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VENDIM 

Nr. 696, datë 16.8.2013 

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË USHTRIMIT TË KOMPETENCAVE TË 

INSPEKTORATIT QENDROR DHE TË RREGULLAVE PËR PËRMBAJTJEN DHE 

ADMINISTRIMIN E PORTALIT UNIK “e-INSPEKTIMI” 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5 të nenit 16 të ligjit nr. 10 433, 

datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, 

Këshilli i Ministrave  

 

VENDOSI: 

 

I. QËLLIMI DHE FUSHA E ZBATIMIT  

 

1. Ky vendim ka për qëllim krijimin e kuadrit rregullues për bashkërendimin dhe mbështetjen e 

veprimtarisë së inspektorateve shtetërore dhe, në raste të veçanta, të ministrive të linjës, nga 

Inspektorati Qendror, si dhe rregullat për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik të 

inspektimit.  

2. Ky vendim është i zbatueshëm nga institucionet qendrore të ngarkuara me një apo disa 

funksione inspektimi në juridiksionin e pushtetit ekzekutiv, të përcaktuara sipas dispozitave në 

fuqi të ligjit për inspektimin, që në vijim do të referohen si inspektorate shtetërore.  

 

II. BASHKËRENDIMI DHE MBËSHTETJA PËR HARMONIZIMIN E KUADRIT  

LIGJOR PËR INSPEKTIMET  

 

1. Ministritë e linjës dhe inspektoratet shtetërore dërgojnë për mendim pranë Inspektoratit 

Qendror, në një afat të përshtatshëm, çdo nismë ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit 

përpara miratimit të këtyre të fundit.  

2. Inspektorati Qendror evidenton, analizon dhe u jep mendim ministrive të linjës apo 

inspektorateve shtetërore në formë shkresore, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pune nga data e 

marrjes së tij. Në rastin e projektligjeve dhe akteve nënligjore voluminoze ky afat është 10 

(dhjetë) ditë pune.  

3. Inspektorati Qendror bën me dije Kryeministrin për çdo nismë ose akt ekzistues ligjor dhe 

nënligjor që bie ndesh me dispozitat në fuqi të ligjit për inspektimin.  

 

III. BASHKËRENDIMI DHE MBËSHTETJA PËR RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

BAZË TË VEPRIMTARISË SË INSPEKTIMIT  

 

1. Inspektorati Qendror miraton rregullat e përgjithshme, mbi bazën e të cilave inspektoratet 

shtetërore hartojnë dhe miratojnë rregullat specifike për fushën e tyre të inspektimit për:  

a) metodologjitë e vlerësimit të riskut;  

b) programimin e inspektimeve;  

c) dokumentimin e veprimtarisë së inspektimeve;  
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ç) raportimin e veprimtarisë së inspektimeve;  

d) treguesit e efektivitetit dhe cilësisë së veprimtarisë së inspektimit, si dhe kriteret e vlerësimit 

të tyre.  

2. Rregullat e përgjithshme, të përmendura në pikën 1 të këtij kreu, përcaktojnë hapa proceduralë 

dhe afate kohore për hartimin e miratimin e rregullave specifike të përcaktuara në të njëjtën pikë, 

si dhe elemente të përmbajtjes së tyre, me qëllim harmonizimin e procedurave të inspektimit.  

3. Rregullat e përgjithshme, të miratuara sipas pikës 1 të këtij kreu, kanë karakter detyrues për 

inspektoratet shtetërore. 

4. Në rastet kur nga aktet ligjore dhe nënligjore parashikohet se hartimi dhe miratimi i rregullave 

specifike të përcaktuara në pikën 1 të këtij kreu, duhet të bëhet nga ministritë e linjës së 

inspektorateve shtetërore, detyrimet e përcaktuara në këtë kre bien mbi ministritë e linjës.  

 

IV. BASHKËRENDIMI DHE MBËSHTETJA PËR PROGRAMET E INSPEKTIMIT  

 

1. Programet vjetore të inspektimit të inspektorateve shtetërore hartohen mbi bazë tematike dhe 

mbështetur në metodologjitë e vlerësimit të rrezikut e në detyrimin për inspektimin periodik, në 

rastet e parashikuara nga ligji i posaçëm, dhe i dërgohen për mendim Inspektoratit Qendror 

brenda datës 15 tetor të vitit paraardhës.  

2. Programet mujore të inspektimit të inspektorateve shtetërore hartohen mbi bazë subjektesh 

inspektimi dhe i dërgohen për mendim Inspektoratit Qendror brenda datës 15 të muajit 

paraardhës.  

3. Inspektorati Qendror jep mendim këshillimor mbi programet e inspektimit brenda 5 (pesë) 

ditëve pune nga afati maksimal i përcaktuar për dërgimin e programeve të përmendura në pikat 1 

dhe 2 të këtij kreu.  

4. Inspektoratet shtetërore reflektojnë mendimin këshillimor të dhënë nga Inspektorati Qendror 

sipas pikës 3 të këtij kreu ose, në rast të kundërt, duhet të kthejnë përgjigje të motivuar.  

5. Në rast se nga programet e inspektimit mujor, të hartuara sipas pikës 2 të këtij kreu, rezulton 

se një subjekt inspektimi është programuar të inspektohet nga më shumë se një inspektorat 

shtetëror, Inspektorati Qendror përcakton një afat kohor të përbashkët për fillimin e procedurës 

së inspektimit për këtë subjekt inspektimi dhe ua njofton inspektorateve shtetërore përkatëse, 

sipas afateve të përcaktuara në këtë kre, për dhënien e mendimit këshillimor për programet e 

inspektimit.  

6. Afati kohor i përbashkët për fillimin e procedurës së inspektimit, sipas pikës 5 të këtij kreu, 

është detyrues dhe në përcaktimin e tij ka përparësi afati kohor i përcaktuar nga inspektorati 

shtetëror:  

a) me largësi më të madhe nga subjekti i inspektimit;  

b) me procedurë inspektimi të programuar më të gjatë.  

7. Inspektorati shtetëror, afati i të cilit përcaktohet me përparësi më të lartë, sipas pikës 6, të këtij 

kreu, është përgjegjës për bashkërendimin e inspektorëve të caktuar nga inspektoratet e tjera 

shtetërore për kryerjen e procedimit të inspektimit të subjektit.  

8. Në rastet kur, për arsye objektive, procedura e inspektimit e inspektoratit shtetëror duhet të 

kryhet pa njoftim paraprak të autorizimit në kuptim të pikës 2 të nenit 32 të ligjit nr. 10 433, datë 

16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Inspektorati Qendror nuk përcakton një 

afat kohor të përbashkët për fillimin e procedurës së inspektimit.  
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V. REGJISTRI KOMBËTAR I INSPEKTORËVE SHTETËRORË DHE KARTA E 

INSPEKTORËVE  

 

1. Regjistri Kombëtar i Inspektorëve Shtetërorë përmban listën e inspektorëve shtetërorë në 

detyrë në Republikën e Shqipërisë, të shoqëruar me informacionin e përgjithshëm për këta të 

fundit, sipas formatit të miratuar nga Inspektorati Qendror.  

2. Regjistri Kombëtar i Inspektorëve Shtetërorë krijohet dhe mbahet i përditësuar nga 

Inspektorati Qendror, bazuar në listat dhe informacionin e përgjithshëm të inspektorëve 

shtetërorë në detyrë, të dërguara nga inspektoratet shtetërore.  

3. Inspektoratet shtetërore njoftojnë Inspektoratin Qendror për çdo emërim në detyrë të 

inspektorëve në provë jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga emërimi i tyre.  

4. Inspektoratet njoftojnë Inspektoratin Qendror për çdo lirim nga detyra të inspektorëve 

shtetërorë jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga lirimi i tyre, të shoqëruar me një relacion shpjegues 

me motivacionin e lirimit të tyre nga detyra.  

5. Inspektorati Qendror përditëson Regjistrin Kombëtar të Inspektorëve Shtetërorë jo më vonë se 

2 (dy) ditë pune nga marrja e listave, sipas pikave 3 e 4 të këtij kreu, dhe duhet ta publikojë atë, 

pa rënë ndesh me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. 

6. Inspektorët shtetërorë në detyrë pajisen me kartën e inspektorit, që lëshohet nga Inspektorati 

Qendror. Karta e inspektorit është pronë e shtetit shqiptar dhe përbën aktin/dokumentin zyrtar 

identifikues të inspektorëve shtetërorë.  

7. Çdo inspektor shtetëror që lirohet nga detyra dorëzon kartën e inspektorit, në momentin e 

lirimit të tij nga detyra, pranë Inspektoratit Qendror ose, në pamundësi, pranë inspektoratit 

shtetëror përkatës, i cili ia dërgon Inspektoratit Qendror brenda 2 (dy) ditëve pune.  

 

VI. BASHKËRENDIMI DHE MBËSHTETJA PËR KRITERET E ARSIMIMIT  

 

1. Kriteret specifike për arsimimin e inspektorëve shtetërorë janë kritere që përshkruajnë nivelin 

dhe llojin e diplomës ose specializimet e nevojshme, për çdo pozicion specifik pune si inspektor 

shtetëror.  

2. Kriteret specifike për arsimimin e inspektorëve shtetërorë, për çdo pozicion pune, dërgohen 

nga inspektoratet shtetërore pranë Inspektoratit Qendror, i cili i miraton brenda 5 (pesë) ditëve 

pune ose mund t’i kthejë për rishqyrtim, nëse bien ndesh me legjislacionin në fuqi për shërbimin 

civil ose për mospërputhje objektive me pozicionin e punës.  

3. Inspektorët shtetërorë që nuk plotësojnë kërkesat specifike për arsimimin, të miratuara nga 

Inspektorati Qendror, ripozicionohen sipas legjislacionin në fuqi për nëpunësit civilë.  

 

VII. BASHKËRENDIMI DHE MBËSHTETJA PËR TRAJNIMIN DHE KUALIFIKIMIN 

E INSPEKTORËVE SHTETËRORË  

 

1. Inspektorati Qendror bashkërendon programet e trajnimit dhe kualifikimit të inspektorëve 

shtetërorë dhe, në përmbushje të këtij funksioni, ka të drejtë të kërkojë prej tyre analizën e 

nevojave për trajnim dhe kualifikim, si dhe trajnimet e kualifikimet e planifikuara.  
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2. Inspektorati Qendror përgatit modulet e trajnimit dhe kualifikimit për legjislacionin bazë në 

fuqi për inspektimin, procedurat administrative, kundërvajtjet administrative dhe konfliktin e 

interesit, si dhe module të tjera.  

3. Inspektorati Qendror, në bashkëpunim me inspektoratet shtetërore, përgatit programin 

kombëtar për trajnimin dhe kualifikimin e inspektorëve shtetërorë, i cili duhet t’u njoftohet 

këtyre të fundit në një afat kohor të përshtatshëm dhe që përmban përshkrimin e moduleve të 

trajnimit, afatet kohore, vendin e zhvillimit të tyre, si dhe pjesëmarrësit e parashikuar.  

4. Programi kombëtar për trajnimin dhe kualifikimin e inspektorëve shtetërorë ka karakter 

detyrues dhe zbatimi i tij monitorohet nga Inspektorati Qendror, që miraton kufirin minimal të 

pjesëmarrjes aktive të nevojshme për inspektorët shtetërorë.  

 

VIII. MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR INSPEKTIMIN  

 

1. Inspektorati Qendror është përgjegjës për mbikëqyrjen e inspektorateve shtetërore për 

zbatimin e legjislacionit në fuqi për inspektimin, duke përfshirë edhe legjislacionin e posaçëm 

sipas fushës së inspektimit, si dhe akteve nënligjore që rrjedhin prej tyre.  

2. Objekt i mbikëqyrjes së Inspektoratit Qendror janë respektimi i procedurave:  

a) të programimit të inspektimit;  

b) të autorizimit të inspektimit;  

c) të kryerjes së procedimit të inspektimit.  

3. Objekt i mbikëqyrjes së Inspektoratit Qendror mund të jenë edhe respektimi i procedurave të 

lidhura me ankimimin e dënimit administrativ ose çdo lloj akti apo procedurë tjetër, të rregulluar 

nga legjislacioni në fuqi për inspektimin.  

4. Inspektorati Qendror ka të drejtë t’u kërkojë inspektorateve shtetërore, me shkrim ose 

verbalisht, të gjithë informacionin e nevojshëm me objekt sipas pikave 2 dhe 3 të këtij kreu, dhe 

këta të fundit janë të detyruar t’i përgjigjen me shkrim ose verbalisht, sipas kërkesës së 

Inspektoratit Qendror, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga kërkesa e bërë.  

5. Inspektorati Qendror ka të drejtë të ndërmarrë inspektime pranë inspektorateve shtetërore ose 

nga zyrat e Inspektoratit Qendror, me objekt sipas pikave 2 dhe 3 të këtij kreu, duke përfshirë 

inspektimin e dosjeve dhe çdo dokument tjetër të lidhur me programimin e kryerjen e 

procedimeve administrative të inspektimit.  

6. Inspektoratet shtetërore janë të detyruara t’u sigurojnë menjëherë përfaqësuesve të autorizuar 

të Inspektoratit Qendror dokumentacionin e nevojshëm, ambiente të përshtatshme dhe pajisjet e 

punës të nevojshme për kryerjen e inspektimit.  

7. Inspektorati Qendror, në përfundim të inspektimit, dërgon raportin paraprak pranë 

inspektorateve shtetërore. Kryeinspektorët, inspektorët shtetërorë, apo çdo zyrtar tjetër i prekur 

nga konstatimet ose rekomandimet e tij, janë të detyruar të japin shpjegimet e tyre brenda 10 

(dhjetë) ditëve pune.  

8. Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga marrja e 

shpjegimeve, pasi i ka shqyrtuar ato, miraton raportin përfundimtar të inspektimit.  

9. Inspektorati Qendror, bazuar në informacionin e marrë nga inspektoratet shtetërore, sipas 

pikës 4 të këtij kreu, dhe raportit përfundimtar të inspektimit, sipas pikës 8 të këtij kreu, ka të 

drejtë që:  



 

Fletore Zyrtare e 

Republikës së Shqipërisë 

_____________________________________________________________________________________ 
 

5 

 

a) të kërkojë nga inspektoratet shtetërore marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes, në 

përputhje me rekomandimet e raportit përfundimtar;  

b) t’i propozojë eprorit të drejtpërdrejtë përkatës marrjen e masave disiplinore ndaj inspektorëve 

shtetërorë, kryeinspektorit ose drejtuesve të degëve territoriale, në rast të konstatimit të shkeljes 

nga këta të fundit;  

c) të informojë eprorin e drejtpërdrejtë përkatës, në rast se shkeljet e konstatuara vijnë si 

rrjedhojë e shkeljeve të punonjësve të tjerë të inspektorateve shtetërore, të ndryshëm nga ata të 

përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 9 të këtij kreu.  

10. Kryeinspektori apo eprori i drejtpërdrejtë përkatës, për sa përcaktohet në pikën 9 të këtij 

kreu, duhet të fillojë menjëherë marrjen e masave të kërkuara, procedimin disiplinor, bazuar në 

propozimin e Inspektoratit Qendror, dhe reflektimin e informacionit për shkeljet e punonjësve të 

tjerë, si dhe të njoftojë Inspektoratin Qendror, brenda 20 (njëzet) ditëve kalendarike, mbi ecurinë 

e tyre.  

 

IX. RAPORTI VJETOR I PËRGJITHSHËM I INSPEKTIMEVE  

 

1. Inspektorati Qendror është përgjegjës për përgatitjen e raportit të përgjithshëm vjetor të 

inspektimeve, që përbën një përmbledhje të raporteve vjetore të inspektimeve të inspektorateve 

shtetërore.  

2. Formati i raportit vjetor të inspektimeve të inspektorateve shtetërore dhe formati i raportit të 

përgjithshëm vjetor të inspektimeve miratohen nga Inspektorati Qendror.  

3. Inspektoratet shtetërore dërgojnë pranë Inspektoratit Qendror, brenda datës 15 shkurt të vitit 

pasardhës, raportet vjetore përkatëse të inspektimeve.  

4. Inspektorati Qendror përgatit raportin e përgjithshëm vjetor të inspektimeve, brenda datës 20 

shkurt të vitit pasardhës, dhe ia paraqet për njohje Këshillit të Ministrave.  

 

X. KRIJIMI DHE FUNKSIONET E PORTALIT UNIK TË INSPEKTIMEVE  

 

1. Portali Unik i Inspektimeve, i cili në vijim do të referohet si Portali, përfaqëson faqen zyrtare 

të internetit të zotëruar dhe në shërbim të Inspektoratit Qendror për ushtrimin e funksioneve dhe 

veprimtarisë së tij, sipas legjislacionit në fuqi për inspektimin.  

2. Inspektorati Qendror është përgjegjës për krijimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e Portalit, 

i cili mbahet në format elektronik. Regjistrimi, përpunimi, përdorimi, publikimi dhe ruajtja e të 

dhënave e informacionit në të kryhen nëpërmjet një sistemi të informatizuar.  

3. Infrastruktura hardware dhe software për Portalin ngrihet dhe instalohet në Microsoft Private 

Cloud Computing në Data Center-in e AKSHI-t. Të dhënat e Portalit ruhen në serverin e bazës 

së të dhënave, i cili shërben për ruajtjen e përhershme të të dhënave të nevojshme për 

funksionimin e sistemit.  

4. Përpunimi dhe ruajtja e të dhënave e informacionit në Portal kryhen në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe legjislacionit tjetër të 

aplikueshëm.   
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5. Nuk mund të ndërhyhet dhe të ndryshohen modulet e programeve informatike të Portalit pa 

miratimin e inspektorit të përgjithshëm të Inspektoratit Qendror.  

6. Ndalohet instalimi i programeve paralele, që mund të hyjnë në Portal ose që mund të ndikojë 

në funksionimin teknik, pa miratimin e inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror.  

7. Çdo procedurë administrative që ka të bëjë me programimin, autorizimin, kryerjen e 

procedimit të inspektimit deri në marrjen e vendimit, si dhe krijimin e Regjistrit Kombëtar të 

Inspektorëve Shtetërorë, bëhet me mjete elektronike në Portal, e shoqëruar me dokumentacionin 

origjinal të skanuar, sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për 

inspektimin, përfshirë edhe këtë vendim.  

8. Çdo procedurë administrative që ka të bëjë me funksionet e mbikëqyrjes së inspektorateve 

shtetërore nga Inspektorati Qendror mund të bëhet edhe me mjete elektronike në Portal, por 

gjithnjë me autorizim të inspektorit të përgjithshëm të Inspektoratit Qendror, sipas procedurave 

të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për inspektimin, përfshirë edhe këtë vendim.  

9. Çdo informacion për publikun, lidhur me veprimtarinë, funksionet, kompetencat, të drejtat dhe 

detyrimet e Inspektoratit Qendror, inspektorateve shtetërore dhe inspektorëve shtetërorë, si dhe 

në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të inspektimit sipas legjislacionit në fuqi, duhet 

të publikohet në Portal.  

 

XI. HAPËSIRAT DHE ELEMENTET E PORTALIT  

 

1. Portali përfshin hapësirën publike, në të cilën kanë akses të pakufizuar të gjithë personat fizikë 

dhe juridikë dhe hapësirën e rezervuar, në të cilën aksesi sigurohet përmes identifikimit të 

përdoruesit me anë të të dhënave individuale dhe përmban informacion të rezervuar ndaj 

publikut.  

2. Hapësira publike dhe ajo e rezervuar e Portalit është e ndarë në hapësira të mbyllura për çdo 

inspektorat shtetëror dhe aksesi në hapësirën e rezervuar të tyre nuk mund të aksesohet nga 

përdorues të tjerë të të njëjtit nivel, përveçse nga përdorues të autorizuar të Inspektoratit Qendror 

dhe ministrisë përgjegjëse.  

3. Hapësira publike e Portalit përbën tërësinë e aplikacioneve, elementeve dhe mundësive që janë 

pjesë integrale e Portalit Unik dhe përdorimi i të cilave është i lirë për të gjitha subjektet, duke 

mos iu nënshtruar kufizimeve, e cila i shërben transparencës së Inspektoratit Qendror dhe 

inspektorateve shtetërore, duke informuar publikun për veprimtarinë e tij, të drejtat dhe detyrimet 

e tyre e të inspektorëve shtetërorë, si dhe çdo informacion tjetër të parashikuar në këtë vendim 

dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore të zbatueshme.  

4. Hapësira publike e Portalit duhet të sigurojë lehtësi dhe qartësi përdorimi, me përmbajtje 

informuese të përditësuar, të shkruajtur saktë, që u përgjigjet kërkesave të një game të gjerë 

përdoruesish dhe që është e lehtë për t’u aksesuar në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm.  

5. Hapësira e rezervuar e Portalit përbën tërësinë e aplikacioneve, elementeve dhe mundësive të 

cilat janë pjesë integrale e Portalit Unik dhe përdorimi i të cilave është i kufizuar për përdoruesit 

e autorizuar dhe të identifikuar përmes të dhënave personale, e cila i shërben qëllimit të 

bashkërendimit, mbikëqyrjes dhe lehtësimit të veprimtarisë së inspektimit të inspektorateve dhe 

inspektorëve shtetërorë.  

6. Hapësira e rezervuar përmban, por pa u kufizuar, këto elemente:  
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a) formatin elektronik të bashkëpunimit ndërmjet Inspektoratit Qendror dhe inspektorateve 

shtetërore për shkëmbimin e informacionit të kërkuar sipas legjislacionit në fuqi për inspektimin;  

b) formatin elektronik të të dhënave të inspektorëve shtetërorë, i cili përmban listën dhe 

informacionin e përgjithshëm të inspektorëve shtetërorë, duke krijuar Regjistin Kombëtar të 

Inspektorëve;  

c) formatin elektronik të programimit dhe bashkërendimit të inspektimeve të secilit prej 

inspektorateve shtetërore, të lidhura me listat e subjekteve dhe objekteve të inspektimit;                     

ç) formatin elektronik të njohurive dhe të të mësuarit, i cili ofron krijimin e një librarie digjitale 

që do të përmbledhë të gjithë bazën ligjore të fushave të inspektimit dhe krijimin e një “liste 

kontrolli” në Portal të shoqëruar me bazën ligjore përkatëse;  

d) formatin elektronik të administrimit të çështjeve të inspektimit, i cili përfshin procedurat 

kryesore të kryerjes së procedimit të inspektimit, si dhe formatet e dokumenteve standarde të 

inspektimit, që miratohen nga inspektori i përgjithshëm i Inspektoratit Qendror;  

dh) formatin elektronik të analizës së riskut të subjekteve të inspektimit, mbi bazën e të cilit do të 

krijohen automatikisht programet e inspektimit;  

e) formatin elektronik të raportimit, që shërben për realizimin e analizave mbi treguesit e 

inspektimit;  

ë) të dhëna të tjera që konsiderohen të përshtatshme për t’u përfshirë, në varësi të nevojave dhe 

përditësimeve të mundshme, gjatë funksionimit të këtij portali.  

7. Paraqitja grafike, bashkërendimi, funksionimi dhe përdorimi konkret i elementeve dhe 

formateve elektronike të parashikuara më lart, do të realizohet nga subjekti i kontraktuar nga 

Inspektorati Qendror, në bazë të kërkesave të inspektorit të përgjithshëm, bazuar në parashikimet 

e këtij vendimi dhe të legjislacionit të aplikueshëm.  

8. Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror mund të miratojë shtesën e elementeve të 

tjera në hapësirat e Portalit, të nevojshme për përmbushjen e funksioneve të Inspektoratit 

Qendror.  

 

XII. PËRDORUESIT E AUTORIZUAR TË PORTALIT  

 

1. Përdoruesit e autorizuar, që kanë të drejtë aksesi në Portal, janë:  

a) Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror;  

b) Ministri i ministrisë përgjegjëse të inspektoratit shtetëror;  

c) Përdoruesi metodolog i Inspektoratit Qendror, i cili është specialisti përkatës, pjesë e drejtorisë 

që mbulon udhëheqjen metodologjike;  

ç) Përdoruesi i mbikëqyrjes i Inspektoratit Qendror, i cili është specialisti përkatës, pjesë e 

drejtorisë që mbulon mbikëqyrjen e inspektimit;  

d) Administratori i Inspektoratit Qendror;  

dh) Kryeinspektorët e inspektorateve shtetërore;  

e) Kryeinspektorët rajonalë të inspektorateve shtetërore;  

ë) Inspektorët e inspektorateve shtetërore;  

f) Administratorët e inspektorateve shtetërore;  

g) Juristët e inspektorateve shtetërore;  

gj) Burimet njerëzore të inspektorateve shtetërore;  

h) Protokolluesit e inspektorateve shtetërore.  
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2. Aksesi i përdoruesve të autorizuar në Portal realizohet nëpërmjet internetit, nëpërmjet të 

dhënave personale të tyre, të cilat janë individuale dhe përfshijnë emrin dhe fjalëkalimin, si dhe 

gjenerohen nga Inspektorati Qendror me autorizimin e inspektorit të Përgjithshëm të tij.  

3. Emri dhe fjalëkalimi fillestar i përdoruesit të autorizuar i jepen në mënyrë konfidenciale këtij 

të fundit. Portali ofron, për çdo përdorues, mundësinë e ndryshimit në çdo moment kohe të 

fjalëkalimit dhe garanton ruajtjen e fshehtësisë së tij.  

4. Ndalohet përdorimi i emrit, fjalëkalimit ose certifikata e përdoruesit të autorizuar nga persona 

të ndryshëm nga ky i fundit, përveç rasteve të parashikuara shprehimisht nga një rregullore e 

brendshme e Inspektoratit Qendror dhe për qëllime mirëmbajtjeje të Portalit apo mbarëvajtjes së 

funksionimit të tij, në të kundërt mbahet përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi.  

5. Në rast se një përdorues i autorizuar lirohet nga detyra, për të cilën ka fituar të drejtën e aksesit 

në Portal, kryeinspektori ose eprori i drejtpërdrejtë përkatës duhet të njoftojë, brenda 2 (dy) 

ditëve pune, Inspektoratin Qendror, i cili merr masat për heqjen e të drejtave të aksesit në Portal 

të këtij të fundit.                                                                                                                                

6. Çdo veprim i kryer nga përdoruesi i autorizuar i liruar nga detyra është i pavlefshëm, në 

kuptimin e këtij vendimi dhe legjislacionit në fuqi për inspektimin, dhe ky i fundit mban 

përgjegjësi ligjore për këto.  

7. Mekanizma të mbrojtjes së të dhënave nga aksesi i paautorizuar, të tilla si: fjalëkalimet, 

mekanizmi i fjalëkalimit, gjatësia e fjalëkalimit, periodiciteti i ndryshimit të fjalëkalimit dhe 

kufizimi i përsëritjes së fjalëkalimeve përcaktohen nga struktura përgjegjëse e teknologjisë së 

informacionit pranë AKSHI-t.  

 

XIII. TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E PËRDORUESVE TË AUTORIZUAR NË 

PORTAL  

 

1. Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit Qendror ka të drejta aksesi në Portal:  

a) për të përdorur përmbajtjen e çështjeve të inspektimit të inspektorateve shtetërore, me qëllim 

mbikëqyrjen e tyre;  

b) për të përdorur, me qëllim dhënien e mendimit këshillues, programet vjetore dhe mujore të 

inspektimit të inspektorateve shtetërore, si dhe për të përpunuar të dhënat në funksion të 

bashkërendimit të inspektimeve;  

c) për gjenerimin nga Portali të raporteve të ndryshme mbi veprimtarinë e inspektimit të 

inspektorateve shtetërore.  

2. Çdo ministër përgjegjës i një inspektorati shtetëror ka të drejta aksesi në Portal:  

a) për të përdorur përmbajtjen e çështjeve të inspektimit të inspektorateve shtetërore, me qëllim 

monitorimin e ecurisë së tyre;  

b) për miratimin e programit vjetor të inspektimeve të inspektoratit shtetëror në varësi të tij;  

c) për të urdhëruar në mënyrë të motivuar, duke bashkëngjitur urdhrin e skanuar, fillimin e një 

inspektimi për një subjekt të caktuar apo për një çështje konkrete që përfshin më shumë se një 

subjekt;  

ç) për gjenerimin nga Portali të raporteve të ndryshme mbi veprimtarinë e inspektimit të 

inspektoratit shtetëror në varësi të tij.  

3. Përdoruesi metodolog i Inspektoratit Qendror ka të drejta aksesi në Portal:  
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a) për përditësimin e të dhënave që lidhen me kryeinspektorët dhe inspektorët shtetërorë, statusin 

e tyre të certifikimeve, trajnimet, kualifikimet dhe testimet që kanë kryer;  

b) për të përdorur, me qëllim dhënien e mendimit këshillues, programet vjetore dhe mujore të 

inspektimit të inspektorateve shtetërore, si dhe për të përpunuar të dhënat në funksion të 

bashkërendimit të inspektimeve;  

c) për të përdorur, me qëllim dhënien e mendimit këshillues, të dhënat që lidhen me 

metodologjitë dhe rregullat e tjera në bazë për programimin, autorizimin, kryerjen e procedimit 

të inspektimit deri në marrjen e vendimit.  

4. Përdoruesi i mbikëqyrjes i Inspektoratit Qendror ka të drejtë aksesi në Portal për përdorimin e 

të dhënave, me qëllim mbikëqyrjen dhe kontrollin e kryerjes së procedimit të inspektimit dhe të 

gjithë dosjes së inspektimit së bashku me të dhënat dhe raportet përkatëse, duke përfshirë 

procedurën e programimit dhe autorizimin e inspektimit.  

5. Administratori i Inspektoratit Qendror ka të drejtë aksesi për:  

a) konfigurimin, administrimin, mirëmbajtjen, ruajtjen, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave 

të hapësirës publike e të hapësirës së brendshme dhe konfigurimin nga ana teknike të Portalit;  

b) krijimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e përdoruesve të autorizuar në Active Directory për 

akesin në portal;  

c) monitorimin me mjete elektronike të zbatimit të programeve të inspektimit dhe të raportimit 

nga inspektoratet shtetërore.  

6. Kryeinspektorët e inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi:                                               

a) për të përdorur përmbajtjen e çështjeve të inspektimit të inspektorateve shtetërore, me qëllim 

mbikëqyrjen e tyre;  

b) për krijimin dhe përpunimin e të dhënave të programit vjetor, mujor dhe javor të inspektimit 

për inspektoratin shtetëror në varësi të tyre;  

c) për krijimin dhe përpunimin e të dhënave të autorizimit të inspektimit dhe autorizimin e 

çështjeve jashtë programit, të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për inspektimin;  

ç) për vlerësimin e performancës së inspektorëve shtetërorë në varësi të tyre dhe gjenerimin nga 

Portali të raporteve të ndryshme të veprimtarisë së inspektimit.  

7. Kryeinspektorët rajonalë të inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi:  

a) për të përdorur përmbajtjen e çështjeve të inspektimit të inspektoratit/drejtorisë rajonale në 

varësi të tyre, me qëllim mbikëqyrjen e tyre;  

b) për krijimin dhe përpunimin e të dhënave të programit vjetor, mujor dhe javor të inspektimit 

për inspektoratin/drejtorinë rajonale në varësi të tyre;  

c) për krijimin dhe përpunimin e të dhënave të autorizimit të inspektimit dhe autorizimin e 

çështjeve jashtë programit, të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për inspektimin;  

ç) për vlerësimin e performancës së inspektorëve shtetërorë në varësi të tyre dhe gjenerimin e 

raporteve të ndryshme të veprimtarisë së inpektimit.  

8. Inspektorët e inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi për përdorimin dhe përpunimin e 

të dhënave vetëm për çështjet në ngarkim të tyre, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për 

inspektimin.  

9. Administratorët e inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi për:  

a) administrimin dhe mirëmbajtjen e Portalit vetëm për hapësirën përkatëse të inspektorateve 

shtetërore përkatëse;  

b) përditësimin në përmbajtje të hapësirës publike të inspektorateve shtetërore përkatëse.  
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10. Juristët e inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi për:  

a) hedhjen dhe përpunimin e të dhënave për legjislacionin në fuqi të fushave të inspektimit të 

inspektorateve shtetërore përkatëse;  

b) krijimin dhe përpunimin e të dhënave të listëkontrolleve, bazuar në legjislacionin në fuqi, për 

fushat e inspektimit të inspektorateve shtetërore përkatëse;  

c) hedhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të lidhura me ankimin ndaj vendimit 

përfundimtar të inspektimit të inspektoratit shtetëror përkatës.  

11. Burimet njerëzore të inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi për:  

a) hedhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të inspektorëve të inspektoratit shtetëror 

përkatës në Regjistrin Kombëtar të Inspektorëve Shtetërorë;  

b) hedhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të lejeve të inspektorëve të inspektoratit 

shtetëror përkatës.  

12. Protokolluesit e inspektorateve shtetërore kanë të drejtë aksesi për hedhjen dhe përcaktimin 

në Portal të dokumenteve të protokolluara për çështjet e inspektimit.  

13. Përdoruesit e autorizuar mbajnë përgjegjësi për respektimin e afateve kohore dhe 

procedurave, të cilat në këtë vendim përcaktohen për t’u bërë me mjete elektronike në Portal, 

sipas të njëjtave afate kohore dhe procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për 

inspektimin dhe në këtë vendim.  

14. Përdoruesit mbajnë përgjegjësi për pasojat që rrjedhin direkt nga veprimet e tyre e që kanë të 

bëjnë me të dhënat e Inspektoratit Qendror dhe inspektorateve shtetërore, si dhe të dhëna të tjera 

të Portalit, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.  

 

XIV. INFORMIMI DHE RIPRODHIMI I PËRMBAJTJES SË PORTALIT  

 

1. Të dhënat dhe programet, si dhe informacioni i ruajtur ose informacioni i cili duhet të ruhet 

mund të riprodhohen, kopjohen ose shumëfishohen vetëm për qëllimet e parashikuara në këtë 

vendim, si dhe për sa është parashikuar në legjislacionin në fuqi.                    

2. Inspektorati Qendror dhe ato shtetërore, si dhe ministritë përgjegjëse mund të përpunojnë e 

publikojnë informacionin dhe të dhënat e mbajtura në Portal për qëllime kërkimore, statistikore, 

në shërbim të përmirësimit të veprimtarisë së inspektimit dhe informimit të publikut, sipas 

legjislacionit në fuqi për informimin e publikut dhe për mbrojtjen e të dhënave personale.  

3. Personat e jashtëm kanë vetëm të drejtën e informimit që publikohet në Portal, në përputhje 

me legjislacionin në fuqi për informimin e publikut dhe me këtë vendim.  

4. Të drejtën për t’u njohur me informacionin që raportohet në Portal e kanë edhe subjekte që 

burojnë nga marrëveshje me institucione partnere, sipas procedurave të parashikuara me akte 

nënligjore të veçanta.  

 

XV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT  

 

1. Ngarkohet Inspektorati Qendror që të miratojë, në formë rregulloreje, rregullat e përgjithshme 

të përcaktuara në pikën 1 të kreut III, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;  

2. Ngarkohen inspektoratet shtetërore për dërgimin pranë Inspektoratit Qendror:  

a) të listës përkatëse dhe informacionit të përgjithshëm të inspektorëve shtetërorë në detyrë, sipas 

pikës 2 të kreut V, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;  
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b) të kritereve për arsimimin e inspektorëve shtetërorë përkatës, sipas pikës 2 të kreut VI, për çdo 

pozicion pune të organikës në fuqi, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, si dhe 

përditësimin e tyre.  

3. Ngarkohet Inspektorati Qendror për hartimin, miratimin dhe publikimin e manualeve dhe 

rregullave të brendshme për përdorimin dhe përmirësimin e Portalit.  

4. Pikat 5 deri 8 të kreut IV dhe pikat 7 deri 9 të kreut X, i shtrijnë efektet menjëherë me hyrjen 

në fuqi të këtij vendimi për Inspektoratin Qendror dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe 

Shërbimeve Sociale, ndërsa për inspektoratet e tjera shtetërore i shtrijnë efektet brenda 6 

(gjashtë) muajve nga hyrja në fuqi i këtij vendimi.  

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

 

KRYEMINISTRI 

                                                                                                                               Sali Berisha 


