet e përgatitura nga specialistët e Sektorit të Mbikëqyrjes, Drejtorit të Drejtorisë së 

Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection”. 

8. Shqyrton, konfirmon dhe aprovon programet e Mbikëqyrjes për çdo subjekt të veçantë. 

9. Organizon prezantimin dhe sigurimin e kushteve të punës, për grupet e kontrollit në 

subjektet përkatëse. 

10. I kërkon raporte, periodike apo të rastit, sektorit të ”e-Inspection” mbi cdo informacion që 

ndodhet në portalin unik të inspektimit. 

11. Për mungesë rezultatesh në realizimin e detyrave dhe thyerje të disiplinës në punë nga ana 

e punonjësve të Sektorit të Mbikëqyrjes, i propozon Drejtorit të Drejtorisë së Mbikëqyrjes 

dhe “e-Inspection” masa disiplinore dhe administrative të përcaktuara në Kontratën 

Individuale të punës dhe në dispozitat përkatëse ligjore në fuqi. 

12. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Drejtori i Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” dhe Inspektori i Përgjithshëm. 

 

 

 

Neni 15 

Specialisti i  Sektorit të Mbikëqyrjes 

 



RREGULLORE  E BRENDSHME  E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

________________________________________________________________________ 
 

13 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e specialistit të Sektorit të Mbikëqyrjes janë: 

1. Përgjigjet para përgjegjësit të Sektorit të Mbikëqyrjes për realizimin e detyrave të 

ngarkuara. 

2. Kryen kontrolle të inspektimit në inspektoratet shtetërorë, sipas programit të miratuar nga 

Inspektori i Përgjithshëm. 

3. Kryen detyrat që i ngarkohen konform legjislacionit në fuqi, në kohë dhe me cilësi si dhe 

duke respektuar me rigorizitet kërkesat dhe parimet kryesore si objektiviteti, korrektësia, 

konfidencialiteti, profesionalizmi etj. 

4. Gjatë ushtrimit të detyrës, specialisti ruan konfidencialitetin e të dhënave dhe jep 

informacion vetëm në bazë dhe brenda kufijve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 

personale dhe të dhënave që lidhen me veprimtarinë tregtare apo profesionale të subjektit 

të inspektimit apo personave të tjerë. 

5. Gjatë ushtrimit të kontrollit, është i detyruar të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore 

në fuqi si dhe akte të tjera administrative që janë në funksion të vemprimtarisë në fushën e 

inspektimeve.  

6. Bazuar në kërkesat e legjislacionit në fuqi për inspektimin dhe ligjeve të posacme, bazuar 

në informacionin paraprak të grumbulluar rreth subjektit që do të kontrollohet, duhet të 

përgatisë dhe të paraqesë për miratim programin e kontrollit për atë subjekt. 

7. Specialistët, në përmbushje të detyrave të tyre funksionale, kërkojnë nga  

inspektoratet/inspektorët vënien në dispozicion të dosjeve të inspektimit në mjediset e 

Inspektoratit Qendror apo shtetëror/vendor. 

8. Mban lidhje të vazhdueshme me drejtuesit e subjekteve nën kontroll dhe i njofton ata për 

ecurinë dhe problemet që evidentohen gjatë ushtrimit të kontrollit dhe për masat e 

ndërhyrjet që kërkohen në proces në varësi të këtyre problemeve. 

9. I kërkon Drejtorit të Mbikëqyrjes dhe e-Inspection zgjatjen e afatit të programuar për 

përfundimin e kontrollit, kur e gjykon të nevojshme dhe e argumenton atë me volum më të 

madh pune nga parashikimi apo për probleme të ndryshme të dala gjatë procesit të 

kontrollit.  

10. Bazuar në rezultatet dhe dokumentacionin e kontrollit, harton Raportin Përfundimtar të  

kontrollit, ku pasqyrohen përfundimet e arritura nga kontrolli i zhvilluar dhe jep 

rekomandime përmirësuese apo propozon për masa disiplinore dhe administrative ndaj 

personave përgjegjës, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. Raporti Përfundimtar i 

inspektimit i paraqitet për aprovim përgjegjësit të Sektorit tëMbikëqyrjes dhe për miratim 

Drejtorit të Drejtorisë.    

11. Merr dokumenta për sigurimin e provave dhe fotokopje të vërtetuara me origjinalin të 

dokumentave për veprimet që kanë lidhje me kontrollin që ushtrohet. 

12. Harton në përfundim të kontrollit raportin paraprak të kontrollit dhe e vë atë në 

dispozicion të të kontrolluarve, duke përcaktuar edhe afatin e detyrueshëm të nënshkrimit 

me ose pa verejtje të tij. Ky raport duhet të jetë i saktë, i plotë, objektiv dhe me referimet 

përkatëse ligjore. 

13. Harton raportin përfundimtar të kontrollit bazuar në raportin paraprak të tij, duke dhënë 

shpjegime të argumentuara për pranimin ose jo për të gjitha vërejtjet dhe kundërshtimet e 

bëra me shkrim nga palët e kontrolluara.  

14. Në përfundim të të gjithë fazave dhe procedurave të kontrollit të çdo subjekti plotëson 

dosjen e kontrollit në inventarin e së cilës evidentohet dhe administratohet i gjithë 

dokumentacioni i kontrollit sipas kërkesave të përcaktuara. 

15. I dorëzon Drejtorit të Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” ose një punonjësi të autorizuar prej 

tij, dosjen e plotësuar si më sipër dhe me shkresën evidentuese për çdo kontroll të 

përfunduar. 

16. Specialistët mbajnë përgjegjësi ligjore, disiplinore, administrative, sipas rastit, për 

vërtetësinë dhe saktësinë e rezultateve të punës së tyre kontrolluese. 
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17. Specialistët që ngarkohen me shqyrtimin e denoncimeve duhet të marrin cdo informacion 

dhe dokumentacion të nevojshëm nga inspektoratet shtetërore/vendore dhe për 

përfundimet e procesit të mbikëqyrjes njoftojnë organet përkatëse dhe subjektin denoncues   

18. Menaxhon dhe koordinon projekte të veçanta në fushën e inspektimeve me urdhër të 

Inspektorit të Përgjithshëm. 

19. Konstaton nevojat e trajnimit për kryeinspektor/inspektorët dhe propozon fushat e 

trajnimit të tyre. 

20. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit, 

bashkërendon veprimtarinë e trajnimit e të kualifikimit të inspektorëve. 

21. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë. 

 

 

Neni 16 

Sektori i “e-Inspection” 

 

Sektori “e-Inspection” është sektori përgjegjës për portalin unik të inspektimeve “e-

Inspection”, për përditësimin dhe monitorimin e funksionalitetit të gjitha pajisjeve hardëare 

dhe softëare, gjithashtu është përgjegjës për azhornimin dhe mirëmbajtjen e faqes ëeb të 

Inspektoratit Qendror. 

 

 

Neni 17 

Specialisti i Sektorit të “e-Inspection” 

 

Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e specialistit të Sektorit “e-Inspection” janë si më 

poshtë vijon: 

1. Specialistët janë të  ngarkuar për mirëmbajtjen e portalit unik të inspektimit si dhe 

sigurimin e informacionit kur kërkohet nga sektori i monitorimit dhe drejtorët e drejtorive. 

2. Shpërndarja dhe instalimi i pajisjeve hardëare dhe softëare. 

3. Instalimi dhe përditësimi i liçencave të programeve. 

4. Asistencë të përditshme në zgjidhjen e problemeve hardëare dhe softëare. 

5. Përditësimi i faqes së internetit të Inspektoratit Qendror në përmbajtje. 

6. Përgatitja e termave të referencës për krijimin teknologjive të reja. 

7. Përgjegjës për kujdesin, sigurinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit, hardëare, softëare dhe shërbimeve. 

8. Instalimi i programeve të ndryshme për gjithë pajisjet e institucionit 

9. Krijimi dhe mirëmbajtja e përdoruesve në Active Directory. 

10. Sipas kërkesave të Institucionit mundëson përgatitjen e raporteve dhe statistikave. 

11. Specialistët janë të  ngarkuar për mirëmbajtjen e portalit unik të inspektimit si dhe 

sigurimin e informacionit kur kërkohet nga sektori i monitorimit dhe drejtorët e drejtorive. 

12. Helpdesk për Portalin e-Inspection 

13. Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë. 

 

 

 

KREU IV 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME TË PUNËS NË INSPEKTORATIN QENDROR 
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Neni 18 

Rregulla të përgjithshme  

 

1. Marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe bashkërendimit krijohen mes Inspektoratit Qendror dhe 

Inspektorateve Shtetërore. 

2. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i veprimtarisë së strukturave të Inspektoratit Qendror me 

ato të Inspektorateve Shtetërore, krahas komunikimit në dinamikën e përditshme, realizohet 

edhe nëpërmjet planeve të përbashkëta për bashkëpunime afatgjata apo për çështje të 

rëndësishme, ose nëpërmjet akteve të tjera administrative.  

3. Planifikimi i veprimtarive të cilat nuk janë përgjegjësi vetëm e një strukture, në rastin e 

inspektimeve të përbashkëta, bëhet nga grupe pune të ngritura me kohë të plotë ose të 

pjesshme me urdhër të titullarëve eprorë, duke caktuar edhe pika kontakti ose përfaqësues. Pas 

përfundimit të detyrës, këta punonjës informojnë eprorët e tyre për përmbushjen e saj. 

4. Veprimtaria bashkëpunuese realizohet duke respektuar juridiksionin dhe kompetencat. 

 

 

Neni 19 

Komunikimi, mënyrat dhe format 

 

Komunikimi në Inspektoratin Qendror, midis njësive të ndryshme të Inspektorateve 

Shtetërore apo ndërmjet inspektorëve bëhet në mënyrë verbale, me anë të shkresave, me postë 

elektronike, etj. 

 

Gjatë komunikimit, nëpunësit e Inspektoratit Qendror duhet të respektojnë shkallën e 

hierarkisë, të tregojnë sjellje të mirë, etikë morale e profesionale dhe respekt të ndërsjellë. 

 

Komunikimi i brendshëm është komunikimi i titullarit me drejtoritë dhe nëpunësit në 

vartësi të tij, me qëllim dhënien e detyrave, marrjen e informacioneve, njohjen dhe 

prezantimin me aktet normative, rekrutimet, trajnimet, aplikimet, njohjen me ndryshimet në 

organikën e Inspektoratit Qendror, me përgjithësime, masa disiplinore, stimuj të ndryshëm, 

etj. 

 

Komunikimi i jashtëm është komunikimi i Inspektoratit Qendror me struktura të tjera 

të Inspektorateve Shtetërore, administratës publike, më median, shoqërinë civile dhe publikun. 

Inspektorati Qendror informon publikun nëpërmjet takimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta 

me komunitetin, nëpërmjet medias së shkruar dhe elektronike, internetit, fletëpalosjeve mbi 

inspektimin dhe shkeljen e kërkesave ligjore nga subjektet e inspektimit, etj. 

 

 

Neni 20 

Rregulla të bashkëpunimit  

 

Marrëdhëniet mes punonjësve të Inspektoratit Qendror bazohen në shkallën e 

hierarkisë dhe të funksionit.Nëpunësit e Inspektoratit Qendror brenda fushës së përgjegjësisë 

kategorizohen në eprorë, vartës dhe kolegë. 

 

Bazat e marrëdhënieve të punës në Inspektoratin Qendror janë detyrimi për të kryer 

detyrën funksionale, respekti, mbështetja dhe ndihma reciproke, ndërtimi i marrëdhënieve të 

sinqerta e të mirëkuptimit dhe respektimi i besimit të të tjerëve. 
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Neni 21 

Raporti epror-vartës 

 

Eprori ka të drejtë të kërkojë dhe kontrollojë përmbushjen e përgjegjësive nga vartësit. 

 

Vartësi duhet të respektojë urdhrat dhe porositë e eprorit dhe ta informojë atë në kohë 

për përmbushjen e tyre. 

 

Në rastet e veprimtarive të bashkërenduara, caktohet personi përgjegjës dhe 

përcaktohen qartë detyrat për secilin nëpunës. 

 

Si rregull, gjatë ushtrimit të detyrës nuk lejohet qortimi i vartësve në publik.Çdo 

drejtues dhe epror duhet të bazohet në parimet e humanizmit, rolit këshillues dhe 

bashkëpunimit. 

 

 

Neni 22 

Marrëdhëniet ndërmjet kolegëve 

 

Në marrëdhëniet dhe në komunikimin me njëri-tjetrit gjatë kohës së punës, nëpunësit e 

Inspektoratit Qendror duhet të përdorin gjuhën zyrtare, të respektojnë njëri-tjetrin, në 

përputhje me rregullat e etikës. 

 

 

Neni 23 

Orari i punës dhe qëndrimi gjatë kohës së punës 

  

 Orari i punës në IQ është ai që përcaktohet sipas legjislacionit në fuqi për Administratën 

Publike nga e hëna në të enjte 08.00-16.30 dhe ditën e premte 08.00-14.00.  

 Ky orar zgjatet në mënyrën e parashikuar në ligj sipas nevojave të institucionit.  

 Gjatë orarit zyrtar nëpunësi është i detyruar ta shfrytëzojë kohën vetëm për qëllime pune 

dhe detyrat e tij funksionale. 

 Gjatë orarit zyrtar të punës nëpunësi mund të largohet për arsye pune, shëndetësore ose 

arsye të tjera të justifikueshme, me miratim/leje të eprorit direkt. 

 Drejtorët e Drejtorive mund të dalin nga Inspektorati vetëm me leje me shkrim nga 

Inspektori i Përgjithshëm (Në çdo rast duhet përcaktuar qartë arsyeja dhe orari i lëvizjes jashtë 

Inspektoratit). 

 Përgjegjësi i Sektorit të Mbikëqyrjes dhe specialistët e drejtorive mund të dalin nga 

Inspektorati vetëm me leje me shkrim tek eprori direkt të miratuar nga Inspektori i 

Përgjithshëm. 

 

 

Neni 24 

Planifikimi dhe miratimi i lejeve të pushimit vjetor 
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 Çdo Drejtori brenda datës 31 mars të çdo viti kalendarik, bën parashikimin e pushimit 

vjetor për cdo punonjës pa cënuar vijueshmërinë e punës. Parashikimi i lejeve për specialistët 

dhe përgjegjësit e sektorit, firmoset nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse si dhe nga Inspektori i 

Përgjithshëm. Nëse planifikimi ndryshon, ai duhet t’i bëhet i ditur nëpunësit të paktën 30 ditë 

përpara datës së planifikuar. 

 Parashikimi i lejeve nuk do të thotë miratim i tyre. 

 Miratimi i lejes bëhet nga Drejtori i Drejtorisë për nivelet specialist dhe Përgjegjës i 

Sektorit, më pas ai aprovohet dhe nga Inspektori i Përgjithshëm sipas Aneksit 7 bashkëlidhur 

me këtë Rregullore. 

 Miratimi i lejeve të nivelit Drejtor i Drejtorsë bëhet nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 Kërkesa per leje duhet të paraqitet të paktën 15 ditë përpara ditës së programuar për 

fillimin e lejes. 

 Për çdo punonjës të Inpektoratit Qendror, asnjë leje nuk do të quhet e miratuar pa 

aprovimin  e Inspektorit të Përgjithshëm. 

 

 Ditët e pushimit vjetor përllogariten në raport me kohën e punës së kryer nga nëpunësit 

e Inspektoratit Qendror në vitin përkatës. 

 

 Është detyrë e drejtorëve të Drejtorive që të sigurojnë kushtet për kryerjen e pushimeve 

vjetore të punonjësve që kanë në vartësi. 

 

 Nëpunësi ka të drejtë të kërkojë kryerjen e pushimit vjetor edhe në periudha të 

ndryshme e të ndara, por këto periudha nuk mund të jenë më të shkurtra se 6 ditë të 

pandërprera. 

 

 Gjatë kryerjes së pushimeve vjetore nëpunësi trajtohet financiarisht në të njëjtën masë 

me pagën që merr nëpunësi kur është në punë. 

 

 Kur për arsye shëndetësore nëpunësi bëhet i paaftë për punë gjatë pushimeve vjetore të 

paguara, e vërtetuar me raport mjekësor, pushimi vjetor zgjatet për ditët e raportit mjekësor, 

pas njoftimit të eprorit të drejtpërdrejtë. 

 

 Nëse pushimet vjetore nuk kryhen brenda vitit, ato mund të kryhen deri në fund të 

muajit mars të vitit pasardhës.  

 

 Nëpunësi i cili ndërpret marrëdhëniet e punës me Inspektoratin Qendror, trajtohet 

menjëherë financiarisht për ditët e pushimit vjetor të pakryera, të llogaritura në raport me 

kohëzgjatjen e tij të punës brenda vitit kalendarik.  

 

 Kur nëpunësi nuk ka kryer një vit kalendarik të plotë, kohëzgjatja e pushimit vjetor të 

paguar përcaktohet në përpjesëtim të drejtë me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës së 

kryer brenda vitit kalendarik. 

 

 Nëpunësit të Inspektoratit Qendror i jepet leje e pagueshme për rastet si më poshtë 

vijon: 

a. Martesën e nëpunësit          5 ditë; 
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b. Martesën e fëmijës së tij          4 ditë; 

c. Lindjen e fëmijës për baballarët          3 ditë; 

d. Vdekjen e prindërve, të gjyshërve, të bashkëshortit,  

të fëmijës, të vëllezërve, të motrave               5 ditë; 

e. Ndërrimin e banesës            2 ditë; 

f. Sëmundje të renda të fëmijëve, të prindërve  

apo te bashkëshortit te vërtetuara me raport mjekësor       5 ditë; 

g. Përgatitjen dhe mbrojtjen e titujve pasuniversitar për punën që kryejnë    7 ditë. 

 

 Për rastet e mësipërme apo rastet e tjera të veçanta nëpunësi i Inspektoratit Qendror ka 

të drejtë të marrë leje pa të drejtë page për një periudhë deri në 1 muaj në vit. Periudha e lejes 

pa të drejtë pagesë nuk llogaritet në vjetërsi punë. 

 

 

Neni 25 

Etika për nëpunësit e Inspektoratit Qendror 

 

 Nëpunësit e Inspektoratit Qendror duhet të ruajnë reputacionin, dinjitetin, si dhe të 

qëndrojnë larg çdo veprimi, qëndrimi apo sjellje e cila mund të zhvlerësojë emrin e mirë të 

nëpunësit dhe institucionit që përfaqëson. 

 Nëpunësi i Inspektoratit Qendror është i detyruar t’u përmbahet normave të etikës si 

gjatë orarit të punës ashtu edhe jashtë orarit të punës. 

 Nëpunësi i Inspektoratit Qendror duhet të ruajë konfidencialitetit që buron nga ligji në 

lidhje me informacionin dhe materialin që njihet dhe merr dijeni gjatë kryerje së detyrës. Ky 

konfidencialitet nuk eshtë i kufizuar në kohë. 

 Nëpunësi duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënie dhe në komunikimin shkresor e verbal 

me eprorët, kolegët dhe vartësit e tij si dhe të respektojë parimet e etikës sipas legjislacionit në 

fuqi. 

 Veshja e nëpunësve meshkuj duhet të jetë serioze. Për pozicionin Drejtor Drejtorie dhe 

funkione të tjera më të larta në hierarki se ky pozicion, veshja duhet të jetë me kostum, 

këmishë e kravatë, kurse për nëpunësit e tjerë meshkuj duhet paraqitja me pantallona serioze e 

këmishë.Veshja për nëpunëset femra duhet të jetë serioze, jo ekstravagante me funde shumë të 

shkurtra apo këmisha e bluza dekolte.Të gjithë nëpunësit e Inspektoratit Qendror duhet të 

kujdesen për higjenën personale dhe paraqitjen e jashtme. Meshkujt duhet të jenë me flokë me 

gjatësi të përshtatshme, kurse modeli i flokëve për femrat duhet që të mos jetë ekstravagant 

me nuanca të theksuara ngjyrash. 

 Nuk lejohet përdorimi i linjës telefonike të brendshme për qëllime private, përveç 

rasteve familjare urgjente. 

 Në takime pune, mbledhje me Inspektorin e Përgjithshëm, në raportimin tek eprorët 

aparati i telefonit celular duhet të jetë i fikur ose pa tingull. 

 Të gjithë nëpunësit që disponojnë numër celulari, me kuotë fikse të caktuar nga 

Institucioni, janë të detyruar ta mbajnë të hapur këtë numër gjatë 24 orëve. 

 Në të gjitha ambientet e Inspektoratit Qendror është rreptësisht e ndaluar përdorimi dhe 

mbajtja e pijeve alkoolike. 
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 Në të gjitha ambientet e Inspektoratit Qendror është rreptësisht e ndaluar pirja e duhanit. 

Pirja e duhanit mund të lejohet vetëm në vendet e caktuara për këtë qëllim. 

 Në komunikimin e përditshëm brenda institucionit, nëpunësit duhet të respektojnë 

shkallën hierarkike. Gjatë komunikimit, çdo nëpunës duhet të karakterizohet nga etika dhe 

respekti i ndërsjelltë. Komunikimi verbal në ambientet e Inspektoratit Qendror nuk duhet të 

bëhet me zë të lartë. 

 

 

Neni 26 

Shërbimet jashtë rrethit 

 

 Shërbimet jashtë rrethit nga punonjësit e IQ, janë të planifikuara dhe vetëm në raste të 

veçanta, të paplanifikuara sipas nevojave.   

 Autorizimi për dietat gjatë këtyre shërbimeve lëshohet nga Inspektori i Përgjithshëm, 

ose personi i autorizuar prej Tij. 

 Në çdo rast, Urdhri i Shërbimit të punonjësit duhet të firmoset nga nëpunësi udhëtues, 

eprori direkt dhe Inspektori  i Përgjithshëm.Në rastet e udhëtimit të Drejtorave të Drejtorive, 

Urdhri i Shërbimit duhet të firmoset nga nëpunësi udhëtues dhe Inspektori i Përgjithshëm. 

 Pas përfundimit të shërbimit, jashtë rrethit, personi/personat pjesëmarrës duhet t’i 

dërgojnë eprorit direkt, informacionin përkatës brenda 2-3 ditëve.   

 Në qoftë se një udhëtim shërbimi, për arsye të argumentuara, nuk kryhet ose shtyhet për 

një periudhë të mëvonshme, nevojitet miratimi me shkrim i atij që e ka autorizuar këtë 

udhëtim shërbimi.  

 Në qoftë se gjatë një udhëtimi shërbimi bëhet e domosdoshme zgjatja e periudhës së 

shërbimit, duhet të merret pëlqimi i atij që e ka autorizuar atë, por gjithmonë para përfundimit 

të kohës së planifikuar të tij.  

 Udhëtimet e shërbimit brenda vendit kryhen me mjetet e transportit publik.  

 Pas përfundimit të shërbimit, përgatitet dokumentacioni i nevojshëm dhe argumentimi i 

shpenzimeve të kryera me dokumentet vërtetuese të kryerjes së këtyre shpenzimeve. 

 

 Formati i Urdhrit të Shërbimit është sipas Aneksit 8 bashkëlidhur me këtë rregullore. 

 

 

 

 

 

 

 

Neni 27 

Shërbimet jashtë shtetit 

 

 Nëpunësit e Inspektoratit Qendror dalin me shërbim jashtë shtetit vetëm me miratimin e 

Inspektorit të Përgjithshëm. Pas ardhjes së ftesës zyrtare për pjesëmarrje në aktivitet, 

përzgjedhja e personave bëhet nga Inspektori  i Përgjithshëm dhe miratohet prej Tij. 
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 Përveç rasteve urgjente, praktika e shërbimit e miratuar nga Inspektori i Përgjithshëm, 

duhet të dorëzohet 10 (dhjetë) ditë pune para datës së nisjes në Sektorin e Shërbimeve të 

Brendshme. Praktika e shërbimit duhet të përmbajë ftesën zyrtare, përcaktimin nga Titullari  

të personave që do të marrin pjesë në aktivitet dhe Urdhrin e Shërbimit. Urdhri i Shërbimit 

përgatitet nga punonjësi i IQ i ngarkuar për ndjekjen përvec detyrave funksionale edhe me 

çështje të Shërbimeve të Brendshme të IQ. 

 Blerja e biletave të avionit për punonjësit do të bëhet nga Sektori i Shërbimeve të 

Brendshme të AKSHI-t, me paraqitjen e praktikës së plotë të shërbimit. 

 Notat verbale për pajisjen me viza për lëvizje jashtë shtetit të punonjësve, me qëllim 

shërbimi zyrtar ose trajnime profesionale do të përgatiten nga punonjësi i IQ i ngarkuar për 

ndjekjen, përvec detyrave funksionale, edhe me çështje të shërbimeve te brendshme të IQ dhe 

miratohen nga Inspektori i Përgjithshëm. 

 Pas përfundimit të shërbimit, përgatitet dokumentacioni i nevojshëm dhe argumentimi i 

shpenzimeve të kryera me dokumentet vërtetuese të kryerjes së këtyre shpenzimeve. 

 Për çdo rast, pas përfundimit të shërbimit të paraqitet pranë eprorit direkt, relacioni mbi 

aktivitetin e zhvilluar. 

 Në qoftë se gjatë një udhëtimi shërbimi bëhet e domosdoshme zgjatja e periudhës së 

shërbimit, duhet të merret pëlqimi i atij që e ka autorizuar atë, por gjithmonë para përfundimit 

të kohës së planifikuar të tij.  

 

 

Neni 28 

Vizitat dhe delegacionet e huaja 

 

 Inspektorati Qendror fton delegacione të vendeve të huaja për vizita zyrtare. 

 Njoftimet zyrtare për pranimin e ftesave i drejtohen Inspektorit të Përgjithshëm. 

Përgatitjet dhe realizimi i vizitave zyrtare të delegacioneve të huaja në Inspektoratin Qendror 

përcaktohen nga lloji dhe rëndësia e vizitës. 

 Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit përgatit një draft-program 

paraprak për vizitën e delegacionit të huaj dhe ia paraqet për miratim Inspektorit të 

Përgjithshëm. Inspektori i Përgjithshëm ia dërgon palës së ftuar për vizitë. Nëse pala e huaj 

bie dakort me programin paraprak, atëherë përgatitet programi përfundimtar. 

 Shpenzimet e udhëtimit, të fjetjes dhe akomodimit sipas rastit parashikohen 

nëprogramin e bashkëpunimit dypalësh e shumëpalësh, si dhe në aktet e tjera ligjore dhe 

nënligjore. 

 Inspektorati Qendror duhet të jetë në të njëjtin nivel përfaqësimi me delegacionin e 

ftuar. 

 

 

Neni 29 

Përfaqësimi ligjor i Inspektoratit Qendror 

 

 Përfaqësimi ligjor i IQ-së bëhet nga punonjës të Inspektoratit Qendror.  
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 Autorizimi për përfaqësimin ligjor lëshohet nga Inspektori i Përgjithshëm  në emër të 

personit i cili do të përfaqësojë IQ  në procesin gjyqësor. 

 

 

Neni 30 

Informacioni dhe komunikimi me median 

 

 Të drejtën për komunikimin me median e ka vetëm Inspektori i Përgjithshëm. 

 Me porosi apo autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm komunikimi me median mund të 

bëhet edhe nga nëpunësit e Inspektoratit Qendror. 

 Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit është struktura mbështetëse për 

komunikimim e nëpunësve të sipërcituar me median. 

 

 

Neni 31 

Hyrja, trajtimi dhe arkivimi i dokumentacionit 

 

Dokumentacioni në IQ depozitohet dhe ruhet  nga punonjësi i IQ i ngarkuar për ndjekjen 

përvec detyrave funksionale edhe me çështje të Shërbimeve të Brendshme të IQ, në përputhje 

me legjislacionin në fuqi. Punonjësi i caktuar, nëse nuk është pjesë e organikës së IQ, por 

është kontraktuar në bazë të një Vendimi të Këshillit të Ministrave do t’i kryejë detyrat sipas 

Aneksit 18 bashkëlidhur me këtë Rregullore. 

 Korrespondeca e evidentuar dhe e protokolluar, pasi i vendoset vula përkatëse, i 

përcillet Inspektorit të Përgjithshëm, për dhënien e udhëzimeve mbi trajtimin e secilës 

praktikë, në rastet kur kjo korespondencë i adresohet nominalisht Drejtuesve të tjerë të 

Institucionit, ajo i dërgohet drejtpërdrejt të adresuarit. 

 Sipas shënimeve për mënyrën e trajtimit të bëra nga Inspektori i Përgjithshëm 

korrespondenca i dërgohet funksionarëve të caktuar për trajtimin e tyre. 

 Shkresat në IQ lëvizin duke ndjekur shkallën e hierarkisë. 

 Drejtorët e Drejtorive  bëjnë shpërndarjen e materialit duke dhënë udhëzimet përkatëse.  

 Pas trajtimit të materialit nga specialisti përkatës përveç siglës së tij materiali do të 

nënshkruhet edhe nga përgjegjësi i sektorit, drejtori i drejtorisë dhe Inspektori  i Përgjithshëm. 

Nëse materiali është me më shumë se një fletë, nëpunësi që e koncepton duhet që të siglojë në 

fund djathtas secilën prej fletëve. 

 Vula e Inspektoratit të Përgjithshëm vihet vetëm mbi firmën e Inspektorit  të 

Përgjithshëm. Përjashtim bëhet vetëm në rastin kur Inspektori i Përgjithshëm me urdhër të tij 

autorizon delegimin e kompetencave sipas paragrafit të mëposhtëm.   

 Delegimi i kompetencave duhet të bëhet me shkrim duke ndjekur rregullat e përcaktuara 

në Kodin e Procedurave Administrative. Në rastet e delegimit duhet bërë shënimi “Në 

mungesë dhe me porosi” duke vendosur edhe emrin e të autorizuarit sipas Aneksit 9 

bashkëlidhur me këtë rregullore. 
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 Shkresa e firmosur nga drejtorët e drejtorive dorëzohet në Protokoll  brenda afateve të 

përcaktuara në të paktën 2 (dy) kopje, ku njëra nga kopjet e cila qëndron në Protokoll  

përmban siglat e drejtorëve. Specialisti ngarkuar për protokollin e institucionit është i detyruar 

që në prani të nëpunësit që dorëzon materialin të bëjë shënimet e duhura në regjistrin e 

protokollit. 

 Shkresat zyrtare të evidentuara si të trajtuara apo të përfunduara arkivohen me shënimin 

AA (akti arkivohet) shoqëruar me datën përkatëse dhe e firmosur nga nëpunësi përkatës dhe i 

dërgohet për trajtim të mëtejshëm, punonjësit të ngarkuar për çështjet e Arkiv – 

Dokumentacionit.  

 

Modelet e shkresave bëhen sipas anekseve bashkëlidhur kësaj rregulloreje: 

1. Aneksi nr. 2 – Udhëzim i Inspektorit të Përgjithshëm; 

2. Aneksi nr.3 – Urdhër i Inspektorit të Përgjithshëm; 

3. Aneksi nr.4 – Kartelë Shoqëruese e Praktikës; 

4. Aneksi nr. 5 – Programi i Punës për Mbikëqyrjen; 

5. Aneksi nr. 6 – Raporti i Mbikëqyrjes; 

6. Aneksi nr.7 – Kërkesë për marrjen e lejes së zakonshme; 

7. Aneksi nr. 8 – Urdhër Shërbimi; 

8. Aneksi nr. 9 – Shkresë e sigluar me porosi, në mungesë të Inspektorit të Përgjithshëm; 

9. Aneksi nr. 10 – Shkresë e Inspektorit të Përgjithshëm; 

10. Aneks nr. 11 – Memo. 

 

 Formati që do të përdoret për hartimin e shkresave do të jetë me shkrim model 

“Times neë Roman” me madhësi 12 dhe koka e shkresave do të formatohet me “bold”. 

 

 

Neni 32 

Komunikimi me rrjetin elektronik 

 

 Komunikimi i brendshëm në IQ, mund të realizohet edhe nëpërmjet rrjetit elektronik. 

Komunikimi dhe shkëmbimi i dokumentave zyrtare në mënyrë elektronike brenda 

Inspektoratit Qendror  apo jashtë tij nga nëpunësit, bëhet gjithmonë duke përdorur vetëm 

postën elektronike zyrtare të IQ, në raste përjashtimore në pamundësi objektive të përdorimit 

të postës elektronike zyrtare mund të përdoret ajo personale. 

 Të gjithë punonjësit e lidhur në rrjetin e brendshëm, kanë akses dhe në internet duke 

përfshirë përdorimin e postës elektronike dhe Ëorld Ëide Ëeb. Programet për të kryer kërkime 

dhe lexime (Ëeb Broëser) në internet duhet të përdoren vetëm për kërkime informacioni të 

vlefshme për punën.  

 

 

Neni 33 

Rregullat e përdorimit të pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

 

1. Përdorimi i pajisjeve kompjuterike dhe programeve në Inspektoratin Qendror do të 

menaxhohen nga Sektori i “e-Inspection”. 

2. Të gjithë sistemet kompjuterike që janë pronë e Inspektoratit Qendror, duhet të përdoren 

vetëm për qëllime pune. 
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3. Përdorimi për nevoja personale i postës elektronike ose ËEB-it si rrjetet sociale (facebook, 

tëitter), youtube është i kufizuar, duke garantuar përparësinë e përdorimit për qëllime 

pune. 

4. Cilido përdoruesi, kur konstatohet se, për një kohë të gjatë, përdor këto burime për qëllime 

personale, mund t’i ndërpritet mundësia e përdorimit të këtyre burimeve. 

5. Posta elektronike, që dërgohet nga këto sisteme duhet të konsiderohet si çdo lloj tjetër 

komunikimi. Këto mjete komunikimi në tërësinë e tyre përfaqësojnë Inspektoratin 

Qendror, ndaj duhet të shkruhen në mënyrën e duhur dhe profesionale. 

6. Kompjuterët, laptopët, programet, pajisjet periferike, USB-të, kufjet apo çdo lloj tjetër 

pajisjeje kompjuterike që i jepet një përdoruesi nga Inspektorati Qendror në përfundim të 

përmbushjes së detyrës i kthehet dhe  do të mbetet pronë e IQ. 

7. Në një sistem kompjuterik do të instalohen vetëm ato programe që i  nevojiten përdoruesit 

për kryerjen e detyrës.  

8. Përmirësimet në “softëare”, instalime skedarësh dhe skedarë të tjerë të ekzekutueshëm 

(*.exe files), për shkak të rrezikut të lartë të viruseve të transmetuara në mënyrë 

elektronike, nuk lejohen të shkarkohen apo instalohen nga interneti.   

9. Me marrjen e kodit të përdoruesit, për rrjetin dhe sistemet kompjuterike, përdoruesi është 

përgjegjës për të gjithë veprimet që ndërmerren gjatë përdorimit të atij kodi.  

10. Kur një kompjuter hyn në rrjetin e Inspektoratit Qendror, përmbush kërkesat e 

mëposhtme:  

a) Kompjuteri kontrollohet fillimisht nga një teknik për ta pastruar nga programe të 

panevojshme dhe për ta skanuar për viruse.  

b) Vendoset një emër i përshtatshëm dhe një adresë IP (ose aktivizohet DHCP). 

c) Duhet të ketë sistemet e fundit të operimit të përditësuara nga interneti. “Antivirus for 

enterprise edition”. 

11. Të garantohet një hyrje e kufizuar e përdoruesit si në kompjuter ashtu dhe në rrjet.  

12. Nëse një kompjuter nuk i përmbush gjithë këto kërkesa, atëherë nuk do të lejohet të lidhet 

me rrjetin e Inspektoratit Qendror. 

 

 

Neni 34 

Rregullat e përdorimit të Postës Elektronike 

 

1. Nuk lejohet përdorimi i postës elektronike të IQ-së  për qëllime personale që nuk kanë 

lidhje me natyrën e punës. 

2. Të gjitha mesazhet e shpërndara me sistemin e Postës Elektronike të IQ  janë pronë e tij. 

3. Sektori i “e-Inspection”, monitoron postën elektronike dhe përdorimin e internetit.  

4. Në përputhje me kufizimet e sistemit dhe kufizimeve të hapësirës, asnjë fotografi, grafikë, 

film apo ndonjë skedar shtojcë në e-mail nuk duhet të përdoret në sistem pa pasur arsye të 

vlefshme pune. 

5. Është e ndaluar të kopjohen ose transferohen mesazhe ose file që i takojnë një përdoruesi 

tjetër  pa i marrë më pare autorizimin. Është e ndaluar fshehja e identitetit gjatë dërgimit të 

materialeve nëpërmjet postës elektronike. 
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6. Ndalohet dërgimi i file-ve ose dokumentave që mund të shkaktojnë probleme ligjore, të 

thyejnë ligjin e së drejtës së autorit, të dëmtojnë imazhin e IQ-së  si dhe të cënojnë etikën e 

nëpunësit civil. 

7. Evidentimi i mos respektimit të rregullave të komunikimit elektronik, përben “shkelje 

disiplinore”. 

 

 

Neni 35 

Rregullat e përditësimi të faqes së internetit 

 

1. Përditësimi i faqes zyrtare të internetit të Inspektoratit Qendror, ndiqet nga: 

a) Inspektori i Përgjithshëm, i cili ndjek, miraton dhe mbikëqyr procesin e përditësimit të të 

dhënave; 

b) Sektori i “e-Inspection” kryen teknikisht hedhjen e të dhënave në faqen zyrtare dhe 

përgjigjet për mbarëvajtjen teknike të faqes së internetit.  

2. Të dhënat e miratuara për përditësimin e faqes zyrtare do të hidhen nga Sektori i “e-

Inspection” jo më vonë se 2-3 orë nga paraqitja (njoftimi) i lajmit. 

 

 

Neni 36 

Rregulla të hyrjes në Inspektoratin Qendror 

 

 Hyrja e personelit në IQ bëhet për nevoja pune dhe takime të ndryshme. Hyrja dhe 

lëvizja e vizitorëve në mjediset e IQ duhet të jetë nën vëzhgimin e punonjësve të angazhuar 

për sherbimin e ruajtjes së institucionit. Personeli i IQ-së pajiset me fletë-hyrje (kartë 

identifikimi) të përhershme.   

 Gjatë orarit zyrtar të gjithë punonjësit e IQ-së pa përjashtim mbajnë të varur në vend të 

dukshëm kartën e identifikimit. 

 Personat e jashtëm futen në mjediset e IQ  në orarin e caktuar.Personat që hyjnë në 

ambjentet e IQ-së, për takim me punonjësit në nivel përgjegjës sektori dhe specialisti, 

shoqërohen si në hyrje dhe në dalje nga personi pritës. Për takimet ne nivel më te larte, 

shoqërohen nga punonjësi i IQ-së i angazhuar me shërbimin e pritjes.  

 Inspektori i Përgjithshem dhe Drejtorët e Drejtorive kanë të drejtë të presin takime në 

zyrat e tyre pa kufizim orari.  

 Drejtorët e Drejtorive kanë të drejtë të kryejnë takime në zyrat e tyre, ndërsa 

Përgjegjesat e Sektorëve dhe Specialistët do t’i kryejne takimet në oraret e caktuara, në zyrën 

që shërben për pritjen e publikut. 

 Gjatë orarit zyrtar ndalohen vizitat e nëpunësve dhe specialistëve të IQ në zyra të 

ndryshme brenda Institucionit,  pa arsye pune. 

 Me ndëprerjen e marrëdhënieve të punës me IQ-në, çdo person dorëzon kartën e 

identifikimit. Në rastet e humbjes së kartës së identifikimit, punonjësi njofton menjëherë 

eprorin e tij. 
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 Hyrja dhe dalja e punonjësve të administratës në IQ jashtë orarit zyrtar të punës dhe/ose 

në ditët e pushimit evidentohet nga eprori dhe shënohet në një procesverbal të veçantë të 

drejtorisë respektive.Të gjitha hyrje daljet e nëpunësve në IQ duhet të bëhen nga dera 

kryesore. 

 

Neni 37 

Sanksione 

 

 Mos respektimi i Rregullores së Brendshme të IQ-së ngarkon me përgjegjësi dhe përbën 

shkak për proçedim disiplinor sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

 

 

Neni 38 

Dispozita të tjera 

 

Për kompetenca, detyra dhe përgjegjësi të cilat nuk përfshihen në rregulloren e 

mësipërme, zbatohen aktet e tjera administrative të cilat rregullojnë fushën e zbatimit të 

marrëdhënieve që nuk i përmban kjo rregullore. 

 

Të gjithë nëpunësit e Inspektoratit Qendror ngarkohen me njohjen dhe zbatimin e kësaj 

Rregulloreje. 

 

Inspektori i Përgjithshëm ngarkohet me nxjerrjen e urdhrave dhe akteve të tjera për 

zbatimin e dispozitave të kësaj  Rregulloreje. 

 

Inspektori i Përgjithshëm ngarkohet me kontrollin e zbatimit të kësaj Rregulloreje. 

 

Neni 39 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

                                             Mimoza HAJDARMATAJ 

INSPEKTORE E PËRGJITHSHME 
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Aneks 1 

STRUKTURA E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks 2 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

UDHËZIM  

Nr._______ , datë ____/____/2012 

PËR 

“XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX” (titulli i udhëzimit me gërma kapitale) 

 

Mbështetur në ligjin nr. 9000, datë 30.1.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e 

Këshillit të Ministrave" dhe ligjin nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, Inspektori i Përgjithshëm,  

 

UDHËZON: 

 

Neni 1 

Objekti 

Ky udhëzim përcakton rregullat e detyrueshme mbi: 

a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

b) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. 

c) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

 

Neni 2 

Titulli 

 

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 

 

 

Neni xx 

Hyrja në fuqi 
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Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM 

Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX 
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Aneks 3 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

URDHËR  

Nr._______ , datë ____/____/2012 

PËR 

“XXXX XXXXXXX XXXXXX” (titulli i urdhrit me gërma kapitale) 

 

Mbështetur në ligjinnr. 9000, datë 30.1.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të 

Ministrave" dhe ligjin nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”  

 

URDHËROJ: 

 

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 

3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.  

 

INSPEKTOR E PËRGJITHSHËM 

XxxxxxXXXXXXXXXXX 
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Aneks 4 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS 

 

Dërgues _______________________________________________________ 

Nr.______Prot.  Datë ___________    Nr. Prot Hyrës ___________ 

Lënda _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Për t’u trajtuar nga: 

________________________________________________________________________ 

Shënim:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________Data ____/____/_____ 

Afati: 

              Normal (20 dite)  Prioritet (10 dite)     Urgjent 

 

 

Marrë në dorëzim______________________________   Datë__________________ 

Praktika e përdorur nga__________________________  Datë __________________ 

Dorëzuar eprorit përkatës_________________________ Datë __________________ 

  

Përgjigja kthehet nga __________________________________ datë ________________ 

Shënim: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Aneks 5 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

 

 

 

Nr. ______ Prot.          Tiranë, më ____/____/2012 

 

 

MIRATOHET 

INSPEKTOR IPËRGJITHSHËM 

XxxxxxxXXXXXXXXX 

 

 

LËNDA:           

 

 

 

DREJTUAR:  

 

   

   

PËR DIJENI :  

 

    

 
 
 

Baza ligjore dhe përshkrimi i programit te punës 

 
______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Grupi i punës do të përbëhet nga: 
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DOKUMENTIMI DHE EVIDENTIMI I REZULTATEVE 

 

 Përgatitja dhe paraqitja e informacionit Inspektores së Përgjithshme; 

 Raporti Final me rekomandimet dhe konkluzionet e mbikëqyrjes. 

 

 

 

 

 

Drejtor i Mbikëqyrjes &“e – Inspection” 

XxxxxXXXXX 
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Aneks 6 

 

 

 
 

 
RAPORT MBIKËQYRJE 

 
 
 
 
 

 

Drejtoria e Mbikëqyrjes dhe e-Inspektim (DMI) 

 

 

 

Përmbledhja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODA E PUNËS 
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PROCEDURA 

 

 

 

Analiza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

REZULTATET E MBIKËQYRJES 

 
 

Gjetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKLUZIONET 
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REKOMANDIMET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACIONI I BASHKËNGJITUR 
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Aneks 7                                                       

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

Drejtoria e XxxxxxxXxxxxxxxxx dhe Xxxxxxxxx 

                                                                         

 

 

Nr. ______ Prot.          Tiranë, më ____/____/2012 

 

 

LËNDA: Kërkesë për marrjen e lejes së zakonshme  

 

 

DREJTUAR:  Z. XxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX 

   INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM 

 

           

I nderuar Z. Inspektor i Përgjithshëm, 

Unë i/e nënshkruari/a XxxxxxxXxxxxxxxx (Emër Mbiemër), me detyrë Xxxxxxxxx 

(pozicioni), pranë Drejtorisë së Xxxxxxxx Xxxxxxx (Emri i Drejtorisë), paraqes kërkesën 

time për të kryer xx ditë leje nga pushimi vjetor i vitit xxxx, duke filluar nga data xx.xx.xxxx 

deri më datë xx.xx.xxxx.  

Duke Ju falenderuar,  

 

Xxxxx Xxxxxxx 

Pozicioni 

        

      XxxxxXxxxx 

Drejtor Drejtorie 

 

MIRATOHET 

XxxxxxxXXXXXXXXXXXX 

 

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM  
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Aneks 8 

Inspektorati Qendror 

Sektori i financës  Tiranë, më       /     /2012 

 

URDHER SHERBIMI 

 

Z.Zj ________________________,  me detyrë   _________________________________ 

dërgohet me shërbim në  ____________________________________________________ 

Për, _____________________________________________________________________ 

Program nr. Prot. _____dt. ____.____. 2012 

  

 

Niset nga   ____________ më ____.____.2012     Arriti në _________ më ___.___.2012 

 

Niset nga   ____________ më ____.____.2012     Arriti në _________ më ___.___.2012 

 

Niset nga   ____________ më ____.____.2012     Arriti në _________ më ___.___.2012 

 

Niset nga   ____________ më ____.____.2012     Arriti në _________ më ___.___.2012 

 

Niset nga   ____________ më ____.____.2012     Arriti në _________ më ___.___.2012 

 

 

 

PERMBLEDHJE E SHPENZIMEVE 

 

Emri Mbiemri _______________________________  

 

Bileta Udhëtimi Cope   ________Lekë_________ =  ________________Lekë 

 

Dieta për Ditë               ________Lekë_________ =  ________________Lekë 

 

Fjetje për Netë              ________Lekë_________ =  ________________Lekë 

        

Shuma për të Marrë në Lekë    ______________________ 

 

 

     Nëpunësi udhëtues                                                Urdhëruesi 

_____________________                                  ___________________ 

Specialisti i Financës                                          Inspektor i Përgjithshëm 
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Aneks 9 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

Drejtoria e XxxxxxxXxxxxxxxxx dhe Xxxxxxxxx 

 

 

Nr. ______ Prot.          Tiranë, më ____/____/2012 

 

 

LËNDA: _________________________________________________  

 

 

DREJTUAR: Z. _____________(emër mbiemër i personit të cilit i drejtohet 

shkresa) 

___________________ (Pozicioni që ka personi të cilit i drejtohet 

shkresa dhe institucioni përkatës) 

 

 

           

I nderuar Z. _______________, 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin. 

 

XxxxxxxXXXXXXXXX (Emër MBIEMËR) 

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM 

(Në mungesë dhe me porosi) 
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Aneks 10 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

INSPEKTORATI QENDROR 

Drejtoria e XxxxxxxXxxxxxxxxx dhe Xxxxxxxxx 

 

 

Nr. ______ Prot.          Tiranë, më ____/____/2012 

 

 

LËNDA: _________________________________________________ 

 

 

DREJTUAR: Z. ________________ (emër mbiemër i personit të cilit i drejtohet 

shkresa) 

_____________________________(Pozicioni që ka personi të cilit i 

drejtohet shkresa dhe institucioni përkatës) 

 

 

           

I nderuar Z._________________, 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin. 

 

XxxxxxxXXXXXXXXXXXX 

 

INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM 
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Aneks 11 

 

MEMO 

 

 

  

Për:   Znj. __________________, INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM 

  

Nga:  ______________________(emër mbiemër i punonjësit që harton Memo-n) 

  

Çështja:  Mbi ___________________________  

 

Datë:  XX.XX.XXXX (ditë.muaji.viti) (me shifra romake) 

 

  

  

Znj. Inspektore e Përgjithshme, 

 

 

Në vijim të detyrës së ngarkuar  lidhur me xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, komentet e mia janë si më poshtë: 

 

1. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________. 

 

 

Ju falenderoj për vëmendjen. 
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Aneks 12 

 

PËRSHKRIM PUNE 

 
I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Drejtoria: Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe Koordinimit 

Shkalla:   II-b 

Titulli i punës:  Drejtor 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e inspektimeve, si 

dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së Inspektorateve Shtetërore. 

Të rekomandojë modifikime të dokumentave të politikës strategjive dhe metodologjive të 

inspektimit dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore, si dhe të programimit të inspektimeve. 

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

Drejtori i DUMK është përgjegjës për mbarvajtjen dhe kordinimin e përditshëm të drejtorisë, 

si dhe raporton pranë Inspektorit të Përgjithshëm mbi ecurinë e detyrave të DUMK, si më 

poshtë: 

 

 Hartimin dhe përgatitjen e udhëzimeve, rregullave të përgjithshme dhe metodikave 

lidhur me veprimtarinë e inspektimit në Republikën e Shqipërisë;  

 Përgatitjen, shpërndarjen dhe përditësimin e strategjive, udhëzimeve dhe rregulloreve 

lidhur me veprimtarinë e inspektimit dhe është përgjegjëse për kontrollin e tyre në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në fushën e inspektimit, praktikave më të mira 

të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë në fushën e inspektimit si dhe përshtatjen 

me standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian;  

 Njohjen me aktet përkatëse të ministrit përgjegjës apo inspektorateve shtetërore 

qendrore dhe vendore sipas ligjit “Për inspektimin” dhe akteve nënligjore në zbatim të 

tij, si dhe dhënien e mendimeve këshillimore, sipas rastit, me qëllim përmirësimin dhe 

përshtatjen e tyre me aktet e Inspektoratit Qendror dhe dispozitat ligjore dhe nënligjore 

të zbatueshme në fushën e inspektimit;  

 Ndjekjen e çdo nisme ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit dhe propozimin 

Inspektorit të Përgjithshëm mbi nismat e ndërmarra apo propozimin e nismave të veta;  

Drejtori i DUMK 

Specialisti II 

Specialisti IV 

 

Specialisti I 

Specialisti III 
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 Mbikëqyrjen e procesit të zhvillimit të sistemit të koordinimit të punës midis 

Inspektorateve Shtetërore qendrore dhe vendore dhe Inspektoratit Qendror.  

 Organizimin e sistemit të trajnimeve të inspektorëve të inspektorateve  

 Menaxhimin dhe koordinimin e ngritjes së kapaciteteve profesionale të administratës 

publike brënda Inspektoratit Qendror. 

 Mbajtjen sipas legjislacionit në fuqi të protokollit dhe arshivës. 

 Krijimin e marrëdhënieve me donatorë të mundshëm që ofrojnë asistencë për ngritje 

kapacitetesh. 

 Mbajtjen e marrëdhënieve me publikun dhe mediat e shkruara e vizive sa i përket 

veprimtarisë së Inspektoratit Qendror.  

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat Përqindja e 

kohës 

1 Përgatit raporte periodike rreth mbarvajtjes së punës së DUMK për 

inspektorin e Përgjithshëm 

10 

2 Në bashkëpunim me drejtorin e Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e-Inspection 

propozon pranë Inspektorit të Përgjithshëm objektivat strategjikë për 

planifikimin e punës së Inspektoratit Qendror 

5 

3 Përgatitja e programit të punës në bazë javore, mujore dhe vjetore, në bazë 

të objektivave institucionalë 

15 

4 Organizimi i punës, ndarja e detyrave dhe administrimi i stafit në mënyrë 

efektive. (planifikimi i lejeve vjetore) 

15 

5 Siguron respektimin e afateve dhe të procedurave për kryerjen e punës 10 

6 Monitoron dhe mat performancën në punë të stafit të DUMK 10 

7 Organizon dhe mban mbledhjet javore në DUMK për analizën e punës, si 

dhe mban lidhje dhe kordinon punën me Drejtorinë së Mbikëqyrjes dhe e-

Inspection  

5 

8 Kontribut personal në hartimin i rregullave të përgjithshme për 

metodologjinë e vlerësimit të riskut, programimin e inspektimeve dhe 

dokumentimin e veprimtarisë së inspektimeve dhe mënyrën e raportimit të 

inspektorateve shtetërore. Jep mendim këshillimor për programet e 

inspektimit të hartuar nga inspektoratet shtetërore. 

5 

9 Kontribut personal në përpunimin, analizimi dhe interpretimi i 

informacionit të brendshëm dhe të huaj dhe materialeve të tjera lidhur me 

fushën e inspektimeve përfshirë edhe detyrimet e antarësimit në BE. 

Hartimi i raporteve për veprimtarinë e inspektorateve. 

5 

10 Jep mendime për çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit. 10 

11 Pjesëmarrje në grupe pune ndër-institucionale, si përfaqësues i Inspektoratit 

Qendror për iniciativa ligjore apo nënligjore që prekin fushën e inspektimit. 

5 

 Ndjek veprimtarinë e trajnimit, kualifikimit, testimit dhe certifikimit të 

inspektorëve. Jep mendim për kërkesat specifike për arsimimin e 

inspektorëve të inspektorateve shtetërore dhe vendore. 

5 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Udhëheqjes Metodologjoke dhe Koordinimit në IQ. 
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Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Kordinimi i punës si dhe miratimi paraprak për përgatitjen e propozimeve dhe dokumenteve të 

ndryshme për Inspektorin e Përgjithshëm, si dhe materialeve të tjera të kërkuara për të 

mbështetur procesin vendimmarrës dhe planifikimit në fushën e inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Vlerësimi, miratimi paraprak, si dhe hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për 

metodologjinë e  programimin e inspektimeve dhe vlerësimin e riskut. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me drejtorinë e 

Mbikëqyrjes, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me inspektorin e 

Përgjithshëm dhe specialistë e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me 

përfaqësues të institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për 

çështje të fushës së inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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Aneks 13 

PËRSHKRIM PUNE – SPECIALIST I 

 

I. Emri:    

Institucioni:           Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe 

Koordinimit 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:   Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e inspektimeve, si 

dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së Inspektorateve Shtetërore. 

Të rekomandojë modifikime të dokumentave të politikës strategjive dhe metodologjive të 

inspektimit dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore, si dhe të programimit të inspektimeve. 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 Përgjegjësi për hartimin dhe propozimi i përmirësimit të ligjit për inspektimin dhe akteve 

të tjera ligjore dhe nën ligjore në fushën e inspektimit, si dhe metodologjisë së 

inspektimeve dhe për probleme të koordinimit të institucineve të sistemit të inspektimit. 

 Përgjegjësi për analizimin dhe interpretimin e informacionit në lidhje me fushën e 

inspektimeve dhe hartimin e raporteve për veprimtarinë e inspektorateve. 

 Përgjegjësi për mbajtjen sipas legjislacionit në fuqi të protokollit dhe arshivës. 

 Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ose kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë dhe të detyrimeve të integrimit në BE. 

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat Përqindja e 

kohës 

1 Hartimi i rregullave të përgjithshme për metodologjinë e vlerësimit të 

riskut, programimin e inspektimeve dhe dokumentimin e veprimtarisë së 

inspektimeve dhe mënyrën e raportimit të inspektorateve shtetërore. Jep 

mendim këshillimor për programet e inspektimit të hartuar nga 

inspektoratet shtetërore. 

25 

2 Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i informacionit të brendshëm dhe të 

huaj dhe materialeve të tjera lidhur me fushën e inspektimeve përfshirë 

25 

Drejtori i DUMK 

Specialisti II 

Specialisti IV 

 

Specialisti I 

Specialisti III 
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edhe detyrimet e anëtarësimit në BE. Hartimi i raporteve për veprimtarinë e 

inspektorateve. 

3 Jep mendime për çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit. 10 

4 Mban protokollin dhe arshivën. 30 

5 Bashkëpunon me specialistë të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e-Inspection 

në Inspektoratin Qendror për përgatitjen e drafteve të dokumentave të 

përbashkëta të institucionit. 

10 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Udhëheqjes Metodologjoke dhe Koordinimit në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe atë planifikues në fushën e 

inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për metodologjinë e  programimin e 

inspektimeve dhe vlerësimin e riskut. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me drejtorinë e 

Mbikëqyrjes, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje të planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistë e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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PËRSHKRIM PUNE – SPECIALIST II 

I. Emri:    

Institucioni:           Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe 

Koordinimit 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:   Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e inspektimeve, si 

dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së Inspektorateve Shtetërore. 

Të rekomandojë modifikime të dokumentave të politikës strategjike dhe metodologjive të 

inspektimit dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore, si dhe të programimit të inspektimeve. 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 

 Përgjegjësi për hartimin, propozimin dhe përmirësimin e ligjit për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë, ligjeve sektoriale në fushën e inspektimit dhe akteve të tjera 

ligjore dhe nënligjore në këtë fushë, si dhe metodologjisë së inspektimeve dhe për 

probleme të koordinimit të institucioneve të sistemit të inspektimit. 

 Përgjegjësi për analizimin dhe interpretimin e informacionit në lidhje me fushën e 

inspektimeve dhe hartimin e raporteve për veprimtarinë e inspektorateve. 

 Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit, kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë si dhe raportimit të detyrimeve të integrimit në BE. 

 Përgjegjësi për mbajtjen e marrëdhënieve me publikun dhe mediat e shkruara e vizive sa i 

përket veprimtarisë së Inspektoratit Qendror.  

 

V. Detyrat kryesore. 

 

Nr. Detyrat Përqindja e 

kohës 

1 Hartimi, propozimi dhe përmirësimi i ligjit për inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë, ligjeve sektoriale në fushën e inspektimit dhe akteve të tjera 

ligjore dhe nënligjore në këtë fushë, si dhe hartimi i rregulloreve a akteve të 

tjera të brendshme të Inspektoratit Qendror. 

50 

2 Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i informacionit të brendshëm dhe të 20 

Drejtori i DUMK 

Specialisti II 

Specialisti IV 

 

Specialisti I 

Specialisti III 
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huaj dhe materialeve të tjera lidhur me fushën e inspektimeve përfshirë 

edhe detyrimet e anëtarësimit në BE. Hartimi i raporteve për veprimtarinë e 

inspektorateve. 

3 Pjesëmarrje në grupe pune ndër-institucionale, si përfaqësues i Inspektoratit 

Qendror për iniciativa ligjore apo nënligjore që prekin fushën e inspektimit. 

10 

4 Mbajtja e marrëdhënieve me publikun dhe mediat e shkruara e vizive sa i 

përket veprimtarisë së Inspektoratit Qendror. 

10 

5 Bashkëpunon me specialistë të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e-Inspection 

në Inspektoratin Qendror për përgatitjen e drafteve të dokumentave të 

përbashkëta të institucionit. 

10 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Udhëheqjes Metodologjoke dhe Koordinimit në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe atë planifikues në fushën e 

inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për metodologjinë dhe  programimin e 

inspektimeve dhe vlerësimin e riskut të IQ. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me drejtorinë e 

Mbikëqyrjes, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistët e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologë të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm. 

 Përfaqësim i IQ në institucione shtetërore dhe në gjykatë për mbrojtjen e interesave të 

ligjshme të institucionit. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 



RREGULLORE  E BRENDSHME  E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

________________________________________________________________________ 
 

48 

 

PËRSHKRIM PUNE – SPECIALIST III 

I. Emri:    

Institucioni:           Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe 

Koordinimit 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:   Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e inspektimeve, si 

dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së Inspektorateve Shtetërore. 

Të rekomandojë modifikime të dokumentave të politikës strategjike dhe metodologjive të 

inspektimit dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore, si dhe të programimit të inspektimeve. 

Të koordinojë aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të Inspektoratin 

Qendrore dhe të Inspektorateve Shtetërore. 

Të menaxhojë dhe koordinojë aspektin logjistik të aktiviteve të asistencës teknike si trajnime 

brenda dhe jashtë vendit. 

Të krijojë kontakte të reja me autoritete homologe jashtë vendit dhe të përfaqësojë 

Inspektoratin Qendror në marrëdhënie me to.  

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 Përgjegjësi për hartimin dhe propozimi i përmirësimit të ligjit për inspektimin dhe akteve 

të tjera ligjore dhe nën ligjore në fushën e inspektimit, si dhe metodologjisë së 

inspektimeve dhe për probleme të koordinimit të institucineve të sistemit të inspektimit. 

 Përgjegjësi për analizimin dhe interpretimin e informacionit në lidhje me fushën e 

inspektimeve dhe hartimin e raporteve për veprimtarinë e inspektorateve. 

 Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë dhe të detyrimeve të integrimit në BE. 

 Përgjegjësi për organizimin e sistemit të trajnimeve të inspektorëve të inspektorateve  

 Përgjegjësi për menaxhimin dhe koordinimin e ngritjes së kapaciteteve profesionale të 

administratës publike brënda Inspektoratit Qendror. 

 Përgjegjësi për të krijuar marrëdhënie me donatorë të mundshëm që ofrojnë asistencë për 

ngritje kapacitetesh. 

 

 

 

Drejtori i DUMK 
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Specialisti IV 

 

Specialisti I 

Specialisti III 
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V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat Përqindja e 

kohës 

1 Hartimi i rregullave të përgjithshme për metodologjinë e vlerësimit të 

riskut, programimin e inspektimeve dhe dokumentimin e veprimtarisë së 

inspektimeve dhe mënyrën e raportimit të inspektorateve shtetërore. Jep 

mendim këshillimor për programet e inspektimit të hartuar nga 

inspektoratet shtetërore. 

20 

2 Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i informacionit të brendshëm dhe të 

huaj dhe materialeve të tjera lidhur me fushën e inspektimeve përfshirë 

edhe detyrimet e antarësimit në BE. Hartimi i raporteve për veprimtarinë e 

inspektorateve. 

30 

3 Jep mendime për çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit. 10 

4 Ndjek veprimtarinë e trajnimit, kualifikimit, testimit dhe certifikimit të 

inspektorëve. Jep mendim për kërkesat specifike për arsimimin e 

inspektorëve të inspektorateve shtetërore dhe vendore. 

30 

5 Bashkëpunon me specialistë të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e-Inspection 

në Inspektoratin Qendror për përgatitjen e drafteve të dokumentave të 

përbashkëta të institucionit. 

10 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Udhëheqjes Metodologjoke dhe Koordinimit në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe planifikimit në fushën e inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për metodologjinë e  programimin e 

inspektimeve dhe vlerësimin e riskut. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me drejtorinë e 

Mbikëqyrjes, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistë e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 
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 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 

 

PËRSHKRIM PUNE – SPECIALIST IV 

I. Emri:    

Institucioni:           Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Drejtoria e Udhëheqjes Metodologjike dhe 

Koordinimit 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:   Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e inspektimeve, si 

dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së Inspektorateve Shtetërore. 

Të rekomandojë modifikime të dokumentave të politikës strategjike dhe metodologjive të 

inspektimit dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore, si dhe të programimit të inspektimeve. 

Të koordinojë aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore të Inspektoratin 

Qendrore dhe të Inspektorateve Shtetërore. 

Të menaxhojë dhe koordinojë aspektin logjistik të aktiviteve të asistencës teknike si trajnime 

brenda dhe jashtë vendit. 

Të krijojë kontakte të reja me autoritete homologe jashtë vendit dhe të përfaqësojë 

Inspektoratin Qendror në marrëdhënie me to.  

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 Përgjegjësi për hartimin dhe propozimi i përmirësimit të ligjit për inspektimin dhe akteve 

të tjera ligjore dhe nën ligjore në fushën e inspektimit, si dhe metodologjisë së 

inspektimeve dhe për probleme të koordinimit të institucineve të sistemit të inspektimit. 

 Përgjegjësi për analizimin dhe interpretimin e informacionit në lidhje me fushën e 

inspektimeve dhe hartimin e raporteve për veprimtarinë e inspektorateve. 

 Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë dhe të detyrimeve të integrimit në BE. 

Drejtori i DUMK 

Specialisti II 

Specialisti IV 

 

Specialisti I 

Specialisti III 
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 Përgjegjësi për organizimin e sistemit të trajnimeve të inspektorëve të inspektorateve  

 Përgjegjësi për menaxhimin dhe koordinimin e ngritjes së kapaciteteve profesionale të 

administratës publike brënda Inspektoratit Qendror. 

 Përgjegjësi për të krijuar marrëdhënie me donatorë të mundshëm që ofrojnë asistencë për 

ngritje kapacitetesh. 

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat Përqindja e 

kohës 

1 Hartimi i rregullave të përgjithshme për metodologjinë e vlerësimit të 

riskut, programimin e inspektimeve dhe dokumentimin e veprimtarisë së 

inspektimeve dhe mënyrën e raportimit të inspektorateve shtetërore. Jep 

mendim këshillimor për programet e inspektimit të hartuar nga 

inspektoratet shtetërore. 

20 

2 Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i informacionit të brendshëm dhe të 

huaj dhe materialeve të tjera lidhur me fushën e inspektimeve përfshirë 

edhe detyrimet e antarësimit në BE. Hartimi i raporteve për veprimtarinë e 

inspektorateve. 

30 

3 Jep mendime për çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit. 10 

4 Ndjek veprimtarinë e trajnimit, kualifikimit, testimit dhe certifikimit të 

inspektorëve. Jep mendim për kërkesat specifike për arsimimin e 

inspektorëve të inspektorateve shtetërore dhe vendore. 

30 

5 Bashkëpunon me specialistë të Drejtorisë së Mbikëqyrjes dhe e-Inspection 

në Inspektoratin Qendror për përgatitjen e drafteve të dokumentave të 

përbashkëta të institucionit. 

10 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Udhëheqjes Metodologjoke dhe Koordinimit në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe planifikimit në fushën e inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për metodologjinë e  programimin e 

inspektimeve dhe vlerësimin e riskut. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me drejtorinë e 

Mbikëqyrjes, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistë e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 
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 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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Aneks 14 

PËRSHKRIM PUNE 

I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Drejtoria: Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” 

Shkalla:   II-b 

Titulli i punës:  Drejtor 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e mbikëqyrjes së 

veprimtarisë inspektuese të Inspektorateve Shtetërore dhe vendore. 

Të rekomandojë përmirësim e veprimtarisë inspektuese për zbatimin me rigorozitet të 

legjislacionit në fushën e inspektimit. 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 
Drejtori i DMI është përgjegjës për mbarvajtjen dhe kordinimin e përditshëm të drejtorisë, si 

dhe raporton pranë Inspektorit të Përgjithshëm mbi ecurinë e detyrave të DMI, si më poshtë: 

 

 Hartimin dhe përgatitjen strategjive,udhëzimeve, rregullave të përgjithshme dhe 

metodikave, lidhur me rritjen e efikasitetit tëmbikëqyrjes së veprimtarisë inspektuese 

në Republikën e Shqipërisë;  

 Mbikqyrjen e portalit unik për programimin, autorizimin dhe kryerjen e procedimit të 

inspektimit nga inspektoratet shtetërore / vendore.  

 Mbikqyrjen e bashkërendimit të inspektimeve, shkëmbimin e të dhënave ndërmjet 

inspektoateve të ndryshme si dhe për informimin e publikut; 

 Kujdeset për zbatueshmërinë e kërkesave të akteve ligjore dhe nënligjore që kanë 

lidhje me procedurat që ndjekin specialistët e drejtorisë gjatë procesit të mbikqyrjes së 

inspektorateve shtetërore / vendore. 

 Përmirësimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit. 

 Përcakton efektivitetin e sistemit e-inspection dhe I propozon Inspektorit të 

Përgjithshëm për përmirësimin e tij. 
 Udhëheq  dhe organizon punën për kualifikimin e përditësuar profesional të personelit 

të drejtorisë së Mbikëqyrjes  me literaturën e inspektimit dhe legjislacionin në fuqi. 
 Administron denoncimet, harton planin e punës për objektin e denoncimit dhe 

informon Inspektoren dhe subjektin denoncues për rezultatet e kontrollit.  

Drejtore e DMI 

Sektori i 

Mbikqyrjes 
Sektori e-inspection 
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V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 
Përgatit raporte periodike rreth mbarëvajtjes së punës së DMI  për 

Inspektorin e Përgjithshëm 
10 

2 

Në bashkëpunim me drejtorin e Drejtorisë së Udhëheqjes Metodologjike 

propozon pranë Inspektorit të Përgjithshëm objektivat strategjikë për 

planifikimin e punës së Inspektoratit Qendror 

5 

3 
Përgatitja e programit të punës në bazë javore, mujore dhe vjetore, në bazë 

të objektivave institucionalë 
15 

4 
Organizimi i punës, ndarja e detyrave dhe administrimi i stafit në mënyrë 

efektive. (planifikimi i lejeve vjetore) 
15 

5 Siguron respektimin e afateve dhe të procedurave për kryerjen e punës 10 

6 Monitoron dhe mat performancën në punë të stafit të DMI 10 

7 

Organizon dhe mban mbledhjet javore në DMI për analizën e punës, si dhe 

mban lidhje dhe koordinon punën me Drejtorinë e Udhëheqjes 

Metodologjike dhe Koordinimit 

5 

8 
Hartimi i raporteve udhëzimeve, rregullave të përgjithshme dhe metodikave 

për zbatimin e legjislacionit në fuqi në fushën e inspektimit. 
5 

9 

Kontribut personal në njohjen përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit 

të brendshëm dhe të huaj dhe materialeve të tjera lidhur me mbikëqyrjen e 

veprimtarisë inspektuese përfshirë edhe detyrimet e antarësimit në BE.  

5 

10 

Komunikon me kryeinspektorët e Inspektorateve Shtetëtrore për 

bashkërendimin e inspektimeve, shkëmbimine të dhënave, mbarëvajtjen e 

procesit të mbikëqyrjes së veprimtarisë inspektuese.  

5 

11 
Pjesëmarrje në grupe pune ndër-institucionale, si përfaqësues i Inspektoratit 

Qendror për iniciativa ligjore apo nënligjore që prekin fushën e inspektimit. 
3 

12 
Mbikqyr sistemin e-inspection dhe i propozon Inspektorit të Përgjithshëm 

për përmirësimin e ti. 
7 

13 

Në bashkëpunim me DUMK Rekomandon  

nevojat për arsimimin dhe trajnimin e inspektorëve të inspektorateve 

shtetërore dhe vendore. 

5 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Mbikqyrjes dhe e-Inspction në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 

 

Vendimmarrja 

Kordinimi i punës si dhe miratimi paraprak për përgatitjen e propozimeve dhe dokumenteve të 

ndryshme për Inspektorin e Përgjithshëm, si dhe materialeve të tjera të kërkuara për të 

mbështetur procesin vendimmarrës dhe planifikimit në fushën e inspektimeve. 
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Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Vlerësimi, miratimi paraprak, si dhe hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për 

metodologjinë e  programimin e inspektimeve dhe vlerësimin e riskut. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike  dhe Koordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me inspektorin e 

Përgjithshëm dhe specialistë e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me 

përfaqësues të institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për 

çështje të fushës së inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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Aneks 15 

PËRSHKRIM PUNE 

 

I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Drejtoria: Sektori i Mbikqyrjes, Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” 

Shkalla:   III-a/1 

Titulli i punës:  Përgjegjës sektori 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore për sistemin e mbikëqyrjes së 

veprimtarisë inspektuese të Inspektorateve Shtetërore dhe vendore. 

Të rekomandojë përmirësim e veprimtarisë inspektuese për zbatimin me rigorozitet të 

legjislacionit në fushën e inspektimit. 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 
Përgjegjësi i Sektorit të Mbikqyrjes është përgjegjës për mbarvajtjen dhe kordinimin e 

përditshëm të këtij sektori, si dhe raporton pranë Drejtorit të DMI mbi ecurinë e realizimit të 

detyrave të sektorit, si më poshtë: 

 

 Shqyrton të gjithë informacionin e nevojshëm për veprimtarinë e inspektorateve shtetërore 

dhe inspekton dosjet e inspektimit, si dhe çdo dokument tjetër të lidhur me programimin 

dhe kryerjen e procedimeve administrative të inspektimit. 

 Mbikëqyr aktivitetin e përditshëm të Sektorit të Mbikëqyrjes duke kërkuar përgatitjen e 

raporteve periodike të punës. 

 Kontribuon në hartmin  e programeve  vjetore, 6 mujore, mujore, javore të Sektorit të 

Mbikëqyrjes dhe programet e llojeve të tjera nëse ka dhe i aprovon ato. 

 Jep kontribut për hartimin e raporteve përfundimtare të kontrolleve të kryera apo 

memorandume dhe shkresat përkatëse të evidentimit me konkluzionet, rekomandimet dhe 

masat disiplinore e administrative. 

 Kujdeset për mirëmbajtjen, sigurinë dhe zhvillimin e portalin unik të inspektimit në 

përputhje me nevojat dhe standartet ndërkombëtare. 

 Për mungesë rezultatesh në realizimin e detyrave dhe thyerje të disiplinës në punë nga ana 

e punonjësve të Sektorit të Mbikëqyrjes, i propozon Drejtorit të Drejtorisë së Mbikëqyrjes 

Përgjegjëse e 

sektorit 

Specialisti I Specialisti II 

Drejtori i DMI 
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dhe “e-Inspection” masa disiplinore dhe administrative të përcaktuara në Kontratën 

Individuale të punës dhe në dispozitat përkatëse ligjore në fuqi. 

 Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara 

nga Drejtori i Drejtorisë se Mbikëqyrjes dhe “e-Inspection” dhe Inspektori i Përgjithshëm. 

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 

Organizon, drejton, bashkërendon dhe kontrollon punën e specialistëve të 

Sektorit  për realizimin e detyrave të ngarkuara dhe raporton tek Drejtore e 

DMI . 

15 

2 
Njihet, vlerëson dhe merr masa në lidhje me denocimet\kërkesat e 

paraqitura pranë IQ. 
5 

3 

Kontribuon në përgatitjen e programit të punës në bazë javore, mujore dhe 

vjetore, në bazë të objektivave institucionalë. Aprovon dhe ndjek zbatimin 

e 

realizimin e programeve të punës nga specialistët e sektorit.  

10 

4 
Organizon dhe drejton punën për përgatitjen e raporteve të mbikqyrjes në 

kohë dhe me cilësi dhe bën rekomandimet përkatëse. 
10 

5 
Bashkëpunon me Drejtorin e Drejtorisë  për rastet e relatuara dhe 

rekomandon drejtimet se ku duhet fokusuar veprimtaria mbikqyrëse. 
10 

 
Kërkon raporte, periodike apo të rastit, sektorit të ”e-Inspection” mbi cdo 

informacion që ndodhet në portalin unik të inspektimit 
5 

6 
Monitoron dhe mat performancën në punë të specialistëve të sektorit dhe 

informon Drejtoren e DMI. 
10 

7 

Kontribut personal në njohjen përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit 

të brendshëm dhe të huaj dhe materialeve të tjera lidhur me mbikëqyrjen e 

veprimtarisë inspektuese përfshirë edhe detyrimet e antarësimit në BE. 

5 

8 
Në bashkëpunim me Drejtoren e DMI  harton programe  trajnimi për  

specialistët e sektorit.  
2 

9 
Komunikon me kryeinspektorët e Inspektorateve Shtetëtrore për 

mbarëvajtjen e procesit të mbikëqyrjes së veprimtarisë inspektuese 
3 

10 

Në bashkëpunim dhe Drejtoren e DMI dhe Drejtorinë e UMK jep kontribut 

personal për evidentimin dhe aprovimin e nevojave për arsimimin dhe 

trajnimin e  të inspektorëve të inspektorateve shtetërore dhe vendore. 

5 

11 
Pjesëmarrje në grupe pune për hartimin e objektivave strategjik për rritjen e 

efektivitetit të veprimtarisë mbikqyrëse.  
5 

12 

Kontribut personal në njohjen përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit 

të brendshëm dhe të huaj dhe materialeve të tjera lidhur me mbikëqyrjen e 

veprimtarisë inspektuese përfshirë edhe detyrimet e anëtarësimit në BE. 

5 

13 Mban magazinën dhe arkën e Inspektoratit Qendror 5 

 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së 

Mbikqyrjes dhe e-Inspction në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara 
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Vendimmarrja 

Koordinimi i punës si dhe miratimi paraprak për përgatitjen e propozimeve dhe dokumenteve 

të ndryshme për Inspektorin e Përgjithshëm, si dhe materialeve të tjera të kërkuara për të 

mbështetur procesin vendimmarrës dhe planifikimit në fushën e inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Vlerësimi, miratimi paraprak, si dhe hartimi i drafteve të rregullave të përgjithshme për 

realizimin me efikasitet të veprimtarisë mbikëqyrëse . 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike  dhe Koordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje të veprimtarisë inspektuese, janë me 

Inspektorin e Përgjithshëm, Drejtorin e DMI dhe specialistë e sektorit, përfaqësues të 

inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të institucioneve dhe organizmave të ndryshme 

të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Kontaktet me homologe të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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Aneks 16 

PËRSHKRIM PUNE 

I. Emri:    

Institucioni:                     Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Sektori i Mbikqyrjes, Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:  Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore sa i takon zbatimin e 

legjislacionit në fuqi në fushën e inspektimit, si dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së 

inspektorëve shtetërorë. 

Të rekomandojë modifikime për zbatim rigoroz të legjislacionit në fushën e inspektimit  nga 

ana e inspektorëve shtetëror. 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 Përgjegjësi për ushtrimin me korrektësi të detyrës së mbikëqyrjes në lidhje me  zbatimin e 

legjislacionit në fuqi, në fushën e inspektimit nga Inspektorët shtetëror dhe/ apo vendorë.  

 Analizimin dhe interpretimin e fakteve, informacionit të mbledhur gjatë veprimtarisë 

mbikqyrëse dhe hartimin e raporteve dhe propozimeve përkatëse në lidhje me . 

 Përgjegjësi për hartimin e rekomandimeve për përmirësimin e punës së inspektorëve 

shtetërorë dhe/ose vendorë dhe të koordinimit të veprimtarisë dhe informacionit të 

institucioneve të sistemit të inspektimit. 

 Përgjegjësi për përgatitjen e drafteve të dokumentave të IQ. 

 Përgjegjësi për zbatimin e detyrave të tjera të ngarkuara.  

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 

Mbikëqyrja zbatimin e ligjit horizontal, ligjeve të posacme dhe akteve 

nënligjore  në zbatyim tëtyre nga inspektorët shtetërorë, për programimin, 

autorizimin dhe kryerjen e procedimit të inspektimit. 

50 

2 

Shqyrtimi i çdo kërkesë/denoncim të personave natyrorë, fizik/juridik. Për 

të përmbushur me përpikmëri detyrimet në zbatim të ligjit nr.10 433, datë 

16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” kërkojnë nga 

20 

Përgjegjëse e 

sektorit 

Specialisti I Specialisti II 

Drejtori i DMI 
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inspektoratet shtetëror/vendor sqarimet dhe dokumentacionin e  nevojshëm, 

inspekton çdo dokument  që ka lidhje me çështjen objekt 

denoncimi/kërkese. 

3 

Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i fakteve dhe  informacionit të 

mbledhur gjatë veprimtarisë mbikëqyrjes së veprimtarisë inspektuese. 

Hartimi i raporteve paraprake dhe përfundimtare me propozimet përkatëse 

në lidhje me masave disiplinore ndaj inspektorëve dhe Kryeinspektorit 

Shtetëror, në rast të konstatimit të shkeljeve prej këtyre të fundit, dhe e 

dërgon për aprovim dhe miratim tek Përgjegjësi i Sektorit Drejtori i 

Drejtorisë 

10 

4 
Evidentimi dhe propozimi i nevojave për arsimin dhe trajnim të 

inspektorëve shtetëror dhe vendor.  
10 

5 

Bashkëpunon me specialistë të Drejtorisë së Udhëheqjes Metodologjike dhe 

Kordinimit në Inspektoratin Qendror për përgatitjen e drafteve të 

dokumentave të përbashkëta të institucionit. 

10 

 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së  

Së Mbikqyrjes dhe “e-inspection” në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara. 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe atë planifikues në fushën e 

inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve të programeve të mbikëqyrjes së Drejtorisë së Mbikqyrjes dhe “e-

inspection” pranë IQ. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike dhe Kordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistët e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologë të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm. 

 Përfaqësim i IQ në institucione shtetërore dhe në gjykatë për mbrojtjen e interesave të 

ligjshme të institucionit. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 
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 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 

 

 

PËRSHKRIM PUNE 

I. Emri:    

Institucioni:         Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Sektori i Mbikqyrjes, Drejtoria e Mbikqyrjes dhe “e-Inspection” 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:  Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Hartimi dhe zbatimi i objektivave dhe politikave zhvillimore sa i takon zbatimin e 

legjislacionit në fuqi në fushën e inspektimit, si dhe ndjekja e koordinimi i veprimtarisë së 

inspektorëve shtetërorë. 

Të rekomandojë modifikime për zbatim rigoroz të legjislacionit në fushën e inspektimit  nga 

ana e inspektorëve shtetëror. 

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 Përgjegjësi për ushtrimin me korrektësi të detyrës së mbikëqyrjes në lidhje me  zbatimin e 

legjislacionit në fuqi, në fushën e inspektimit nga Inspektorët shtetëror dhe/ apo vendorë.  

 Analizimin dhe interpretimin e fakteve, informacionit të mbledhur gjatë veprimtarisë 

mbikqyrëse dhe hartimin e raporteve dhe propozimeve përkatëse në lidhje me . 

 Përgjegjësi për hartimin e rekomandimeve për përmirësimin e punës së inspektorëve 

shtetërorë dhe/ose vendorë dhe të koordinimit të veprimtarisë dhe informacionit të 

institucioneve të sistemit të inspektimit. 

Përgjegjëse e 
sektorit 

Specialisti I Specialisti II 

Drejtori i DMI 
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 Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit, kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë si dhe raportimit të detyrimeve të integrimit në BE. 

 Përgjegjësi për zbatimin e detyrave të tjera të ngarkuara.  

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 

Mbikëqyrja zbatimin e ligjit horizontal, ligjeve të posacme dhe akteve 

nënligjore  në zbatyim tëtyre nga inspektorët shtetërorë, për programimin, 

autorizimin dhe kryerjen e procedimit të inspektimit. 

50 

2 

Shqyrtimi i çdo kërkesë/denoncim të personave natyrorë, fizik/juridik. Për 

të përmbushur me përpikmëri detyrimet në zbatim të ligjit nr.10 433, datë 

16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” kërkojnë nga 

inspektoratet shtetëror/vendor sqarimet dhe dokumentacionin e  nevojshëm, 

inspekton çdo dokument  që ka lidhje me çështjen objekt 

denoncimi/kërkese. 

20 

3 

Përpunimi, analizimi dhe interpretimi i fakteve dhe  informacionit të 

mbledhur gjatë veprimtarisë mbikëqyrjes së veprimtarisë inspektuese. 

Hartimi i raporteve paraprake dhe përfundimtare me propozimet përkatëse 

në lidhje me masave disiplinore ndaj inspektorëve dhe Kryeinspektorit 

Shtetëror, në rast të konstatimit të shkeljeve prej këtyre të fundit, dhe e 

dërgon për aprovim dhe miratim tek Përgjegjësi i Sektorit Drejtori i 

Drejtorisë 

10 

4 
Evidentimi dhe propozimi i nevojave për arsimin dhe trajnim të 

inspektorëve shtetëror dhe vendor.  
10 

5 

Hartimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit, kontratave të ndryshme 

ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe institucioneve të tjera brenda territorit 

të Republikës së Shqipërisë.  

10 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së Drejtorisë së  

Së Mbikqyrjes dhe “e-inspection” në IQ. 

Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me cilësi të 

detyrave të ngarkuara. 

 

Vendimmarrja 

Përgatitja e propozimeve dhe dokumentave për t’u diskutuar, si dhe materialeve të tjera të 

kërkuara për të mbështetur procesin vendimmarrës dhe atë planifikues në fushën e 

inspektimeve. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 

 Hartimi i drafteve të programeve të mbikëqyrjes së Drejtorisë së Mbikqyrjes dhe “e-

inspection” pranë IQ. 
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 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike dhe Kordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet kryesore, që kanë të bëjnë me çështje planifikimit, janë me Drejtorin dhe 

specialistët e drejtorisë, përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të 

institucioneve dhe organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së 

inspektimeve. 

 Kontaktet me homologë të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm. 

 Përfaqësim i IQ në institucione shtetërore dhe në gjykatë për mbrojtjen e interesave të 

ligjshme të institucionit. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Niveli arsimor, diplomë e nivelit Master Shkencor. 

 Minimumi i kualifikimit shkencor “Master”, përvojë në administrimin e strukturave të 

institucioneve të administratës publike. 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 
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Aneks 17 

PËRSHKRIM PUNE 

I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Sektori “e-inspection”, Drejtoria e Mbikqyrjes & E-Inspection 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:  Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

Të bëjë mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit, hardëare, softëare dhe 

shërbimeve.Instalimi dhe përditësimin e programeve të ndryshme softëare.Asistencë të 

përditshme në zgjidhjen e problemeve hardëare dhe softëare. 

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara nga 

Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë. 

 

 Mirëmbajtjen e portalit unik të inspektimit si dhe sigurimin e informacionit periodik.  

 Shpërndarjen dhe instalimin e pajisjeve hardëare dhe softëare. 

 Instalimi dhe përditësimi i liçencave të programeve. 

 Përgatitja e termave të referencës për krijimin teknologjive të reja. 

 Kujdesin, sigurinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit, hardëare, 

softëare dhe shërbimeve 

 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 
Instalimi dhe mirëmbajtja e programeve dhe sistemeve informatike per 

dhënien e ndihmesës në punën e institucionit. 
15 

2 Mirëmbajtja e ruterit, fireëall-it, linjës së internetit. 10 

3 Mirëmbajtja e centralit telefonik. 2 

Drejtori i DMI 

Specialisti I 

Specialisti II 



RREGULLORE  E BRENDSHME  E INSPEKTORATIT QENDROR 

 

________________________________________________________________________ 
 

65 

4 Kujdesin dhe mirëmbajtjen e postës elektronike 3 

5 Përditësimi i faqes së internetit të Inspektoratit Qendror në përmbajtje. 5 

6 
Konceptimi dhe projektimi i sistemeve informatike për Institucionin e 

Inspektoratit Qendror. 
15 

7 
Kujdesin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të komunikimit kompjuterik, të 

kompjuterave, të printerave dhe fotokopjeve të Inspektoratit Qendror. 
5 

8 Instalimi i programeve të ndryshme për gjithë pajisjet e institucionit 5 

9 Krijimi dhe mirëmbajtja e përdoruesve në Active Directory. 5 

10 
Sipas kërkesave të Institucionit mundëson përgatitjen e raporteve dhe 

statistikave. 
5 

11 Helpdesk për Portalin E-Inspection 30 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 
 Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së 

Drejtorisë së Mbikqyrjes në IQ. 

 Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me 

cilësi të detyrave të ngarkuara. 

 

 

Vendimmarrja 

 Të japë opsione dhe rekomandime në funksion të realizimit të detyrave të ngarkuara.  

 Rekomandon dhe punon direkt për përmiresirnin e punës në faqien e internetit. 

 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve për rregullat e përdorimit dhe mirëmbajtjes së portalit Unik të pranë IQ. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike dhe Kordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet me Inspektorin e Përgjithshmëmjanë me Drejtorin dhe specialistët e drejtorisë, 

përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të institucioneve dhe 

organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Kontaktet me homologë të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm. 

 Përfaqësim i IQ në institucione shtetërore dhe në gjykatë për mbrojtjen e interesave të 

ligjshme të institucionit. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Fakulteti i Inxhinierisë, dega Elektonik, Informatik. 

 Të ketë njohuri të mira mbi sistemin hard-ëare 

 Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizuese dhe menaxhuese 

 Të jetë i besueshëm, transparent, të dijë të punojë me efektivitet në grup 
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 Të bejë gjykime dhe vlerësime të llogjikshme, të evidentojë problemet kyçe, dhe t'i 

zgjidhë në kohë ato. 

 Të ketë ushtruar profesionin të paktën për një periudhë 3-vjeçare. 

 Të jetë një njohës i mirë i fushës së teknologjisë së informacionit dhe problemeve të 

tyre. 

 

PËRSHKRIM PUNE 

I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Drejtoria:   Sektori “e-inspection”, Drejtoria e Mbikqyrjes & E-Inspection 

Shkalla:   III-b 

Titulli i punës:  Specialist 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 
Të bëjë mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit, hardëare, softëare dhe 

shërbimeve. Instalimi dhe përditësimin e programeve të ndryshme softëare. Asistencë të 

përditshme në zgjidhjen e problemeve hardëare dhe softëare. 

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

Përveç detyrave dhe përgjegjësive të mësipërme, kryen edhe detyra të tjera, të ngarkuara nga 

Inspektori i Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë. 

 Mirëmbajtjen e portalit unik të inspektimit si dhe sigurimin e informacionit periodik.  

 Shpërndarjen dhe instalimin e pajisjeve hardëare dhe softëare. 

 Instalimi dhe përditësimi i liçencave të programeve. 

 Përgatitja e termave të referencës për krijimin teknologjive të reja. 

 Kujdesin, sigurinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit, hardëare, 

softëare dhe shërbimeve 
 

V. Detyrat kryesore. 

Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 
Instalimi dhe mirëmbajtja e programeve dhe sistemeve informatike per 

dhënien e ndihmesës në punën e institucionit. 
15 

2 Mirëmbajtja e ruterit, fireëall-it, linjës së internetit. 10 

3 Mirëmbajtja e centralit telefonik.  2 

4 Kujdesin dhe mirëmbajtjen e postës elektronike  3 

5 Përditësimi i faqes së internetit të Inspektoratit Qendror në përmbajtje.  5 

Drejtori i DMI 

Specialisti I 

Specialisti II 
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6 
Konceptimi dhe projektimi i sistemeve informatike për Institucionin e 

Inspektoratit Qendror. 
15 

7 
Kujdesin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të komunikimit kompjuterik, të 

kompjuterave, të printerave dhe fotokopjeve të Inspektoratit Qendror. 
 5 

8 Instalimi i programeve të ndryshme për gjithë pajisjet e institucionit  5 

9 Krijimi dhe mirëmbajtja e përdoruesve në Active Directory.  5 

10 
Sipas kërkesave të Institucionit mundëson përgatitjen e raporteve dhe 

statistikave. 
 5 

11 Helpdesk për Portalin E-Inspection 30 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

 Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyrave mbi bazën e planit të veprimtarisë së 

Drejtorisë së Mbikqyrjes në IQ. 

 Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me 

cilësi të detyrave të ngarkuara. 

 

Vendimmarrja 

 Të japë opsione dhe rekomandime në funksion të realizimit të detyrave të ngarkuara.  

 Rekomandon dhe punon direkt për përmiresirnin e punës në faqien e internetit. 

 

Kompleksiteti dhe krijimtaria 

 Hartimi i drafteve për rregullat e përdorimit dhe mirëmbajtjes së portalit Unik të pranë IQ. 

 Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit brenda Drejtorisë dhe me Drejtorinë e 

Udhëheqjes Metodologjike dhe Kordinimit, nëpërmjet Rregullores së IQ, si dhe i 

detyrimeve reciproke. 

 

Kontaktet dhe përfaqësimi. 

 Kontaktet me Inspektorin e Përgjithshmëmjanë me Drejtorin dhe specialistët e drejtorisë, 

përfaqësues të inspektorateve shtetërore, me përfaqësues të institucioneve dhe 

organizmave të ndryshme të vendit dhe të huaja, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Kontaktet me homologë të Ministrive të tjera, për çështje të fushës së inspektimeve. 

 Përfaqësim i IQ, në konferenca, seminare e aktivitete të tjera, brenda e jashtë vendit, për 

çështje të veprimtarisë së IQ me autorizim të Inspektorit të Përgjithshëm. 

 Përfaqësim i IQ në institucione shtetërore dhe në gjykatë për mbrojtjen e interesave të 

ligjshme të institucionit. 

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 Fakulteti i Inxhinierisë, dega Elektonik, Informatik. 

 Të ketë njohuri të mira mbi sistemin hard-ëare 

 Të ketë aftësi të mira komunikuese, organizuese dhe menaxhuese 

 Të jetë i besueshëm, transparent, të dijë të punojë me efektivitet në grup 

 Të bejë gjykime dhe vlerësime të llogjikshme, të evidentojë problemet kyçe, dhe t'i 

zgjidhë në kohë ato. 

 Të ketë ushtruar profesionin të paktën për një periudhë 3-vjeçare. 

 Të jetë një njohës i mirë i fushës së teknologjisë së informacionit dhe problemeve të ty 
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Aneks 18 

 

PËRSHKRIM PUNE 

 

 

 

I. Emri:    

Institucioni:          Inspektorati Qendror 

Klasa:              VII 

Titulli i punës:  Punonjës mbështetës për arkiv/protokoll/ llogari 

 

II. Pozicioni organizativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Qëllimi i punës 

 

Administrimi dhe mirëmbajta e dokumentave zyrtare (shkresa, urdhra, projekte, kontrata, 

korespondencë etj). 

Ndjekja në dinamikë e të gjithë korespondencës së përditshme të Inspektoratit Qendror. 

 

 

IV. Përgjegjësitë kryesore 

 

Përgjegjës për  koordinimin e përgjithshëm të pranimit dhe dërgimit të postës duke përfshire 

këtu evidentimin e tyre ne librat e arkivit;  

Përgjegjës për arkivimin e dosjeve të përfunduara dhe organizimin e tyre sipas standardeve të 

përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë; 

Përgjegjës për trajtimin e dokumentacionit konfidencial dhe përdorimin e vulave; 

Përgjegjës për mirëmbajten dhe sigurimin fizik të vulave; 

Përgjegjës për ruajtjen e  konfidencialitetit që buron nga ligji në lidhje me informacionin dhe 

materialin që njihet dhe merr dijeni gjatë kryerje së detyrës. 

Përgjegjës për kontabilizimin e veprimeve bankare dhe mbajtjen me korrektësi të ditareve për 

veprimet financiare. 

 

 

 

 

 

V. Detyrat kryesore. 

 

Inspektore e 

Përgjithshme 

Punonjës 

Mbështetës 
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Nr. Detyrat 
Përqindja e 

kohës 

1 
Ndjek dhe realizon problemet e sigurimit, rregjistrimit (portokollimin) 

dhe arkivimin e dokumentacionit dhe korespondencës së IQ-së. 
20 

2 

Ndjek dhe realizon veprimet zyrtare lidhur me pranimin, evidentimin, 

shpërndarjen dhe kthimin e korespodencës zyrtare në afatet e caktuara në 

perputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

10 

3 

Ndjek me kujdes dhe me evidencë dorëzimin e praktikave të 

dokumentacionit në të gjitha drejtoritë dhe sektorët perkatës dhe kthimin 

e praktikave në protokoll. 

5 

4 

Organizon dhe ndjek veprimet zyrtare lidhur me pranimin, evidentimin, 

shpërndarjen dhe kthimin e korespondencës zyrtare në afatet e caktuara. 

Sistemon dokumentacionin sipas kërkesave të legjislacionit për 

veprimtarinë e arkivave. 

5 

5 
Bën sigurimin fizik të dokumentave sipas Ligjit “Për Fondin Arkivor 

Kombëtar” dhe “Për arkivat” 
10 

6 
Krijon mjetet e nevojshme të informacionit për lehtesi shfrytezimi të 

dokumentacionit. 
5 

7 Kontabilizon  transaksionet e arkës, bankës, pagave dhe magazinave. 20 

8 Mban ditaret, pas likujdimit të tyre. 10 

9 Kryen plotësimin dhe kontabilizimin në sistemin Financa 5. 15 

 

 

VI. ANALIZA E FAKTORËVE 

 

Përgjegjësia për organizimin e punës, menaxhimin e personelit dhe burimeve të 

ndryshme. 

 

 Realizimi në kohë dhe me cilësi i detyravetë ngarkuara. 

 Përdorimi me efektivitet i burimeve dhe pajisjeve të IQ për realizimin në kohë dhe me 

cilësi të detyrave të ngarkuara. 

 

Vendimmarrja 

 

 Të japë rekomandime në drejtim të mirëmbajtes dhe strukturimit të dosjeve/ librave të 

transaksioneve financiare  sipas standarteve.  

 

Njohuritë, aftësitë dhe përvoja. 

 

 Niveli arsimor, BACHELOR 

 Njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të gjuhëve të tjera të huaja. 

 Njohuri të mira të punës në kompjuter. Të ketë aftësi për të ndërtuar data-base dhe të 

punojë me të. 

 Aftësi për të punuar në ekip. 

 Aftësi të mira konceptuese, gjykim intelektual dhe komunikim. 

 


