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1. Përshkrim i përgjithshëm 

 

Ky manual ka për qëllim të përcaktojë udhëzimet bazë në përdorimin e sistemit për secilin 

përdorues në nivelin inspektor duke u ardhur në ndihmë për importimin e të dhënave historike mbi 

inspektimet e subjekteve. 

Qëllimi 

Qëllimi i këtij manuali është të lehtësojë aktivitetet në sistem duke dhënë përshkrime, udhëzime 

apo hapat e punës që duhen ndjekur për përdorimin e tij të saktë dhe efiçent. 

 

Nëpërmjet implementimit të një matrice të bazuar mbi dispozitat ligjore dhe praktikat më 

të mira të punës së Inspektoriatit, do të përmirësohet ndjeshëm vendimmarrja dhe orientimi i 

Inspektorëve drejt masave të duhura për t’u marrë mbi çdo shkelje të konstatuar.  

Gjithashtu, përmes kësaj matrice krijohet një segmentim më i detajuar i kuadrit ligjor dhe 

transparencë më e lartë e punës së Inspektoriatit duke përmbledhur njohuritë dhe eksperincën e 

punës në funksion të shërbimit të kryer. 
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2. Hyrja në sistem 

 

Pas instalimit të sistemit në serverin e klientit, përmes një linku të konfiguruar përdoruesi, mund 

ta aksesojë atë. Në figurën e mëposhtme paraqitet pamja e parë e sistemit ku do të vendosen 

kredencialet përkatëse për tu loguar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me plotësimin e saktë të kredencialeve sistemi tashmë do të jetë i aksesueshëm dhe do të paraqitet 

një listë e të gjitha ambienteve të sistemit. 

Secili përdorues në nivelin inspektor do të ketë mundësinë e importimit të inspektimeve të reja, 

shtimit të shkeljeve ligjore duke respektuar dispozitat ligjore përkatëse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figurë 1: Hyrja në sistem 
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3. Ambienti_Inspektimet 

 

Pasi kemi klikuar butonin “Inspektimet”, do të shfaqen të gjitha inspektimet e kryera me 

informacionin përmbledhës me të dhënat si më poshtë: 

 

Figurë 2: Inspektimet 

Do të shfaqen të gjitha inspektimet e kryera duke përfshirë informacionin përmbledhës për:  

 NIPT-in e subjektit; 

 Subjektin; 

 Adresën e subjektit; 

 Tipin e inspektimit; 

 Numrin e inspektimit; 

 Është refuzuar apo jo inspektimi; 

 Vlera fikse e gjobës; 

 Vlera e sygjeruar e gjobës; 

 Vlera përfundimtare e gjobës; 

 Statusi i inspektimit;  
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Në krye të dritares do të shfaqen dhe opsionet e filtrimit të kërkimit duke lehtësuar proçesin e 

kërkimit të informacionit nëpërmjet: Subjektit, NIPT-it të subjektit, Inspektorit kryesor, Inspektorë 

të tjerë apo Statusit të inspektimit. 

3.1  Modifikimi i subjektit (nese ka ndryshime te vertetuara me historic deklarimi ne QKB) 

Klikojmë butonin “Modifiko subjektin” dhe do shfaqet dritarja me të dhënat si më poshtë: 

 

Figura 19: Modifikimi i të dhënave të subjektit 

Bëjmë modifikimet e dëshiruara dhe në fund klikojmë “Ruaj”. Butoni aktiv “Kthehu në listë”, 

mundëson kthimin mbrapa të veprimeve. 
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Shtimi i degëve të subjektit 

Duke klikuar butonin “Shto degë subjekti”, na shfaqet dritarja si më poshtë:  

Figura 20: Shtimi i degëve të subjektit 

Plotësojmë të gjitha fushat e nevojshme:  

 Subjekti 

 NIPT kryesor 

 Data e fillimit të aktivitetit 

 Dega Rajonale 

 Adresa 

 Nënaktiviteti 

 Lloji i aktivitetit 

Klikojmë butonin “Ruaj” për ruajtjen e të dhënave. Edhe këtu kemi mundësinë e kthimit 

mbrapa të veprimeve duke klikuar butonin “Kthehu në listë”. 

Shkeljet e subjektit_NIPT-it 

Duke klikuar butonin “Shkelje e subjektit (NIPT-it)”, na jepet një përmbledhje e të gjitha 

shkeljeve në inspektimet e përfunduara të subjektit me informacionin e detajuar si më 

poshtë:  

mailto:cp@commprog.com
http://www.commprog.com/


                           
 

 

8 
 

Communication Progress Shpk 
Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njesia administrative Nr. 7, 1023, Tirane 

NUIS: K01625001C  DUNS: 
366119555 

email: cp@commprog.com   
tel/fax: +355 4 2413901 • cel: +355 674042416 

WWW.COMMPROG.COM |EN-ISO 9001:2015 | OHSAS 18001 | ISO/IEC 27001:2013 | ISO 14001:2004 | ISO/IEC 20000-1:2011 

 
 

 Adresa 

 Neni 

 Pika 

 Gërma 

 Numri i konstatimit të shkeljes 

 Shkelja me afat nuk është korrigjuar 

 Dënimi dytësor I sygjeruar 

 Dënimi dytësor përfundimtar 

 Vlera fikse e gjobës 

 Vlera e sygjeruar e gjobës 

 

3.2 Shtimi i një inspektimi të ri 

 

Për të shtuar një inspektim të ri klikojmë butonin “Shto Inspektim”, treguar si në figurën më lart 

dhe plotësojmë informacionin më të dhënat si më poshtë: 

 

 

Figurë 3: Shtimi i një inspektimi 

 

mailto:cp@commprog.com
http://www.commprog.com/


                           
 

 

9 
 

Communication Progress Shpk 
Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njesia administrative Nr. 7, 1023, Tirane 

NUIS: K01625001C  DUNS: 
366119555 

email: cp@commprog.com   
tel/fax: +355 4 2413901 • cel: +355 674042416 

WWW.COMMPROG.COM |EN-ISO 9001:2015 | OHSAS 18001 | ISO/IEC 27001:2013 | ISO 14001:2004 | ISO/IEC 20000-1:2011 

 
 

Fushat përkatëse përfshijnë informacionin për: 

 Subjektin: Përzgjidhet subjekti përkatës për inspektim 

 Rajonin: Plotësohet automatikisht në varësi të subjektit të zgjedhur. 

 Degën e subjektit: Plotësohët dega përkatëse e subjektit. 

 Aktiviteti lidhet me: Përzgjedhim llojin përkatës me të cilin lidhet aktiviteti 

 Llojin e aktivitetit që ushtron: Përzgjedhim llojin e aktivitetit që ushtron subjekti 

 Tipin e inspektimit: Zgjedhim tipin e inspektimit: aksident, ankesë, rastësor etj. 

 Numrin e çështjes: Plotësohet numri i çështjes. Shërben si referencë origjine nga ka ardhur 

çështja. Është fushë e detyrueshme për plotësim dhe unike. 

 Inspektorin kryesor: Sistemi gjeneron automatikisht emrin e inspektorit të loguar në sistem. 

 Inspektorët e tjerë: Shtohet nëse ka patur inspektorë të tjerë gjatë inspektimit. 

 

Për të ruajtur të dhënat e plotësuara klikojmë butonin “Ruaj”. Nëse dëshirojmë të kthehemi 

mbrapa mjafton të klikojmë butonin “Kthehu në listë”. 

 Aktiviteti lidhet me: Përzgjedhim llojin përkatës me të cilin lidhet aktiviteti 

 Llojin e aktivitetit që ushtron: Përzgjedhim llojin e aktivitetit që ushtron subjekti 

Në vëmendje: Një NIPT, në momentin e deklarimeve që bën në QKB, fushëne llojit të aktivitetit 

e ka të zgjeruar. Ajo që është e rëndësishme  në hedhjen e një inspektimi në portal, lidhet 

drejtpërdrejtë me adresën ku po kryhet inspektimi dhe aktivitetin që po ushtron subjekti në atë 

adresë. Përcaktimi i saktë i tyre con lidhet drejtpërdrejtë me koeficent risku për subjectin apo 

filjalin për të cilëin po kryhet inspektimi.    

1. Bujqesi, Pyje, Peshkim 

1 Kultivime agrikulture 

2 Kultivime e rritje e drithërave 

3 Kultivime e rritje e perimeve 

4 Kultivime e rritje e duhanit 

5 Kultivime e rritje e bimëve tekstile 

6 Kultivime e rritje e luleve 

7 Kultivime e rritje e bimëve foragjere e bujqesore 

8 Prodhimi i produkteve të kafshëve 

9 Gjuetia 
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10 Përdorimi i zonave pyjore 

11 Mbledhja e bimeve të egra 

12 Shërbimet për mbështetjen e silvikulturës 

13 Peshkimi në ujërat detare, në lagunë dhe shërbimet përkatëse. 

14 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

2. Miniera kariera 

1 Nxjerrja e naftës bruto 

2 Nxjerrja e gazit natyror 

3 Nxjerrja e shfrytëzimi i mineralave metalurgjike 

4 Nxjerrja e gurëve zbukurues dhe ndërtues, gur gëlqeror, gips 

5 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës 

6 Nxjerrjen e argjilave baltave 

7 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror 

8 Nxjerrja e asfaltit dhe bitumit natyral 

9 Nxjerrja e mineraleve të tjera nga guroret 

10 Nxjerrja e kripës 

11 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e gurëve dekorativ për ndërtim, gips, gëlqere dhe çimento 

12 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

3. Ndërmarrje prodhuese 

1 Industri ushqimore 

2 Industri e pijeve 

3 Industria e duhanit 

4 Industri tekstile 

5 Prodhimi i bukës/brumi 

6 Prodhimi i produkteve të tjera të ushqimit 

7 Prodhimi i ëmbëlsirave 

8 Përpunimi i çajit dhe i kafesë 

9 Prodhimi i erëzave 

10 Prodhimin e sapuneve dhe detergjenteve 

11 Prodhimi i produkteve të pastrimit e lustrimt 

12 Prodhimi i parfume dhe produkteve kozmetikë 

13 Prodhimi i ushqimeve të gatshme të bazuara në peshk, mish, konserva 
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14 Prodhimi i produkteve për ushqimin e kafshëve 

15 Prodhim konfeksione e veshje 

16 Prodhimi i artikujve të ndryshme të industrisë së drurit dhe produktet prej drurit 

17 Prodhimi i letres, dhe produketeve prej letre 

18 Shtypshkronjat 

19 Prodhimi i produkteve kimike 

20 Prodhimi i produkteve farmaceutike 

21 Prodhimi i materialeve plastike 

22 Prodhimi i produkteve metalike produkte elektronike, elektrike dhe optike 

23 Prodhimi i mjeteve te transportit, riparimi 

24 Mirëmbajtja dhe instalimi i makinave 

25 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

4. Elektricitet gaz ujë 

1 Furnizimi me energji elektrike, gas, ujë 

2 Shtrimi dhe reabilitimi i rrjeteve te ujit, gazit e energjise 

3 Aktivitetet e rehabilitimit dhe shërbimet e menaxhimit të mbeturinave 

4 Menaxhimi i rrjeteve të kanalizimit 

5 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta 

6 Tregëtimi i gazit 

7 Mbledhja dhe pastrimi i ujërave të ndotura 

8 Mbledhja e mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme 

9 Mbledhja e mbeturinave të ngurta dhe jo të ngurta të rrezikshme 

10 Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve të tjera të rrezikshme e jotë rrezikshme 

11 Riciklimin e mbeturinave të ngurta urbane e industriale 

12 Përgatitje për riciklimin e materialeve plastike për prodhimin e lëndëve të para si plastikë, 

material sintetike 

13 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

5. Ndërtim 

1 Zhvillimi i projekteve të pasurive të paluajtshme 

2 Ndërtimi i ndërtesave banesore dhe jo-rezidenciale 

3 Ndërtimi i rrugëve, autostradave dhe pistave të aeroporteve 

4 Ndërtimi i linjave hekurudhore tokësore e nëntokësore 

5 Ndërtimi i urave dhe tuneleve 
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6 Ndërtimi i shërbimeve publike për transportin e lëngjeve 

7 Ndërtimi i shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikacion 

8 Punimeve hidraulike 

9 Përgatitja e vendit të ndërtimit dhe rregullimi i tokës 

10 Instalimet elektrike përfshirë edhe mirëmbajtjen dhe riparimin 

11 Instalimi i sistemeve elektronike (duke përfshirë mirëmbajtjen dhe riparimin) 

12 Instalimet e ndriçimit rrugor dhe pajisjeve elektrike të sinjalizimit 

13 Instalimet e ndriçimittë pistave të aeroportit (duke përfshirë mirëmbajtjen dhe riparimin) 

14 Instalimi i sistemeve hidraulike ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar (përfshirëmirëmbajtje dhe riparim) 

në ndërtesa ose punime të tjera ndërtimore 

15 Instalimi i sistemeve të shpërndarjes së gazit (përfshirë mirëmbajtjen dhe riparimin) 

16 Instalimi i sistemeve zjarrfikëse 

17 Instalimi i impianteve të trajtimit të ujit për pishinat (duke përfshirë mirëmbajtjen dhe riparimin) 

18 Instalimi i sistemeve të ujitjes për kopshte (përfshirë mirëmbajtjen dhe riparimin) 

19 Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve dhe shkalleve levizese 

20 Izolime termike 

21 Vepra akustike ose anti-dridhje 

22 Instalimi i kasafortave, arkave të thesarit, dyerve të blinduara 

23 Aktivitete jo të specializuara të punëve ndërtimore (muratorë) 

24 Pastrime e aktivitete të ngjashme për muret e jashtme të ndërtesave 

25 Vinçerë dhe pajisje të tjera (marre) për ndërtimin ose prishje ndertimi 

26 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

6. Tregëti me shumicë e pakicë (Hotel-bar-restorante) 

1 Tregtia në shumicë dhe jo vetëm, e makinave, dhe makinave të lehta 

2 Agjentët e përfshirë në shitjen e automjeteve dhe automjeteve të lehta (duke përfshirë dhe 

agjensitë) 

3 Riparimet mekanike të automjeteve 

4 Riparimi i sistemeve elektrike për automjetet motorike 

5 Riparimi dhe zëvendësimi i gomave për automjete 

6 Larje makine, tapicerie 

7 Aktivitete të tjera për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve 

8 Tregti në shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të makinave 

9 Mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe motoçikletave (përfshirë gomat) 

10 Agjentë shitje të lëndëve të para bujqësore 

11 Agjentë shitje të luleve dhe bimëve 

12 Agjentë shitje të kafshëve të gjalla 

13 Agjentë shitje të fibrave tekstile të papërpunuara dhe gjysëm të gatshme lëkurat e papërpunuara 

14 Agjentë shitje e lëndëve djegëse mineraleve, metaleve dhe produktevekimike 
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15 Agjentë shitjeshte drurit dhe materialeve të ndërtimit 

16 Agjentë shitjesh te makinerive impianteve industriale, anijeve dhe avion 

17 Agjentë shitjesh të makinerive bujqësore, makina për zyra, pajisje telekomunikuese, kompjutera 

dhe pjesësh këmbimi për ta 

18 Agjentë shitjesh të mobiljeve, sendeve e pajisjeve shtëpiake 

19 Agjentë shitjeshtë tekstileve, veshjeve, këpucëve dhe artikujve prej lëkure 

20 Agjentë shitjesh të ushqimit, pijeve dhe duhanit, 

21 Agjentë shitjesh të materialeve elektronike për konsum, audio dhe video, materiale elektrike për 

përdorim shtëpiak, pajisje shtëpiake 

22 Agjentë shitjesh te pajisjeve sportive, biçikleta 

23 Farmaci 

24 Shitja me pakicë produkte ushqimore dhe jo ushqimore 

25 Shitës ambulantë 

26 Bar-restorante 

27 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

7. Transport, Magazinim, telekomunikacion 

1 Transport (hekurudhor) madhrash 

2 Transport (tokësor) madhrash 

3 Transport (ujor) madhrash 

4 Transport (hekurudhor)  udhëtarësh 

5 Transport (tokësor)  udhëtarësh 

6 Transport (ujor)  udhëtarësh 

7 Transport (ajror)  udhëtarësh 

8 Transport gazi, lëndë plasëse 

9 Sherbim e mirembajtje telekomunikacione fikse 

10 Sherbim e mirembajtje telekomunikacione mobile 

11 Aktivitetet e programimit dhe transmetimet televizive 

12 Aktivitetet transmetimeve radiofonike 

13 Media e shkruar (gazetat) 

14 Portalet online "Ëeb" 

15 Media audio-vizive 

16 Aktivitetet e qendrës së thirrjes (call-center) 

17 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 
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8. Finance, sherbime, sherbime te sigurimeve 

1 Aktivitetet e agjentëve të sigurimit 

2 Menaxhimi i pasurisë së patundshme në pronësi ose me qira 

3 Aktivitetet e kontabilitetit 

4 Aktivitete e studiove ligjore 

5 Aktivitetet e kompanive të auditimit dhe certifikimit të pasqyrave financiare 

6 Aktivitete te konsulences se menaxhimit 

7 Aktivitet këshillues për menaxhimin e logjistikës së kompanisë 

8 Aktivitetet e studimeve inxhinierike dhe studimeve të tjera teknike 

9 Aktivitete te hulumtimit shkencor dhe zhvillimi 

10 Agjencitë e reklamimit 

11 Aktivitetet e koncesionarëve dhe ndërmjetësve të tjerë të shërbimeve të reklamimit 

12 Aktivitete të specializuara të projektimit 

13 Laboratore fotografike për zhvillim dhe stampim 

14 Perkthime 

15 Shërbimet private hetimore 

16 Aktivitete të menaxhimit të burimeve njerëzore 

17 Aktivitetet e agjencive private punësimi. 

18 Shërbimet veterinare 

19 Agjensi këshilluese për ceshtjet e sigurinë dhe higjienën në vendin e punës 

20 Konsultimet bujqësore të ofruara nga agroteknikë dhe ekspertë bujqësorë 

21 Sherbimet e ushqimeve taksi. 

22 Aktivitetet e sherbimit te informacionit 

23 Konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit 

24 Aktivitetet bankare 

25 Shërbimet e transferimit të parave 

26 Shërbime këshilluese dhe vlerësuese në blerjen, shitjen dhe dhënien me qira të ndërtesave për 

palët e treta 

27 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 

 

9. Aktivitete te tjera 

1 Shendeti dhe ndihma sociale 

2 Asistenca shendetesore 

3 Shërbimet spitalore 

4 Spitalet dhe shtëpitë e moshave te treta 
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5 Institutet universitare, klinikat dhe poliklinikat 

6 Aktivitetet e qendrave të radioterapisë 

7 Qendrat e mjekësisë estetike 

8 Laboratorët e analizave klinike, laboratorët radiografikë dhe qendrat e tjera diagnostike për 

imazheri 

9 Fizioterapi 

10 Aktiviteti i kryer nga psikologët 

11 Aktivitetet e zjarrfikësve dhe mbrojtjes civile 

12 Aktivitetet artistike, sportive 

13 Aktivitetet e librarive, arkivave, muzeve 

14 Aktivitetet në lidhje me loteritë, bastet, cazinotë 

15 Menaxhimi i objekteve sportive, stadiumeve, pishiave, lojrave me dore, palestrave 

16 Discoteka, klube nate,  

17 Riparimi i kompjuterave dhe mallrave për përdorim personale dhe për shtëpinë 

18 Larje dhe pastrim i tekstileve dhe leshit (Pastrim kimik) 

19 Shërbimet e parukerive dhe trajtime të tjera estetike. 

20 Aktivitetet e tatuazheve, e pirsing 

21 Organizimi i festave dhe ceremonive 

22 Aktivitetet e sindikatave të punonjësve 

23 Aktivitetet e organizatave për mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të qytetarëve 

24 Institucionet arsimore, cerdhe e kopshte 

25 Institucionet arsimit fillore 

26 Institucionet arsimit te nivelit te mesem, te pergjithshem  

27 Institucionet arsimit te nivelit te mesem, professional 

28 Institucionet arsimit, kopshte, fillore, shkollat e nivelit te detyrueshem, te pergjithshem dhe 

professional, universitet e shkollat e larta. 

29 Institucionet arsimit universitar dhe pasuniversitar 

30 Aktivitetet e ligjore, notereve. 

31 Aktivitetet e ligjit, zyra avokatie 

32 Sherbimi fotokopjimi i shërbimeve, aktivitete  te printimit-lidhjes se libarve. 

33 Aktiviteti i fotoreporterit 

34 Kolaudime dhe analiza teknike 

34 Agjensite e ruajtjes fizike (SHRSF) 

35 Sherimet policore (mbrojtjes civile) 
36 Sherbimet ushtarake 

37 Te tjera qe nuk perfshihen me lart 
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Pasi kemi klikuar butonin “Ruaj” inspektimi do të kalojë në statusin 

“Krijuar” dhe do të shfaqen butonat “Modifiko” dhe “Fillo inspektimin”, siç tregohet në figurën 

më poshtë: 

 

Figurë 4: Shfaqja e butonit “Fillo inspektimin” 

  

  

Pasi klikojmë butonin  “Fillo Inspektimin”, do të shfaqet pamja si më poshtë me detajet e 

inspektimit:  

Në këtë moment nëse inspektori dëshiron të fillojë kontrollin për këtë inspektim klikon butonin 

“Fillo inspektimin” si më poshtë treguar: 
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Figurë 5: Klikimi i butonit “Fillo inspektimin” 

  

  

Inspektimi do të kalojë në statusin “Në vazhdim” dhe do të bëhet aktiv butoni  “Shkeljet për 

inspektim”, siç tregohet më poshtë: 

 

Figurë 6: Shfaqja e butonit “Shkeljet për inspektim” 

  

  

Pasi kemi klikuar butonin  “Shkeljet për inspektim”, do të shfaqet informacioni i detajuar për 

kontrollet e shkeljeve për inspektim siç tregohet në figurën më poshtë: 

Statusi “Në vazhdim”, nënkupton se inspektori mund të shtojë shkelje dhe të shohë shkeljet e 

shtuara, pa inspektime dhe pa historikun e dënimeve, me mundësi editimi. 
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Figurë 7: Kontrollet e shkeljeve për inspektim 

  

  

Në ambientin “Kontrollet e shkeljeve për inspektim” do të kemi mundësinë e: 

 Shtimit të një shkelje 

 Përfundo shtimin e shkeljeve 

 Refuzoi inspektimin 

 Lokacion fillim/përfundim 

 Lokacion fillim (GMAP) 

 Kthehu mbrapa në listë 

 

3.3 Shtimi i një shkelje 
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Nëse zgjedhim opsionin “Shto shkelje”, do të shfaqet imazhi si më poshtë:  

Plotësojmë të gjitha fushat e nevojshme të kërkuara: 

 Shkelja juaj lidhet me: Kjo fushë përkon me “Kategorinë e ligjit” 

 Ligji/VKM : Dispozita e shkelur (Përshkrimi i ligjit/Nenit) 

 Kategoria e shkeljes : Zgjedhim kategorinë e shkeljes (përshkrimi për Ëeb) 

 Shkelja: Zgjedhim shkeljen përkatëse 

 Kohëzgjatja e shkeljes: Përcaktojmë kohëzgjatjen e shkeljes së ligjit në bazë të 

legjislacionit në fuqi 

 Shkalla e dëmit: Përcaktojmë shkallën e rrezikshmërisë së dëmit. 

 Numri i punëmarrësve që prek shkelja : Zgjedhim numrin e punëmarrësve që prek shkelja 

 

Ruajmë të dhënat duke klikuar butonin “Ruaj”.  

Të gjitha fushat e mësipërme ndërveprojnë mes tyre në varësi të zgjedhjes së përdoruesit. 

 

 

Sistemi do të shfaqë informacionin përmbledhës, siç tregohet më poshtë: 

Figurë 8: Shtimi i një shkelje 
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Figurë 9: Ruajtja e shtimit të një shkelje 

  

Mund të modifikojmë ose të fshijmë shkeljet për inspektim nëpërmjet butonave aktivë në të djathtë 

të dritares. 

3.4 Përfundimi i shtimit të shkeljeve 
 

Nëse zgjedhim opsionin “Përfundo shtimin e shkeljeve”, do të shfaqet informacioni me pamjen si 

më poshtë: 
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Figurë 10: Përfundimi i një shtimi shkelje 

Nëse nuk kemi për të shtuar më shkelje klikojmë butonin “Përfundo shtimin e shkeljeve”. 

 

 

 

Figurë 11: Shfaqja e butonit “Vlerësimi i dënimit” 

  

Në këtë moment inspektimi kalon në statusin “Në vlerësim të dënimit”. Klikojmë butonin  

“Vlerëso dënimin” dhe do të shfaqet informacioni si në pamjen më poshtë: 
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Figurë 12: Zgjedhja e dënimeve për shkelje 

  

Plotësojmë informacionin e nevojshëm sipas fushave të kërkuara:  

 Detyra: Plotësojmë detyrën përkatëse  

 Data për realizimin e detyrës: Vendoset data për realizimin e detyrës. Data për realizim 

nuk mund të jetë më e vogël se data e ditës 

 Data e realizimit të detyrës: Vendoset data e realizimit të detyrës. Kjo datë nuk mund të 

jetë më e madhe se data e ditës. 

 Shkelja me afat nuk është korrigjuar: Zgjidhet checkbox në rastin kur vendosim vlerën 

fikse të gjobës.  

 Vlera fikse e gjobës:  Kjo fushë përdoret për vlerën që inspektori vendos manualisht, kur 

shkelja nuk është korrigjuar në afat. 

 Dënimi dytësor: Këshillim, Paralajmërim, korrigjim shkelje me afat, Pezullim 

 Masë urgjente/Vendim i ndërmjetëm: Sipas zgjidhjes së sygjeruar 

 

 Dënimet dytësore të sygjeruara: Sistemi sygjeron një dënim dytësor  

 Dënimet kryesore të sygjeruara: Sistemi sygjeron një dënim kryesor 

Ruajmë të dhënat duke klikuar butonin “Ruaj”. 
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3.5 Përfundimi i inspektimit 

 

Në momentin kur zgjedhim “Përfundo inspektimin”, sistemi verifikon nëse janë vlerësuar të gjitha 

shkeljet, nëse jo do e rikthejë në ambientin ku mund ta vlerësojë. 

 

Nëse dëshirojmë të përfundojmë inspektimin e kryer klikojmë butonin “Përfundo inspektimin”. 

Plotësojmë të gjitha fushat e detyrueshme për plotësim dhe klikojmë butonin “Ruaj”. 

 

 

 

Figurë 13: Përfundimi i inspektimit 

  

Fushat e detyrueshme të cilat kërkohen nga sistemi për plotësim në fazën e përfundimit të 

inspektimit janë: 

 Nr. total i punëmarrësve 

 Nr. Punëmarrës informal të konstatuar 
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 Nr i Punëmarrësve informal të siguruar brenda proçesit te inspektimit, 

(me dokumenta) 

 Nr. Punëmarrës nën 18 vjeç 

 Nr. Punëmarrës me aftësi të kufizuar 

 Numri i punëmarrësve të dyshuar, për sëmundje profesionale 

 Numri i punëmarrësve të diagnostikuar me sëmundjeve profesionale 

 Shërbimi me mjek ndërmarrje 

 Numri i punëmarrësve që punojnë me substanca të rrezikshme (te ekspozuar ndaj tyre) 

 

Fushat e detyrueshme në fazën e përfundimit të inspektimit duhet të jenë:  

 

 Nr. total i punëmarrësve  të konstatuar 

 Nr. total i punëmarrëseve  femra të konstatuara 

 Nr. total i punëmarrëseve pa kontrata 

 Nr. Punëmarrësve nën 18 vjeç 

 Nr. . Punëmarrësve me aftesi të kufizuar  

 Nr. Punëmarrës informal të konstatuar 

 Nr i Punëmarrësve informal të siguruar brenda proçesit te inspektimit, (me dokumenta)  

 Nr i Punemarresve Informal "Gri" të konstatuar 

 Nr i Punemarresve Informal "Gri", të formalizuar gjatë inspektimit 

 Konstatim për punë të kryer mbi kohën normale të punës (Po/Jo) 

 Nr i punemarrësve të konstatuar që punojnë mbi kohën normale 

 Ekzistence sindikate /kontrate kolektive (Po/Jo) 

 Ekzistenca e Dokumentit të Vlerësimit të Riskut  (Po,Jo,Pjesërisht) 

 Ekzistenca e Këshillit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë     (Po,Jo,Jofunksional) 

 Nr. i Punëmarrësve të Aksidentuar gjithsej (në këtë inspektim nëse ka) 

 Nr. i Punm te Aksidentuar në rrugë ose gjatë udhëtimit (në këtë inspektim nëse ka) 

 Nr. i Punm te aksidentuar  me pasojë vdekjen (në këtë inspektim nëse ka) 

 Shërbimi me mjek ndërmarrje  (Plotë,Pjesshme,Ska) 

 Numri i punëmarrësve të dyshuar, për sëmundje profesionale 

 Numri i punëmarrësve të diagnostikuar me sëmundjeve profesionale 

 Numri i punëmarrësve që punojnë me substanca të rrezikshme (të ekspozuar ndaj tyre) 

 Masa mbrojtese individuale (Po,Jo, të pamjaftueshme) 

 Numri i punemarresve që përdorin masa mbrojtese individuale 

 Masa mbrojtese kolektive (Po,Jo, të pamjaftueshme) 
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 Masa mbrojtese për grupet e veçanta (grupet A, B, C, D) (Po,Jo, të 

pamjaftueshme) 

 Mase urgjente për: (sipas zgjidhjes së sugjeruar) 

 

Në këtë moment inspektimi i kryer do të kalojë në statusin “Përfunduar”, siç tregohet në 

shembullin më poshtë: 

 

Figurë 14: Kalimi i inspektimit në statusin “Përfunduar” 

  

Pasi inspektimi ka kaluar në statusin “Përfunduar”, sistemi do të gjenerojë informacionin me të 

dhënat përmbledhëse si më poshtë duke përfshirë: 

 Subjektin; 

 Adresën e subjektit; 

 NIPT i subjektit; 

 Shkalla e rrezikshmërisë; 

 Data e fillimit të inspektimit; 

 Data e përfundimit të inspektimit; 

 Tipi i Inspektimit; 
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 Numri i Inspektimit; 

 Refuzoi inspektimin; 

 Vlera fikse e gjobës; 

 Vlera e sygjeruar e gjobës; 

 Vlera përfundimtare e gjobës; 

 Inspektori kryesor; 

 Inspektorët e tjerë; 

 Statusi; 

 

Në të djathtë të dritares “Kontrollet e shkeljeve për inspektim” shfaqen dhe butonat aktivë:  

 Lokacion fillim/përfundim: Pozicionimi gjeografik i fillimit dhe përfundimit të inspektimit 

 Lokacion fillim (GMAP): Pozicionim fillim inspektimi në Google Maps 

 Lokacion përfundim (GMAP): Pozicionim përfundim inspektimi në Google Maps 

 Detaje të përfundimit: Pasi kemi klikuar këtë buton do të na shfaqet përmbledhja si më 

poshtë: 

 

Figurë 15: Detaje të përfundimit të inspektimit 
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 Kthehu në listë: Mundësia e kthimit mbrapa të veprimeve. 
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