
1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga: Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

Nuk ka dokumente  
Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe 
Shërbimeve Shoqërore

  Tiranë,  Berat, Dibër, Durrës,  
Elbasan ,Fier, Gjirokastër, 
Korcë, Kukës, Lezhë, Shkodër, 
Vlorë

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve 
Shoqërore   "Rr Dervish Hima", Tiranë.

 Kryeinspektor Rajonal Berat                                                             
 Lagjia "28 Nëntori", ish MCR Berat. 

 Kryeinspektor Rajonal Dibër                                                             
 Sheshi: "Ahmet Zogu", Burrel.

 Kryeinspektor Rajonal Durrës                                                             
Lgj. Nr. 6, Rruga: "Aleksandër Goga" pranë 

 Muzeut të Dëshmorëve, Durrës. 
  Kryeinspektor Rajonal Elbasan  

 Kryeinspektor Rajonal Fier                                                                     
Lagja:16 Prilli , Pranë Qëndrës së Formimit 

  Profesional Fier.
 Kryeinspektor Rajonal Gjirokastër                                                     

 Lagja Pazar; Rruga: "Alqi Kondi" Gjirokastër.
 Kryeinspektor Rajonal Korcë                                                             

  Rruga : '' 1 Maji '' Lgj 18 Korcë. 
 Kryeinspektor Rajonal Kukës                                                             

Prefektura, kati IV, Kukës.
 Kryeinspektor Rajonal Shkodër                                                             

Rruga Kongresi Lushjës, Ndërtesa Nr 7, Hyrja 
 Nr 2, Shkodër

  Kryeinspektor Rajonal Lezhë                                                         
_

E hene- e  Enjte 08:00-16:30
E premte 08:00-14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i formularit 
të aplikimit

Ofrohet informacion dhe mundësi për 
dorëzimin e aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të marrë 
shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e këtij 
shërbimi?

Autorizim për punë jashtë kohës normale

Inspektorati Shtetëror i Punës pajis me Autorizim për punë jashtë kohës normale çdo person fizik dhe juridik  vendas ose të huaj privatë ose publikë 
që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që për arsye madhore, për kryerjen 
në kohë të një aktiviteti kërkojnë të punojnë duke tejkaluar orët normale ditore apo javore të punës për një periudhë të caktuar.

Punëdhënësi mund të kërkojë kryerjen e orëve shtesë me një arsye të justifikuar dhe me pëlqimin e punëmarrësit duke marrë parasysh kushtet 
personale dhe familjare të punëmarrësit. Numri maksimal i orëve shtesë përcaktohet në kontratën individuale ose kolektive të punës. Mund të ketë 
përjashtime për periudha deri në 4 muaj që punëmarrësi të punojë dhe mbi 48 orë me kusht që koha mesatare javore e punës për këtë periudhë nuk 
duhet të jetë më shumë se 48 orë. Kufiri maksimal për të gjitha llojet e punëve është jo më shumë se 200 orë në vit. Me autorizimin e Inspektoratit të 
Punës numri maksimal i orëve shtesë mund të tejkalohet në raste të veçanta në dobi të popullsisë. Në këtë rast është përcaktuar kufi maksimal orësh 
apo kohështrirje.

Çdo person fizik dhe juridik vendas ose i huaj privat ose publik që ushtron veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e 
Republikës së Shqipërisë, që për arsye madhore për kryerjen në kohë të një aktiviteti, paraqet kërkesën për punë duke tejkaluar orët normale ditore 
apo javore, për një periudhë të caktuar.
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5. Çfarë dokumentesh duhen për 
aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim online?

8. Sa është tarifa për marrjen e 
shërbimit?

15 Ditë

Autorizim për punë jashtë kohës normale.

Përcaktohet sipas rastit specifik në autorizimin e lëshuar.

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH)

14. Ku mund të gjej informacion 
për këtë shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ISHPSHSH web: http://inspektoriatipunes.gov.al
Call Center: 11800

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00

15. Nëse kam ankesë, si të veproj?
Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji Nr. 7961 datë 12.7.1995 i ndryshuar "Kodi i Punës", 
Ligji Nr 9634 datë 30.10.2006 i ndryshuar  "Për Inspektimin e Punës"


