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REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000156 - 5 Datë: 24/08/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000156 - 2 , datë 15/08/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Bardhul Rama  , prej datës 01/08/2018 19:00 deri më datën 22/08/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 15/08/2018 dhe e njoftoi në datë 15/08/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
Ligji 7961 dt.12.07.1995 ( i ndryshuar ) 72 4,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
9634 dt.30.10.2006 (i ndryshuar) Neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

10/10/2018 - 1. Neni: 1 . Ligji: VKM 639 dt.07.09.2016 . Pika: b, c. Komente:1. Për të siguruar kontrollin shëndetësor në punë të
punëmarrësve, punëdhënësi: Pika b) kërkon kontroll paraprak shëndetësor në momentin e punësimit dhe/ose gjatë tremujorit të parë
të punës nga mjeku i punës, për të siguruar që shëndeti i punëmarrësve nuk vihet në rrezik nga ekspozimi ndaj risqeve profesionale;
c) kërkon ekzaminime të rregullta dhe periodike mjekësore për punëmarrësit, të përshtatshme sipas ekspozimit ndaj faktorëve
specifikë të riskut në vendin e punës. Si dhe plotsimi i kartelave shendetsore ne baze te Shtojces I, II, III, IV. te kesaj VKM-je 2. Neni: 72 .
Ligji: Ligji 7961 dt.12.07.1995 ( i ndryshuar ) . Pika: 4. Komente:INSTALIMET SANITARE Neni 72 Pika 4. Në çdo ndërmarrje duhet të
ndërtohen dhoma higjienike për gratë. 3. Neni: Krehu II . Ligji: VKM 107 dt.09.02.2010 . Pika: 2. Komente:II. RREGULLAT E ORGANIZIMIT
E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË DHE TË PËRFAQËSUESVE TË PUNËMARRËSVE Pika 2. Këshilli i
sigurisë dhe shëndetit në punë mblidhet jo më pak se 3 herë në vit, në varësi të problematikës që kërkon të shqyrtohet në këtë këshill.

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Halit Palamani ID: __
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000242 - 5 Datë: 21/11/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000242 - 2 , datë 25/10/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gzim BOBA  , prej datës 16/10/2018 09:25 deri më datën 25/10/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 25/10/2018 dhe e njoftoi në datë 25/10/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
10237 dt.18.02.2010 6 5/b, 
10237 dt.18.02.2010 7 1, 
VKM 639 dt.07.09.2016 1 c,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
S'ka
S'ka
9634 dt.30.10.2006 (i ndryshuar) Neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/12/2018 - b) të integrohen në tërësinë veprimtarive të ndërmarrjes e të institucionit, si dhe në të gjitha nivelet hierarkike; Dokumeti
i vlersimit te rrezikut
31/01/2019 - Punedhenesi ngarkon ne ose disa punemarres te cetifikuar ne baze te dokumetit te vlersimit te rrezikut per sigurin dhe
shendetin ne pune
31/01/2019 - c) kërkon ekzaminime të rregullta dhe periodike mjekësore për punëmarrësit, të përshtatshme sipas ekspozimit ndaj
faktorëve specifikë të riskut në vendin e punës. Konkretisht per punemarresit nen 35 vece

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Halit Palamani ID: 0103010005
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT

Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000278 - 5 Datë: 27/11/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000278 - 2 , datë 19/11/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Ervin Isaj , prej datës 16/11/2018 09:00 deri më datën 20/11/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 19/11/2018 dhe e njoftoi në datë 19/11/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
10237 dt.18.02.2010 9 1/a, 
VKM 564 dt.03.07.2013 4 ç, Shtojca 1 pika 18, pika 18.1.2, pika 18.2, pika 18.3.1,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
Ska
Ligji 9634 dt.30.10.2006 (i ndryshuar) Neni 32 pika 1 
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/01/2019 - 1. VKM 564 Neni 9 pika 1 a Berrja e dokumetit te vlersimit te rrezikut me i detajuar kryesisht per kushtet e higjenes 
31/01/2019 - 2. VKM 564 Neni 4/ç, Shtojca 1 , pika 18, pika 18.1.2, pika 18.2, pika 18.3.1 Krihim per kushte higjeno sanitare , per
dhomat e nderimit te jene me te medha , te shtohendushet , te krijohet nje ambjet per kohen e pushimit per te heger buk

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Halit Palamani ID: 0103010005
Eduart Cami ID: 0103010003
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT

Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000354 - 5 Datë: 17/12/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000354 - 2 , datë 07/12/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gezim BOBA  , prej datës 02/12/2018 10:20 deri më datën 07/12/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 07/12/2018 dhe e njoftoi në datë 07/12/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
7961,date 12.07.1995(i ndryshuar) 47, 1,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
S'ka
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

2. Dënim administrativ plotësues:

Nuk ka  
Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/12/2018 - Neni 47 pika 1 (Riparimi i shkalleve ne hyrje te dush garderobes)

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Halit Palamani ID: 0103010005
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000001 - 5 Datë: 31/01/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000001 - 2 , datë 23/01/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Petrit Cara  , prej datës 09/01/2019 10:00 deri më datën 21/01/2019 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 23/01/2019 dhe e njoftoi në datë 23/01/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VKM 564 Dt.03.07.2013 4 ç, Shtojca 1, pika 18.1.2 , 
VKM 1012 Dt.10.12.2010 4 ç, Aneksi II, Tabela 3.3 , 
10237 Dt.18.02.2010 6 3/c,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
S'ka
S'ka
9634 Dt. 30.10.2006 (i ndryshuar) Neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

20/03/2019 - 1. VKM 564 . Neni 4 pika ç, Shtojca 1, pika 18.1.2 Dhomat e ndërrimit duhet të jenë mjaftueshëm të mëdha dhe të kenë
ambiente për t’I krijuar mundësi çdo punëmarrësi për të kyçur veshjet e tij gjatë orarit të punës.
20/02/2019 - 2. VKM 1012 Neni 4 pika ç, Aneksi II, Tabela . Vendosja e tabelave pershkruese ne te gjithe kantjerin dhe zevendesimi i
atyre tabelave qe u ka humbur shikimi
05/02/2019 - 3. Neni 6 pika 3/ c) luftën ndaj rrezikut që në burim; Per rastin duhet te perdoret mjeti thyers vareja qe mos te ngrihen
ato blloqe kromi qe jane jashte mundesis per tu ngeitur nga punemarresit.

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

DEGA RAJONALE E QARKUT DIBËR

VENDIMI PËRFUNDIMTAR I INSPEKTIMIT

Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000030 - 5 Datë: 27/03/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000030 - 2 , datë 14/03/2018 , inspektim, që
është zhvilluar në subjektin Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës , prej datës 22/02/2018 08:00 deri më
datën 08/03/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 14/03/2018 dhe e njoftoi në
datë 14/03/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të
kërkesave ligjore : 
Neni: 6 pika 3 /a, b, c. Neni 9 pika 1/a, Neni 10/b, Neni 12 pika 4. Pika 1/c .,Ligji: 10237 dt.18.02.2010 ( i
ndryshuar ) VKM 639 dt. 07.09.2016 ,Pika: 3/a, b, c. e Nenit 6 ( shmangien e rreziqeve : vlersimin e
rreziqeve, te cilet nuk mund te shmangen : luften e rrezikut qe ne burim : ) . Pika 1/a e Nenit 9 ( Punedhenesi
ka detyrim te vecante : kryen nje vlersim te rreziqeve per sigurin dhe shendetin ne pune , perfshi edhe grupet
e punemarreseve te ekspozuar ndaj rreziqeve te vecanta ). Pika b e Nenit 10 ( Punedhenesi perpilon , duke
vlersuar rrezikun , nje document vlersimi dhe parandalimi te rrezikut , qe perbane masa me karakter teknik ,
organizativ, higjeno sanitar , te cilat do te zbatohen sipas kushteve specifike te vendeve te punes te
veprimtaris ) . Pika 4 e Nenit 12 ( Punedhenesi u ve ne dispozicion punedhenesve udhezimin e hollesishem ,
ne zbatim te dokumentit te vlersimit dhe parandalimit te rrezikut , per cdo vend pune , i dolumentuar
nepermjet nje procesverbali , qe mbahet ndermjet paleve ) . Pika 1/c e VKM 639 ( Berja e egzaminimeve
mjeksore perjodike ),

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
Ligji 9634 . Date 30.10.2006 ( I ndryshuar ) Neni 33 pika 1/b
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Gjobe 240000 Lekë 



2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

30/04/2018 - Neni 6 pika 3 (punedhenesi zbaton masat e parashikuara ne shkronjen'a ' te pikes 1 te ketij neni
ne baze te parimeve te pergjitheshme te parandalimit,si a) shmangjen e rreziqeve ;b)vleresimin e rreziqeve,te
cilet nuk mund te shmangen; c) luften ndaj rrezikut qe ne burim. Neni 9 pika 1(punedhenesi ka detyre te
vecanta; a)Kryen nje vleresim te rreziqeve per sigurine dhe shendetin ne pune,perfshi dhe grupet e
punemarrsve te ekspozuar ndaj rreziqeve te vecanta; Neni 10 b)punedhenesi perpilon duke vleresuar
rrezikun , nje dokument vleresimi dhe parandalimi te rrezikut,qe permban masat me karakter
teknik,organizativ,higjeno sanitar , te cilat do te zbatohen sipas kushteve specifike te vendeve te punes te
veprimtarise) Neni 12 pika 4(punedhenesi u ve ne dispozicion te punemarrsve udhezimin e hollsishem ne
zbatim te dokumentit te vleresimit dhe parandalimit te rrezikut per cdo vend pune.i dokumentuarnepermjet
nje process verbali qe mbahet ndermjet paleve).VKM nr.639 pika 1 c si dhe shtojsa nr,1(Kryerja e
egzaminimeve mjekesore periodike si dhe plotesimi I kartelave shendetesore sipas shtojses 1).

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Rezart Tyli ID: 0100010007
Laureta Xhelilaj ID: 0100010012

Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e
njoftimit të vendimit përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te
“Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000044 - 5 Datë: 27/02/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000044 - 2 , datë 19/02/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Ervin Isaj , prej datës 08/02/2019 12:00 deri më datën 19/02/2019 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 19/02/2019 dhe e njoftoi në datë 19/02/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
Vkm nr.562 dt.3.7.2013 . Shtojsa I pika 2 , 
Vkm nr.562 dt.3.7.2013 . Shtojsa II, 
VKM 107 dt 9.2.2011 . .,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
Ligji 9634 dt30.10.2006
ska
ska
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim

2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/03/2019 - Pulti i arganelles te vendoset ne fushpamje te arganelles si dhe te merren masat per funksionimin e aspiratort te gazrave
te furr nr.2 sipas Vkm nr 562 dt.3.7.2013.
28/02/2019 - Vaskat e derdhjes te kontrollohen ne vazhdimesi per tu zevendesuar kur te jete e nevojeshme sipas vkm nr.562
dt.3.7.2013
31/03/2019 - Keshilli i Sigurise dhe shendetit ne pune te ripunohet sipas vkm-se 107 dt.9.2.2011

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000046 - 5 Datë: 28/02/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000046 - 2 , datë 28/02/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gzim Boba  , prej datës 08/02/2019 17:10 deri më datën 20/02/2019 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 28/02/2019 dhe e njoftoi në datë 28/02/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VKM 562 Dt.03.07.2013 4 3,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
9634 Dt. 30.10.2006 (i ndryshuar) Neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

12/03/2019 - 1. VKM 562 Neni 4 pika 3 Pajisjet e siguruara nga punëdhënësi, përfshirë instrumentet manuale, me apo pa motor: -
instalohen dhe përdoren në mënyrë korrekte; 

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000117 - 5 Datë: 05/04/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000117 - 2 , datë 05/04/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Ervin Isaj , prej datës 03/04/2019 09:00 deri më datën 08/04/2019
16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 05/04/2019 dhe e njoftoi në datë 03/04/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VKM nr .564 dt.3.7.2013 "PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË VENDIN E
PUNËS” . 21/3, b) të mos jenë të ekspozuar ndaj niveleve të dëmshme të zhurmës dhe as ndaj ndikimeve të dëmshme të lëndëve që
çlirohen në mjediset e hapura, të tilla si: gazra, avuj ose pluhura;,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
ska
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

2. Dënim administrativ plotësues:

Nuk ka  
Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

30/04/2019 - :Per te minimizuar nivelin e pluhurit ne kantjer si dhe gjate levizjes se automjeteve ,te merren masat per sigurimin e nje
mjeti me bot uji per te lagur ambjentet ku krijohet pluhur deri me

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000146 - 5 Datë: 15/05/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000146 - 2 , datë 07/05/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Gezim Boba  , prej datës 30/04/2019 12:00 deri më datën 20/05/2019
16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 07/05/2019 dhe e njoftoi në datë 07/05/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË 21(Detyrime të veçanta të punëmarrësit) a) të përdorë me
korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, substancat e rrezikshme, pajisjet e transportit dhe mjetet e tjera;,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
ska
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

2. Dënim administrativ plotësues:

Nuk ka  
Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

15/05/2019 - 1. Neni: 21(Detyrime të veçanta të punëmarrësit) . Ligji: Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË
PUNË . Pika: a) të përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, substancat e rrezikshme, pajisjet e transportit dhe mjetet e
tjera;. Komente:Keshillohet punedhenesi sipas nenit 6 te ligjit te mesiperm (detyrime te pergjithshme te punedhenesit)qe c) të marrin
parasysh aftësitë e punëmarrësit në fushën e shëndetit e të sigurisë për çdo detyrë që i caktohet;dhe te vleresohet rreziku qe ne
burim(Te realizohet ne vazhdimesi te proceseve te punes)

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000202 - 5 Datë: 25/07/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000202 - 2 , datë 08/07/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Gezim Boba  , prej datës 29/06/2019 08:00 deri më datën 15/07/2019
16:00 . 

Grupi i inspektimit, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 08/07/2019 dhe e njoftoi në datë
08/07/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VENDIM Nr. 564, datë 3.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË VENDIN
E PUNËS” Neni 4 Kërkesa të përgjithshme për vendet e punës ç) pastrimin e vazhdueshëm të vendit të punës, të pajisjeve dhe mjeteve
të punës, si dhe mjediseve të tjera të lidhura me vendin e punës me qëllim sigurimin e një niveli të përshtatshëm të higjienës., 
VENDIM Nr.312, datë 5.5.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR SIGURINË NË KANTIER" ANEKSI V ZBATIMI I MASAVE PËR
PROMOVIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NË PUNË 3. Detyrimet e punëmarrësve a) ndjekin
dispozitat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, nga drejtuesit, dhe personat e caktuar, me qëllim mbrojtjen kolektive e
individuale f) nuk duhet të ndërmarrin me iniciativën e tyre veprime ose lëvizje, të cilat nuk hyjnë në kompetencën e tyre dhe mund të
vënë në rrezik sigurinë e tyre dhe të punëmarrësve të tjerë;,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
ska
Ligji nr.9634 dt 30/10/2006 neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

15/07/2019 - VKM nr 564 dt.3/7/2013,pika a (pastrimin e vazhdueshem te vendit te punes....)e realizuar me 
31/07/2019 - VKM nr 312 dt.5/5/2010 per sigurine ne kantier,detyrimet e punedhenesit dhe te punmarrsit te realizohen ne vazhdimesi
deri me

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000224 - 5 Datë: 22/08/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000224 - 2 , datë 13/08/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Gezim Boba  , prej datës 25/07/2019 13:00 deri më datën 22/08/2019
16:00 . 

Grupi i inspektimit, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 13/08/2019 dhe e njoftoi në datë
13/08/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
L I G J Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË Neni 6 Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve 1;2;31.
Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, merr
masat e nevojshme nëpërmjet: a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale; b) informimit dhe
formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre; c) organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale; ç) sigurimit të
organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme. 2. Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave të parashikuara në
pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese. 3. Punëdhënësi zbaton
masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, në bazë të parimeve të përgjithshme të parandalimit, si: a) shmangien
e rreziqeve; b) vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen; c) luftën ndaj rrezikut që në burim; ç) përshtatjen e procesit të
punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit të vendit të punës, zgjedhjes së pajisjeve të punës, si dhe metodave
të punës e të prodhimit, me qëllim që të zbusë, në mënyrë të veçantë, punën njëtrajtësisht të përsëritshme dhe punën e normuar e të
zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin; ,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
LIGJ NR.9634, datë 30.10.2006 ,Neni 32 ;pika 1 PËR INSPEKTIMIN E PUNËS 
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/08/2019 - : Neni 6 Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve . Ligji: L I G J Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE
SHËNDETIN NË PUNË . Pika: 1;2;31. Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me
sigurinë dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet: a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe
sëmundjet profesionale; b) informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre; c) organizimit të mbrojtjes
kolektive dhe individuale; ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme. 2. Punëdhënësi kujdeset për
përditësimin e masave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e
situatave ekzistuese. 3. Punëdhënësi zbaton masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, në bazë të parimeve të
përgjithshme të parandalimit, si: a) shmangien e rreziqeve; b) vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen; c) luftën ndaj
rrezikut që në burim; ç) përshtatjen e procesit të punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit të vendit të punës,
zgjedhjes së pajisjeve të punës, si dhe metodave të punës e të prodhimit, me qëllim që të zbusë, në mënyrë të veçantë, punën
njëtrajtësisht të përsëritshme dhe punën e normuar e të zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin;(Keto te realizohen ne menyre te
vazhdueshme e periodike per eleminimin e aksidenteve ne pune...)

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006



Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000224 - 5 Datë: 22/08/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000224 - 2 , datë 13/08/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Gezim Boba  , prej datës 25/07/2019 13:00 deri më datën 22/08/2019
16:00 . 

Grupi i inspektimit, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 13/08/2019 dhe e njoftoi në datë
13/08/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
L I G J Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË Neni 6 Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve 1;2;31.
Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, merr
masat e nevojshme nëpërmjet: a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale; b) informimit dhe
formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre; c) organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale; ç) sigurimit të
organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme. 2. Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave të parashikuara në
pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese. 3. Punëdhënësi zbaton
masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, në bazë të parimeve të përgjithshme të parandalimit, si: a) shmangien
e rreziqeve; b) vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen; c) luftën ndaj rrezikut që në burim; ç) përshtatjen e procesit të
punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit të vendit të punës, zgjedhjes së pajisjeve të punës, si dhe metodave
të punës e të prodhimit, me qëllim që të zbusë, në mënyrë të veçantë, punën njëtrajtësisht të përsëritshme dhe punën e normuar e të
zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin; ,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
LIGJ NR.9634, datë 30.10.2006 ,Neni 32 ;pika 1 PËR INSPEKTIMIN E PUNËS 
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/08/2019 - : Neni 6 Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve . Ligji: L I G J Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE
SHËNDETIN NË PUNË . Pika: 1;2;31. Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me
sigurinë dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet: a) parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe
sëmundjet profesionale; b) informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre; c) organizimit të mbrojtjes
kolektive dhe individuale; ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme. 2. Punëdhënësi kujdeset për
përditësimin e masave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e
situatave ekzistuese. 3. Punëdhënësi zbaton masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, në bazë të parimeve të
përgjithshme të parandalimit, si: a) shmangien e rreziqeve; b) vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen; c) luftën ndaj
rrezikut që në burim; ç) përshtatjen e procesit të punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit të vendit të punës,
zgjedhjes së pajisjeve të punës, si dhe metodave të punës e të prodhimit, me qëllim që të zbusë, në mënyrë të veçantë, punën
njëtrajtësisht të përsëritshme dhe punën e normuar e të zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin;(Keto te realizohen ne menyre te
vazhdueshme e periodike per eleminimin e aksidenteve ne pune...)

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006



Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000062 - 5 Datë: 24/05/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000062 - 2 , datë 16/05/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gzim BOBA  , prej datës 10/05/2018 14:00 deri më datën 30/05/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 16/05/2018 dhe e njoftoi në datë 16/05/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
10237.dt.18.02.2010 ( i ndryshuar ) 6 3 /a/b/c,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
Ligji 9634 dt.30.10.2006 ( i ndryshuar ) Neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

20/06/2018 - 1. Neni 6 pika 3./a/b/c 3. Punëdhënësi zbaton masat e parashikuara në shkronjën "a" të pikës 1 të këtij neni, në bazë të
parimeve të përgjithshme të parandalimit, si: a) shmangien e rreziqeve; b) vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen; c)
luftën ndaj rrezikut që në burim;. 2. Neni 9 Detyrime të veçanta të punëdhënësit l. Punëdhënësi ka këto detyrime të veçanta: a) kryen
një vlerësim të rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfshirë edhe grupet e punëmarrësve të ekspozuar ndaj rreziqeve të
veçanta; 

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000203 - 5 Datë: 25/07/2019

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2019-000203 - 2 , datë 16/07/2019 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Gezim Boba  , prej datës 11/07/2019 09:00 deri më datën 19/07/2019
16:00 . 

Grupi i inspektimit, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 16/07/2019 dhe e njoftoi në datë
16/07/2019 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VENDIM Nr. 564, datë 3.7.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË VENDIN
E PUNËS”2 SHTOJCA 1 KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR VENDET EKZISTUESE DHE VENDET E REJA TË PUNËS
22. Furnizimi me ujë Punëmarrësve u sigurohet ujë i rrjedhshëm për përdorim në mjediset e higjienës personale dhe ujë higjienikisht i
pastër në mjediset e punës , 
VENDIM Nr.312, datë 5.5.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR SIGURINË NË KANTIER" ANEKSI V ZBATIMI I MASAVE PËR
PROMOVIMIN DHE PËRMIRËSIMIN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NË PUNË 3. Detyrimet e punëmarrësve 3.2 Në
mënyrë të veçantë punëmarrësi: a) ndjekin dispozitat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, nga drejtuesit, dhe personat e
caktuar, me qëllim mbrojtjen kolektive e individuale; f) nuk duhet të ndërmarrin me iniciativën e tyre veprime ose lëvizje, të cilat nuk
hyjnë në kompetencën e tyre dhe mund të vënë në rrezik sigurinë e tyre dhe të punëmarrësve të tjerë;,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
ska
Ligji nr 9634 dt.30/10/2006 neni 32 pika 1
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

Paralajmerim 
2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

15/07/2019 - VKM-ja nr 564 dt.3/7/2013 pika a(pastrimin e vazhdueshem te vendit te punes...)e realizuar me
31/07/2019 - VKM nr 312 dt.5/5/2010 per sigurine ne kantier,detyrimet e punedhenesit dhe te punmarrsit te realizohen ne vazhdimesi
deri me

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Ferit Hoxha ID: 0103010001
Armando Dedolli ID: 0103010006
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000083 - 5 Datë: 22/06/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000083 - 2 , datë 14/06/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gezim BOBA  , prej datës 29/05/2018 13:10 deri më datën 13/06/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 14/06/2018 dhe e njoftoi në datë 14/06/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
VKM 639, date 07.09.2016 1 c, si dhe shtojca 1,2,3,4,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
s'ka
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

2. Dënim administrativ plotësues:

Nuk ka  
Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

31/07/2018 - 1. VKM 639 Pika 1 ç Berja e egzaminimeve mjeksore perjodike per te gjithe punemarresit , si dhe plotesimi i kartelave
shendetsore sipas shtojces 1, 2, 3, 4, 5.te kesaj vkm-je.

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.

 



REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	DIBËR

VENDIMI	PËRFUNDIMTAR	I	INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000135 - 5 Datë: 27/07/2018

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-DI-2018-000135 - 2 , datë 19/07/2018 , inspektim , që është zhvilluar në subjektin
Albchrome , NIPT K11613001M , Punëdhënës Gezim BOBA  , prej datës 03/07/2018 10:00 deri më datën 20/07/2018 16:00 . 

Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 19/07/2018 dhe e njoftoi në datë 19/07/2018 . 
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore : 
7961 dt.12.07.1995 (i ndryshuar)_ 72 4,

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit 
S"ka
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:

1. Dënim administrativ kryesor:

2. Dënim administrativ plotësues:

Nuk ka  
Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:

10/08/2018 - 1.- INSTALIMET SANITARE Neni 72 Pika 4. Në çdo ndërmarrje duhet të ndërtohen dhoma higjienike për gratë.

Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Eduart Cami ID: 0103010003
Ferit Hoxha ID: 0103010001
Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Albchrome ka të drejtën e ankimit brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit
përfundimtar. Ankimi paraqitet pranë ISHPSHSH-së, në nivel Qëndror te “Komisioni i Ankimimit të ISHPSHSH-së”.
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