REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

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

VENDIMI PËRFUNDIMTAR I INSPEKTIMIT
Nr. ISHPSHSH-TR-2021-000703 - 5

Datë: 30/06/2021

Bazuar ne procesverbalin e inspektimit Nr. ISHPSHSH-TR-2021-000703 - 2 , datë 15/06/2021 , inspektim, që është zhvilluar në
subjektin Filip Gjokaj , NIPT L52310032B , Përfaqësues i autorizuar i subjektit Aldion Gjokaj , prej datës 09/06/2021 deri më datën
15/06/2021 .
Grupi i punës, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit në datë 15/06/2021 dhe e njoftoi në datë 15/06/2021 .
Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto shkelje të kërkesave ligjore :
Ligji 9634 date 30.10.2006(i ndryshuar)"Per inspektimin ne pune" neni 22 pika 1,
Ligji 7961 date 12.07 1995"Kodi i punes"(i ndryshuar) neni 21 pika 1,
Ligji 7961 date 12.07 1995"Kodi i punes"(i ndryshuar) neni 40 pika 1,
Ligji 10237 date 18.02.2010"Per sigurine dhe shendetin ne pune" neni 10 pika 0 germa b,
Ligji 10237 date 18.02.2010"Per sigurine dhe shendetin ne pune" neni 11 pika 1 germa dh,
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)"Per inspektimin e punes" neni 33 pika 1 germa c
, ato klasifikohen si kundërvajtje administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë:
1. Dënim administrativ kryesor:
Gjobe 100000 Lekë

2. Dënim administrativ plotësues:

Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive:
25/06/2021 - 09/07/2021 - Te lidhet kontrata individuale e punes me punemarresin ne forme te shkruar e cila te permbaje te gjithe elementet e
parashikuar ne ligj.
02/07/2021 - Te vendoset ne subjekt sinjalistika e domosdoshme per sigurine dhe shendetin ne pune.
15/07/2021 - Te perpilohet nje dokument per vleresimin dhe parandalimin e rrezikut,i cili te permbaje masat me karakter
teknik,organizativ,higjeno-sanitar,te cilat do te zbatohen sipas kushteve specifike te vendeve te punes.
02/07/2021 - Punedhenesi merr ne pune cdo punemarres,ne baze te ekzaminimit mjekesor te tij,ne varesi te vendit te punes.
Inspektorët Shtetëror të autorizuar:

Adriatik Hatellari

ID_01010546

Martin Gjonaj

ID_01010578

Pandeli Mano

ID_01010566

Personi i autorizuar i subjektit

Aldion Gjokaj

Kundër Vendimit Përfundimtar, subjekti Filip Gjokaj 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”.

