
FORMULAR INSPEKTIMI (ANKESE)

Qarku Rrethi

Subjekt i inspektuar nga ISHPSHSH _______________________ herë

I. TË DHENA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1 Emri i Subjektit

2 Data e fillimit të aktivitetit

3 Lloji i aktivitetit ekonomik Nr.

4 Adresa - Qender
(Rruge, Njesi, Telefon)

5 Adresa te tjera -Filiale
(Rruge, Njesi, Telefon)

6 Përfaqësuesi i subjektit
(emer, atesia, mbiemri)

7 NUIS - QKR
(Nr Unik i Identifikimit)

8
Private Shqiptare Private e perbashket Biznes i madh I vetepunesuar OJF

Private e huaj Shteterore Biznes i vogel VIP

II. MARREDHENIET E PUNES

1 Përfaqësi sindikale Po Jo

Emërtimet e sindikatave
1.

2.
3.

Përfaqësuesi sindikal
(emer  mbiemer)

1. 2. 3.

Nr. Punm. aderues Nr. Nr. Nr.

2 Marrëveshja e punës kolektive Po Jo Data e zbatimit ______/______/___________

Depozituar në Zyrë Punësimi Po Jo
Numri i punemarrësve me kontratë kolektive Nr. Meshkuj Nr. Femra Nr.

III. ANKESA

Data e depozitimit: ___/___/______. Pershkrimi i rastit :

Ankesa u gjet e  justifikueshme? Po Jo Pjeserisht

Menyra e zgjidhjes se ankeses:

Ankesa u zgjidh ne favor te punemarresit? Po Jo Pjeserisht

A u njoftua punemarresi per menyren e zgjidhjes? Po Jo Date__/__/________.



IV.       TE PUNESUARIT F M Tot
1 Punëmarres gjithsej
2 Punëmarres me kontrate individuale
3 Punëmarres pa kontrate individuale
4 Punëmarres të pasiguruar
5 Punëmarres të padeklaruar në Z. Punësimi
6 Listë pagesa e kontributeve llogaritur mbi page minimale per:
7 Pagese raportesh mjekësore nga punëdhënësi për:
8 Kohëzgjatja ditore e punës  nën 8 orë për:
9 Kohëzgjatja ditore e punës 8 orë për:
10 Kohëzgjatja ditore e punës mbi 8 orë për:
11 Kohëzgjatja javore e punës nën 40 orë për:
12 Kohëzgjatja javore e punës 40 orë për:
13 Kohëzgjatja javore e punës 40-48 orë për:
14 Kohëzgjatja javore e punës 48-50 orë për:
15 Kohëzgjatja javore e punës mbi 50 orë për:
16 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. nën 28 dt kalendarike për:
17 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. 28 dt kalendarike për:
18 Regjimi i punës Turn I (Ora 0600-1900) për:
19 Regjimi i punës Turn II (Ora 1900- 2200) për:
20 Regjimi i punës Turn III (Ora 2200- 0600) për:
21 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për:
22 Punëmarres me aftesi te kufizuar
II Punëmarres me kohë të pjesëshme
2 Punëmarres me kontrate individuale
3 Punëmarres pa kontrate individuale
4 Punëmarres nën 18 vjeç
5 Punëmarres të pasiguruar
6 Punëmarres të padeklaruar në Z. Punësimi
7 Listë pagesa e kontributeve llogaritur mbi page minimale per:
8 Pagese raportesh mjekësore nga punëdhënësi për:
9 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. nën 28 dt kalendarike për:
10 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. 28 dt kalendarike për:
11 Regjimi i punës Turn I (Ora 0600-1900) për:
12 Regjimi i punës Turn II (Ora 1900- 2200) për:
13 Regjimi i punës Turn III (Ora 2200- 0600) për:
14 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për:
III Punëmarres shtëpie
2 Punëmarres të pasiguruar
3 Punëmarres nën 18 vjeç

F M Tot
IV Punëmarres nën 18 vjeç
2 Punëmarres me kontrate individuale
3 Punëmarres pa kontrate individuale
4 Punëmarres me autorizimin e ISHP-së
5 Punëmarres të pasiguruar
6 Punëmarres të padeklaruar në Z. Punësimi
7 Listë pagesa e kontributeve llogaritur mbi page minimale per:
8 Pagese raportesh mjekësore nga punëdhënësi për:
9 Kohëzgjatja ditore e punës  nën 8 orë për:
10 Kohëzgjatja ditore e punës 8 orë për:
11 Kohëzgjatja ditore e punës mbi 8 orë për:
12 Kohëzgjatja javore e punës nën 40 orë për:
13 Kohëzgjatja javore e punës 40 orë për:
14 Kohëzgjatja javore e punës mbi 40 orë për:
15 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. nën 28 dt kalendarike për:
16 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag., 28 dt kalendarike për:
17 Regjimi i punës Turn I (Ora 0600-1900) për:
18 Regjimi i punës Turn II (Ora 1900- 2200) për:
19 Regjimi i punës Turn III (Ora 2200- 0600) për:
20 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për:
V Punëmarres të huaj
2 Punëmarres me kontrate individuale
3 Punëmarres pa kontrate individuale
4 Punëmarres të pasiguruar (siguracion shëndetësor)
5 Punëmarres pa leje pune
6 Listë pagesa e kontributeve llogaritur mbi page minimale per:
7 Pagese raportesh mjekësore nga punëdhënësi për:
8 Kohëzgjatja ditore e punës  nën 8 orë për:
9 Kohëzgjatja ditore e punës 8 orë për:
10 Kohëzgjatja ditore e punës mbi 8 orë për:
11 Kohëzgjatja javore e punës nën 40 orë për:
12 Kohëzgjatja javore e punës 40 orë për:
13 Kohëzgjatja javore e punës 40-48 orë për:
14 Kohëzgjatja javore e punës 48-50 orë për:
15 Kohëzgjatja javore e punës mbi 50 orë për:
16 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. nën 28 dt kalendarike për:
17 Kohëzgjatja e pushimeve vjetore te pag. 28 dt kalendarike për:
18 Regjimi i punës Turn I (Ora 0600-1900) për:
19 Regjimi i punës Turn II (Ora 1900- 2200) për:
20 Regjimi i punës Turn III (Ora 2200- 0600) për:
21 Ndërprerja e marrëdhënieve të punës për:



V. TE DHENA MBI SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE

1. Ekzistenca e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të riskut i detajuar për çdo vend pune
Data e miratimit__/___/______                                 Data e rishikimit të fundit___/___/_____

Proçes verbali i dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të riskut
Data e nënshkrimit____/____/________

2. Ekzistenca e punëmarrësve për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë
Nr.Punëmarrësve _________

3. Ekzistenca e personave ose shërbimeve të specializuara jashtë shërbimeve për të organizuar aktivitete për
mbrojtjen dhe parandalimin

4. Ekzistenca e koordinatorit për sigurinë dhe shëndetin në punë në rastin kur subjekti punon me nënkontraktorë

5. Ekzistenca e Përfaqësuesit/ Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
Shënim: Në rastet kur ekziston Këshilli i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, të sillet fotokopja e proçes-verbalit të

mbledhjes së fundit.

6. Ekzistenca e Shërbimit të Ndihmës së Parë(NP)
Nr. Punëmarrësve të trajnuar për NP _______

7. Ekzistenca e Shërbimeve të Mbrojtjes Ndaj Zjarrit(MKZ)
Nr. Punëmarrësve të trajnuar për MKZ________

8. Ekzistenca e Planit të Evakuimit(PE)

9. Ekzistenca e Planit të formimit të punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë sipas specifikave të vendit
të punës

10. Ekzistenca e rregjistrit të aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale i firmosur nga inspektori i punës
Nr. Rasteve të aksidenteve     ______
Nr. Punëmarrësve të aksidentuar  _____  me vdekje ______
Nr.Punëmarrësve me Sëmundje Profesionale ______
Lloji i Sëmundjes Profesionale _____________________________
Nr. Punëmarrësve me Sëmundje Profesionale diagnostikuar për herë të parë   _____
Lloji i Sëmundjes Profesionale ______________________________



11. A janë të pajisur me leje të ushtrimit të profesionit punëmarrësit që merren me drejtimin e makinerive dhe
pajisje transporti, mekanike ose elektrike
Nr. Personave me leje ______ Nr. Personave pa leje _____

12. Ekzistenca e tabelave paralajmëruese dhe shenja sigurie

13. Ekzistenca e masave mbrojtëse kolektive

14. Ekzistenca e masave mbrojtëse individuale

15. Ekzistenca e masave në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për grupet e rrezikuara
Gra shtatzëna ______
Gra me fëmijë në gji   ____
Fëmijë nga 16-18 vjeç ____
Persona me aftësi të kufizuar _____

16. Ekzistenca e substancave të rrezikshme ______
A ka proçese pune ku përdoren substanca të rrezikshme sipas listës së aprovuar nga Këshilli i Ministrave.
Numri i punëmarrësve të ekspozuar ndaj substancave të rrezikshme ________
Lloji i substancave të rrezikshme: ________________________________________________

17. Rrezatimi
A ka punëmarrës të ekspozuar ndaj rrezatimeve të dëmshme në mjedisin e punës
Lloji i rrezatimit __________________________________________________
Numri i punëmarrësve të ekspozuar ndaj rrezatimit _______

18. Ekzistenca e shërbimit mjekësor në punë
Me kohë të plotë_______                                        Me kohë të pjesshme_______
Kontrolli periodik i punëmarrësve

19. Leje dhe dokumentacion plotësues nga institucione të tjera që operojnë në fushën e sigurisë dhe shëndetit në
punë.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________




