


Formati Nr. 1 
 
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 

DREJTORIA RAJONALE_________  
 

AUTORIZIM INSPEKTIMI 
 

Nr. III/00000007/A     Datë___/___/____ 
 

Bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” dhe VKM-së për krijimin e inspektoratit shtetëror përkatës autorizoj inspektimin e 

Të dhëna mbi subjektin e inspektimit:    

Emri i subjektit:  NIPT:  
      

Adresa/vendndodhja:     
 

Përshkrim i objektit të inspektimit: (Sigurimi dhe zbatimi i dispozitave ligjore..............) 
 
 

Inspektorët shtetërorë të autorizuar për të kryer inspektimin: 
1. NUI: 

2. NUI: 
 

si dhe persona të tjerë të autorizuar; 
1.   NUI:   

2.  NUI:   
 

Kohëzgjatja e inspektimit: 
 

(Me selektim në sistem: 1/2, 1 e ½ –15 ditë) 
 

(ora, data e fillimit)              (ora, data e përfundimit) 
 

Vendi/vendet ku do të kryhet inspektimi (adresa/t): 
 

Njoftim paraprak i autorizimit subjektit të inspektimit: Po □ Jo □ 
Njoftimi paraprak i autorizimit nuk njoftohet për arsye: (neni 32, pika 2, shkronjat “a”–“d”, 

gjenerohet nga sistemi. Në rastin e shkronjës “a”, vendimi i mosnjoftimit paraprak motivohet, 
ndërsa në rastin e shkronjës “b”, evidentohet përcaktimi i ligjit të posaçëm që lejon mosnjoftimin 
paraprak të inspektimit)” 

 
KRYEINSPEKTORI 

 

(sipas VKM-së për krijimin e ISH-së) 
 

Nënshkrimi, vula e institucionit 

 
 



Formati Nr. 2  
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 

DREJTORIA RAJONALE_________  

 
Nr. III/00000007/LV                                                                                  Datë___/___/____ 

 
 

LISTË VERIFIKIMI 
Për ____________ 

 
 
Subjekti:______________________________________________ Nr. NIPT ______________________ 

Adresa: _____________________________________________________________________________ 

Administratori: _______________________________________________________________________ 

Tel/Cel: ________________________________ Fax: ________________ E-mail: _________________ 

Lloji Aktivitetit: ______________________________________________________________________ 

 
 
Emri i Subjektit  

Drejtues teknik   

Kapaciteti  

Niveli Teknologjik  

... etj..  

*Kjo tabele nuk është e detyrueshme për të gjitha ISH, por në varësi të kërkesave specifike mund të shtohen 
të dhëna të cilat plotësohen me data entry.  
 
 
Arsyeja e inspektimit: Inspektim i Programuar           Ri-Inspektim                  Inspektim i Posaçëm   
 
Në zbatim të ligjit/ve nr. ________, datë _______ “Për _______” , VKM/ve nr. __________, datë 
____________ “Për _____________”.  
 
 

Nr. Baza Ligjore Përshkrimi i Objektit 

VLERËSIMI 

KOMENTE 
PO JO 

Nuk 
aplikohet 

1 

Shkronja___, pika___, 
neni__, ligji nr.______, 
datë____;  

Pyetja ........?         Shkronja ___, pika___, 
neni__, vkm nr. ___ datë 
____, dhe/ose 

Shkronja ___, pika___, 
neni__, udhëzim nr. ___ 
datë ____ ...etj. 



2 

Shkronja ___, pika___, 
neni__, ligji nr.______, 
datë____;  

Pyetja ........?         Shkronja___, pika___, 
neni__, vkm nr. ___ datë 
____, dhe/ose 

Shkronja ___, pika___, 
neni__, udhëzim nr. ___ 
datë ____ ...etj. 

3 

Shkronja___, pika___, 
neni__, ligji nr.______, 
datë____;  

Pyetja ........?         Shkronja___, pika___, 
neni__, vkm nr. ___ datë 
____, dhe/ose 

Shkronja___, pika___, 
neni__, udhëzim nr. ___ 
datë ____ ...etj. 

 
 
*Shënim sqarues:  
1. Gjatë hartimit të pyetjeve, ISH duhet të kenë parasysh se: 
 vlerësimi “po” është plotësim i kërkesës ligjore, ndërsa 
vlerësimi “jo” është shkelje e kërkesës ligjore.  
Këto vlerësime ndikojnë drejtpërdrejtë në modulin e riskut dhe kategorizimin e subjekteve në bazë risku.  
 
2. Në këtë format mund të shtohen të dhëna të tjera të domosdoshme të kërkuara nga inspektoratet shtetërore  
pas miratimit nga IQ.  
 
 

INSPEKTORËT:  PËRFAQËSUESI I SUBJEKTIT: 
 
Inspektor 1    NUI (Nënshkrimi)   Emër Mbiemër (Nënshkrimi) 
 
Inspektor 2    NUI (Nënshkrimi) 
 
Inspektor 3    NUI (Nënshkrimi) 

 



 
Formati Nr. 3 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 

PROCESVERBAL INSPEKTIMI 
 

Nr. III/00000007/PV         Datë___/___/____ 
 

Bazuar në nenin 45, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën ë Shqipërisë”. 
 

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME: 
 

Emri i subjektit: NIPT: 
Adresa/vendndodhja: 
Emri i punëdhënësit: 
Kohëzgjatja e inspektimit në vendin e inspektimit: (gjenerohen nga sistemi, autorizimi) 
 

(ora, data e fillimit) (ora, data e përfundimit) 

Vendi/vendet e inspektimit (adresa/t):  

Njoftim paraprak lënë subjektit:  Po □ Jo □ 
Inspektim me autorizim:  Po □ Jo □ 
(N.q.s. “Jo”, do të zgjidhet nga sistemi një nga shkronjat e nenit 27, pika 2, të ligjit nr. 10 443) 
Lloji i autorizimit: autorizim i afishuar: Po  □ Jo □ 
 

Hyrja dhe inspektimi forcërisht në prani të punonjësit të Policisë së Shtetit: 
Po □ Jo □ 

(N.q.s. “Po” të plotësohet si më poshtë arsyetimi sipas ligjit të posaçëm për policinë e shtetit 
dhe të ketë hapësirë për ngarkim dokumenti shpenzimi) 
 
 
 
 
 

Përjashtimi i përfaqësuesit të subjektit të inspektimit: 
Po □ Jo □ 

(N.q.s. “Po” të plotësohet si më poshtë) 
Arsyetimi i përjashtimit: 
 
 

  

Masa urgjente: Po □        Jo□ 
 

(N.q.s. “Po” të plotësohet si më poshtë dhe hapësirë për ngarkimin e vendimit të ndërmjetëm në 
sistem) 

 
 
 



 

II. PROCEDURA E INSPEKTIMIT 
 

1. Mostra të marra: 
Po □ Jo □ 
  

(n.q.s. Po më poshtë do të gjenerohet nga sistemi tabelat e mëposhtme në varësi të inspektoratit shtetëror 
përkatës) 

 

TABELA E MARRJES SË MOSTRAVE 
 

TABELA (për kryerjen e ekspertizave të tjera të nevojshme për verifikimin e 
produkteve, pajisjeve, proceseve apo makinerive) 

 

2. Dokumente të marra: 
 

Nr. DOKUMENTI I MARRË DHE PËRSHKRIMI NR. I FLETËVE 

1   

2   
 

3. Vendim për sekuestrim dokumentacioni: (ngarkohet në sistem) 
 
 
 
 

Nr. DOKUMENTI I SEKUESTRUAR DHE PËRSHKRIMI NR. I FLETËVE 

1   

2   
 

4. Detyra të parealizuara nga inspektimi i mëparshëm: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5. Dokumentacioni dhe sendet që duhet të paraqisni: Dokumente të paraqitura: 
 

Nr. DOKUMENTI DHE PËRSHKRIMI NR. I 
  FLETËVE 
   

1  

2  

Sende të paraqitura:  

Nr. SENDI DHE PËRSHKRIMI COPË 

1  

2  

Mosparaqitja do të konsiderohet pengim në kryerjen e detyrës së Inspektorit Shtetëror, referuar 
nenit 54, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në RSH”. 
 
 
 
 



6. Gjetjet e konstatuara 
Ka shkelje të kërkesave ligjore: 

Po □ Jo □ 

(N.q.s. “Jo”, ky procesverbal konsiderohet edhe si vendim përfundimtar) 
(N.q.s. “Po” të plotësohet si më poshtë) 

 
 
 
 

Gjetjet e konstatuara në këtë procesverbal bien në kundërshtim me kërkesat ligjore të 
parashikuara në nenin/et e ligjit/ve: 

 
 
 
 

7.  Shpjegimet apo kontestimet e subjektit 
 

Për faktet dhe rrethanat e konstatuara të paraqitura në këtë procesverbal, subjekti mund të 
paraqesë shpjegimet apo kontestimet e tij me shkrim ose me gojë, pranë inspektoratit shtetëror, 
brenda ____ditëve nga data e njoftimit të këtij procesverbali. 

 
Me përfundimin e këtij afati, do të merret vendimi përfundimtar i inspektimit. 
Bashkëlidhur lista e verifikimit e plotësuar gjatë inspektimit. 

 
8. Në rast se nuk konstatohen shkelje të jepen arsyet e përfundimit të procedimit. 
 
 
 
 

III. KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE 
 

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të 
 

ligjit nr. ,       datë . .                 nenit/eve                          ato klasifikohen si kundërvajtje 
administrative dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë: 
 

1. Dënim administrativ kryesor:  
 a.  ;

 b.  :

2. Dënim administrativ plotësues: 
 a.  ;

 b.  ;

 c.  ;

 

Shkeljet e kërkesave ligjore për t’u korrigjuar: 
 
 
 
 

Bashkëlidhur fleta shoqëruese për këshillimin me shkrim të subjektit për mënyrën e korrigjimit 
të shkeljeve. 



Bashkëlidhur dokumente që inspektori i gjykon të nevojshme për procesin e inspektimit. 
 

IV. VENDIMI PËRFUNDIMTAR 
 

Vendim përfundimtar i veçantë 
 

Po □  Jo □ 
 
Nëse “Po” vendimi përfundimtar ngarkohet në sistem. 

Nëse “Jo” vendimi përfundimtar kur nuk janë konstatuar shkelje ligjore, pasqyrohet më poshtë: 
 
 
 

 
 
V. FORMALIZIMI     

Ky procesverbal u mbajt sot, në datën      .    .   dhe pasi lexohet nënshkruhet si më poshtë: 

 
 
    
 
 
 

INSPEKTORËT:  PËRFAQËSUESI I SUBJEKTIT: 
 
Inspektor 1______ NUI (Nënshkrimi)   Emër Mbiemër (Nënshkrimi) 
 
Inspektor 2______NUI (Nënshkrimi) 
 
Inspektor 3______NUI (Nënshkrimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesverbali i njoftohet subjektit, brenda 5 ditëve nga data e përfundimit të inspektimit 
Procesverbali mbahet në tri kopje dhe nënshkruhet nga inspektorët që e mbajnë atë. 

 



 
Formati Nr. 4 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
MINISTRIA XXX 

INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________ 

 

VENDIMI I NDËRMJETËM 
PËR MARRJEN E MASËS URGJENTE 

 
Nr. III/00000007/VN                                                                                         Datë___/___/____ 
    
           

Emri i subjektit _____________________________NIPT_________________________________ 

Adresa/vendndodhja : _____________________________________________________________ 

Emri i punëdhënësit: _____________________________________________________________ 

Në bazë të Shkronjës (“a” ose “b”, në varësi të rastit përzgjidhet nga sistemi), të pikës 1, të nenit 43, 
të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, merret masa 
urgjente si më poshtë: (Shkronjat nga “a”–“e”, të pikës 2, të nenit 43, përzgjidhen nga sistemi). 
 
 
 
 

Kohëzgjatja e afatit të masës urgjente: 
 
 

(ora, data e fillimit) (ora, data e përfundimit) 

 

Shënim. 
Vendimi i ndërmjetëm përfundon automatikisht me kalimin e afatit të parashikuar në të dhe, 
kur nuk është përcaktuar një afat i tillë, me: 
a) Njoftimin e revokimit të tij; 
b) Njoftimin e përfundimit të procedimit apo njoftimin e vendimit përfundimtar, që nuk 
konstaton shkelje të kërkesave ligjore; 
c)Skadimin e afatit për njoftimin e vendimit përfundimtar të inspektimit pa një vendim të tillë; 
ç) Njoftimin e vendimit të zgjidhjes së ankimit ndaj vendimit përfundimtar të inspektimit në rastin kur është bërë 
ankim; 

d) Skadimin e afatit për paraqitjen e ankimit administrativ ndaj vendimit 
përfundimtar pa bërë ankim; dh) Urdhërimin shprehimisht me vendim 
gjyqësor. 
 

Inspektorët shtetërorë të autorizuar: 
1. NUI: 
 

2. NUI: 
 

* Ky vendimi i ndërmjetëm për marrjen e masës urgjente njoftohet brenda 24 orëve. 
** Kundër vendimit të masës urgjente, subjekti i interesuar ka të drejtën e ankimit të veçantë 
brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit të ndërmjetëm dhe nuk pezullon ekzekutimin e 
tij. Ankimi i veçantë paraqitet pranë degës territoriale të inspektoratit shtetëror përkatës. 



 
Formati Nr. 5 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 

VENDIMI PËRFUNDIMTAR I INSPEKTIMIT 
 

Nr. III/00000007/VP      Datë______/___/______ 
         
             
Bazuar në nenin 46 të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”  
dhe procesverbalin e inspektimit nr.____,  datë ____/___/____, të zhvilluar në subjektin  

prej datës  ____/___/____,   deri më datën   ____/___/____ .     

  (kjo pjesë plotësohet nga sistemi)       
Grupi i inspektimit, pasi realizoi inspektimin, e hartoi procesverbalin e inspektimit  
më datën____/___/____, dhe e njoftoi më datë____/___/____,                  
          

 

Në bazë të procesverbalit të inspektimit dhe kontestimeve të subjektit të inspektimit rezultuan këto 
shkelje të kërkesave ligjore (emërtesa e ligjit, nenit, pikës, shkronjës, të cilat merren nga procesverbali i 
inspektimit): 
 
 

Për shkak të shkeljeve të konstatuara të kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje 
të ligjit/ve nr.    nenit/eve     , pikës      , shkronjës,     ato klasifikohen si kundërvajtje administrative 
dhe parashikohen dënimet administrative si më poshtë: 
Dënim administrativ kryesor: (përzgjidhen nga sistemi) 

a. ; 
 

2. Dënim administrativ plotësues: (përzgjidhen nga sistemi) 
a. ;
   

b. ;
   

 

Korrigjimi i shkeljeve të konstatuara dhe eliminimi i pasojave të tyre në një afat kohor të 
arsyeshëm. Detyra për t’u realizuar me afate kohore respektive: (përzgjidhen nga sistemi) 
 
 

Ngarkohet në sistem fleta shoqëruese e këshillimit me shkrim për subjektin për mënyrën e korrigjimit të shkeljeve. 
 

Shuma e shpenzimeve për përzgjedhjen, transportin dhe ekzaminimin apo analizën e 
mostrave. (Sipas VKM-së përkatëse për marrjen e mostrave, me përzgjedhje nga sistemi.) 

Inspektorët shtetërorë të autorizuar:   
1.   NUI:     

2.   NUI:     

Kundër  vendimit përfundimtar  të inspektimit, subjekti   ka të drejtën e 

ankimit brenda 1 muaji nga data e njoftimit të vendimit përfundimtar. 
Ankimi paraqitet pranë “Komisionit të Shqyrtimit të Ankimimit” të Inspektoratit Shtetëror të ____. 

Vendimi përfundimtar mbahet në 4 kopje. 



 
Formati Nr. 6 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 
 

VENDIMI 
 

PËR ZGJIDHJEN E ANKIMIT TË VEÇANTË 
 

Nr. III/00000007/VP Datë___/___/____ 
 
 
 

(Emërtimi i inspektoratit shtetëror) 
 
 

(Në rast të degëve territoriale - dega) 
 

Në bazë të pikës 2, të nenit 44, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e 
 

Shqipërisë” dhe ankimit të veçantë nr. ______, datë ____/___/____, të subjektit _______________   
                (emërtimi i subjektit që është ankuar)  

(kjo pjesë plotësohet nga sistemi). 
 
 

Pasi shqyrtova ankesën e këtij subjekti dhe masën urgjente të marrë, 
 

VENDOS: 
 

1. Lënien në fuqi të vendimit të ndërmjetëm dhe rrëzimin e ankimit të veçantë 
 

2. Shfuqizimin e vendimit të ndërmjetëm dhe pranimin e ankimit të veçantë 
 

3. Ndryshimin e vendimit të ndërmjetëm, duke pranuar pjesërisht ankimin 
 
 

Për sa më sipër urdhëroj lënien në fuqi (nëse zgjidhet opsioni 1)/ndërprerjen (nëse zgjidhet opsioni 
2)/ndryshimin (nëse zgjidhet opsioni 3) të masës urgjente përkatëse (gjenerohet nga sistemi shkronjat nga “a” në 
“e”, të pikës 2, të nenit 43, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”). 
 

KRYEINSPEKTORI 
(sipas VKM-së për krijimin e ISH-së) 

 

Nënshkrimi, vula e institucionit 
 

 
Kundër vendimit për zgjidhjen e ankimit të veçantë mund të bëhet ankim në gjykatë sipas ligjit. 
 



 
Formati Nr. 7 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 
 
 

AUTORIZIM PËR NDRYSHIMIN E 
INSPEKTORËVE 

 

Nr. III/00000007/A Datë___/___/____ 
 
 

(Emërtimi i inspektoratit shtetëror) 
 
 

(Në rast të degëve territoriale - dega) 
 

Ndryshime në autorizimin nr., datë (të gjenerohet nga sistemi autorizimi të cilit i 
referohet) Baza ligjore: neni 30, pika 3, e ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për 
inspektimin në RSH”. Inspektori/ët e autorizuar: 
1. NUI: 

2. NUI: 
 

Zëvendësohen me inspektorin/ët e autorizuar: 
 

1. NUI: 

2. NUI: 
 

Persona të tjerë të autorizuar: 
1. 

 

2. 
 

Zëvendësohen me: 
1. 

 

2. 
 
 

KRYEINSPEKTORI 
(sipas VKM-së për krijimin e ISH-së) 

 
 

Nënshkrimi, vula e institucionit 
 

Autorizimi nuk mund të ankimohet veçmas vendimit përfundimtar të inspektimit. 
 



 
Formati Nr. 8 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 

 
 

KËRKESË PËR REFUZIM TË 
AUTORIZIMIT TË INSPEKTIMIT 

 

Nr. III/00000007/A                            Datë___/___/____ 
  

 
Drejtuar: z/znj. ______________________________        
Kryeinspektor (sipas VKM-së për krijimin e ISH-së)        
 
Kërkesë për refuzim të autorizimit nr._____, datë ___/___/____ (plotësohet nga sistemi) 
            

 

Bazuar në pikën 3, të nenit 30, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën 
Shqipërisë”, kërkohet refuzimi i autorizimit nr. , datë , për arsye, si më poshtë: 
 
 

1. Konflikt interesi 
2. Programim në ... 
3. Leje vjetore 
4. Paaftësi e përkohshme 
5. Etj. 

 
 
 
 
 
 
 

Inspektori shtetëror: 
 

1. NUI: 
 
 
 
 
 

Nënshkrimi, data 
 
 

5 



Formati Nr. 9 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 
 
 

KËRKESË PËR SHTYRJE TË 
AUTORIZIMIT TË INSPEKTIMIT 

 

Nr. III/00000007/A                                         Datë___/___/____ 
 
Drejtuar: Z/Znj. _______________________________        
Kryeinspektor (sipas VKM-së për krijimin e ISH-së)   
 
Kërkesë për shtyrje të autorizimit nr. ____,datë ___/___/____   
          

 

Bazuar në pikën 3, të nenit 29, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në 
Republikën Shqipërisë”, kërkohet shtyrje e kohëzgjatjes së inspektimit, për arsye, si më poshtë: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohëzgjatja e inspektimit shtyhet me: 
(me selektim në sistem: 1/2, 1 e ½ - 15 ditë) 

 
   
 

(ora, data e fillimit)             (ora, data e përfundimit) 
 
* Shënim. Kohëzgjatja mund të shtyhet me një herë të vetme dhe për një periudhë jo më të madhe se kohëzgjatja fillestare. 
 

Vendi/vendet e inspektimit (adresa/t): 
 

Inspektorët shtetërorë: 
 

1. NUI: 
 

2. NUI: 
 
 

Vendimi i njoftohet subjektit të inspektimit përpara skadimit të kohëzgjatjes dhe nuk mund të ankimohet veçmas. 

 



Formati Nr. 10 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 
 

VENDIM PËR SHTYRJE 
TË AUTORIZIMIT TË INSPEKTIMIT 

 

Nr. III/00000007/A                              Datë___/___/____ 
 

Bazuar në pikën 3, të nenit 29, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në RSH” dhe 
kërkesën nr. , datë (nga sistemi kërkesa e paraqitur nga inspektori shtetëror) autorizoj/nuk autorizoj 
shtyrjen e kohëzgjatjes së inspektimit, për arsye, si më poshtë: 
 
 
 
 

Të dhëna mbi subjektin e inspektimit: 
Emri i subjektit:   NIPT:     

          

Adresa/vendndodhja:         

Përshkrim   i   objektit të   inspektimit:   (sigurimi dhe  zbatimi  i   dispozitave  ligjore.............. ) 
          

          
 

Inspektorët shtetërorë të autorizuar: 
1. NUI: 

 

2. NUI: 
 

(Nëse jepet autorizim për shtyrje të afatit) 
Kohëzgjatja e inspektimit shtyhet me (selektim në sistem) 
__________________                                      _________________ 
  (ora, data e fillimit)                                      (ora, data e përfundimit) 

 
Shënim. Kohëzgjatja mund të shtyhet me një herë të vetme dhe për një periudhë jo më të madhe 

se kohëzgjatja fillestare. 
 

Vendi/vendet e inspektimit (adresa/t): 
 
 

KRYEINSPEKTORI 
(sipas VKM-së për krijimin e ISH-së) 

 
 

Nënshkrimi, vula e institucionit 



 
Formati Nr. 11 
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 
 

VENDIMI 
I KOMISIONIT TË SHQYRTIMIT TË ANKIMIMIT 

 

Nr. III/00000007/VP        Datë___/___/____ 
         
 

Emërtimi i Komisionit të Shqyrtimit të Ankimimit 
(emërtimi i inspektoratit shtetëror) 

 

Emri i subjektit që është ankuar, të cilit i referohet vendimi përfundimtar (kjo pjesa plotësohet nga 
sistemi) 
 

Në bazë të pikës 2, të nenit 51, të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” dhe ankimit për vendimin  përfundimtar nr.  ,  datë  , i 
          

subjektit   (emërtimi i subjektit që është ankuar) (kjo pjesë plotësohet nga sistemi).  
 

Pasi shqyrtoi ankesën e këtij subjekti dhe masën administrative të marrë (shpjegimi i fakteve që 
janë bërë shkak për vendosje të dënimit administrativ), Komisionit të Shqyrtimit të Ankimimit 
 

VENDOSI: 
 

1. Lënien në fuqi të vendimit përfundimtar dhe rrëzimin e ankimit për vendimin përfundimtar 
 
2. Shfuqizimin e vendimit përfundimtar dhe pranimin e ankimit për vendimin përfundimtar 
 

3. Ndryshimin e vendimit përfundimtar, duke pranuar pjesërisht ankimin për vendimin përfundimtar 
 

Për sa më sipër urdhëroj lënien (nëse zgjidhet opsioni 1)/ndërprerjen (nëse zgjidhet opsioni 2)/  
ndryshimin (nëse zgjidhet opsioni 3) të masës urgjente përkatëse (gjenerohet nga sistemi masa e marrë). 
 
 

KRYEINSPEKTORI 
(sipas VKM-së për krijimin e ISH-së) 

 
 

Nënshkrimi, vula e institucionit 
 
 

Kundër vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankimimit mund të bëhet ankim në gjykatë sipas 
ligjit. 

 



 
 
Formati Nr. 12 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 

 
ANKESË  

PËR  
VENDIMIN PËRFUNDIMTAR TË INSPEKTIMIT 

           
 
Nr. III/00000007/VP        Datë___/___/______ 
        
 
Drejtuar : Komisionit të Shqyrtimit të Ankimimit 
 

________________________________________________ 
(Emërtimi i Inspektoratit Shtetëror) 

 
Subjekti ankues: (kjo pjesa plotësohet nga sistemi) 

  
Objekti : Pavlefshmëri/ndryshimi i vendimit përfundimtar të inspektimit nr. 
___datë__/____/______ (vjen nga sistemi nr. ___datë___/__/______ i vendimit përfundimtar të inspektimit që 
ankimohet). 
 
Baza ligjore: neni 51 i Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” 

 
1. Faktet dhe shpjegimet në lidhje me to; 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Baza ligjore e plotë (kjo pjesa plotësohet nga sistemi); 
3. Shpjegime të qarta në lidhje me pretendimet. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
Emri i plotë i ankuesit (kjo pjesë plotësohet nga sistemi) 

 
Nënshkrimi  
 
 
Përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji i posaçëm, paraqitja e ankimit administrativ pezullon 
ekzekutimin e vendimit përfundimtar të ankimuar, por nuk cenon ekzekutimin e masave urgjente. 

 
 



 
 

Formati Nr. 13 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA XXX 
INSPEKTORATI SHTETËROR XXX 
DREJTORIA RAJONALE______________  

 

 
                                                    

ANKIMI I VEÇANTË 
 

 
 
Nr. III/00000007/VP                 Datë___/___/______ 
        
 
Drejtuar : Kryeinspektorit vendor 
 

________________________________________________ 
(Emërtimi i Inspektoratit Shtetëror) 

 
Subjekti ankues: ______________(kjo pjesa plotësohet nga sistemi) 

  
Objekti : Pavlefshmëria/ndryshimi i vendimit të ndërmjetëm për marrjen e masës urgjente 
nr.___datë__/____/______ (vjen nga sistemi nr datë i vendimit të ndërmjetëm që ankimohet). 

 
Baza ligjore: neni 44 i Ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë” 
 

1. Faktet dhe shpjegimet në lidhje me to; 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Baza ligjore e plotë (kjo pjesë plotësohet nga sistemi); 
3. Shpjegime të qarta në lidhje me pretendimet. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Emri i plotë i ankuesit (kjo pjesë plotësohet nga sistemi) 

 
Nënshkrimi 
 
Ankimi i veçantë mund të paraqitet brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të vendimit të ndërmjetëm dhe nuk pezullon 
ekzekutimin e tij.   

 
 


