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APSTRAKT

Siguria dhe shëndeti në punë është një proces kompleks për përmirësimin e kushteve të punës dhe 
mjedisit të punës, parandalimin e lëndimeve, sëmundjeve profesionale dhe sëmundjeve të lidhura me 
punën dhe mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit të punëtorëve.
Siguria dhe shëndeti në punë janë pjesë përbërëse e procesit të punës dhe në përgjithësi janë 
elemente kyçe të cilësisë së punës.
Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), çdo ditë, 6300 persona humbasin jetën si rezultat 
i aksidenteve në punë ose sëmundjeve profesionale lidhur me kushtet e punës dhe mjedisin. Kjo 
përfaqëson 2.3 milion raste fatale gjatë vitit. Për një vit 317 milionë aksidente ndodhin gjatë kryerjes 
së punës. Shumica e këtyre rasteve ndodhin si rezultat i orëve të zgjatura të punës. Çmimi i këtyre 
shpenzimeve është shumë i lartë, që zhvlerësohet me 4%, nga Produkti i Brendshëm Bruto.
Siguria dhe kushtet shëndetësore në punë, dallojnë shumë midis shteteve, sektorëve ekonomikë dhe 
grupeve sociale. Aksidentet dhe aksidentet fatale me pasoja vdekje në punë, posaçërisht shprehen 
në sektorin e bujqësisë, industrisë së peshkimit dhe minierave. Në kuadrin global, popullsia e varfër 
është grupi që është më i ekspozuar ndaj këtyre viktimave (në shumë raste fëmijët, gratë dhe 
emigrantët).
Siguria dhe shëndeti në punë në Republikën e Kosovës, duke marrë parasysh të kaluarën e afërt të 
këtij vendi, situata në këtë fushë nuk është shumë e përshtatshme dhe me një nivel të ulët masash 
parandaluese për shëndetin dhe sigurinë. Megjithëse këtu nuk ka formë të institucionalizuar të 
të dhënave lidhur me aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, por sipas raportit vjetor të 
Inspektoratit të Punës të Republikës së Kosovës, në vitin 2017 ka pasur 14 lëndime serioze që 
rezultojnë me vdekje dhe 5 persona nga vdekja natyrale, nga të cilat numri më i madh ka ndodhur në 
industrinë e ndërtimit. 
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Lista e shkurtesave
MPMS – Ministria e punës dhe mirëqenies sociale,
IP – Inspektorati i punës
ILO – Organizata Ndërkombëtare e Punës
SSHP – Siguria dhe Shëndeti në Punë
QK – Qeveria e Kosovës,
IPVQ ???? - Institucionet vendore të vetëqeverisjes,
IMPK - Instituti i Mjekësisë së Punës së Kosovës,
AKS – Agjensioni statistikor i Kosovës,
UNMIK – Misioni I kombeve të bashkuara në Kosovë,
KEK – Korporata Energjetike e Kosovës,
KES – Këshilli ekonomiko social,
KOSHA -  Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë,
BALcanOSH.Net – Rrjeti Ballkanik I organizatave profesionale për SSHP,
OSHC – Organizatat shoqërore civile,
OEK – Oda ekonomike e Kosovës,
AKB – Aleanca Kosovare e biznesit,
ITUC – Konfederata e sindikatave të lira Botërore,
ETUC – Konfederata e sindikatave të Europës,
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PARATHËNIE

Ky studim realizohet në kuadër të projektit " Ngritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave 
regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet 
shtetërore ", financuar nga Bashkimi Evropian përmes Grant Skema EuropeAid / 150147 / DH / ACT / 
PRAREG dhe zbatohet në pesë vendet e IPA përmes partnerëve të projektit: Shoqata Maqedonase e 
Sigurisë në Punë, Shoqata e Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë, Shoqata Serbe për Sigurinë 
dhe Shëndetin në Punë, , Qendra Shqiptare për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Shoqata 
Malazeze për Sigurinë dhe shëndet në punë.
Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë gjendjen aktuale të zbatimit të Ligjit të Sigurisë e Shëndetit 
në Punë dhe akteve nenligjore te dala në zbatim të tij në Republikën e Kosovës, të analizojë gjendjen 
aktuale të kushteve punës bazuar ne nivelin e zbatimit të direktivës (BE 89/391 SSHP), të nxjerë 
konkluzione dhe të japë rekomandime me qëllim përmirësimin e situatës në drejtim  të zbatimit të 
legjislacionit të SSHP-së. Gjithashtu ky studim do të shërbejë për të bërë një analizë krahasuese të 
rezultateve dhe efektet e zbatimit Direktivës së BE në 5 vendet e IPA-s si dhe të përshkruajë se si 
OSHC-të në rajon janë të përfshira në hartimin e politikave  dhe vendimarrjes. 
Në hartimin e këtij studimi është përdorur analiza e informacionit, teorive dhe metodave të aplikuara 
në fushën e sigurise e shendetit ne pune.  Është punuar në grumbullimin e informacioneve teorike 
dhe praktike, analizave, statistikave, kerkimeve dhe hulumtimeve si dhe janë ndjekur parimet e 
pergjithshme dhe specifike që lidhen me fushen e sigurise e shendetit ne pune. 
Studimi ka perfshirë koncepte bashkekohore te sigurisë e shëndetit në punë, legjislacionin aktual 
Kosovar, pershtatja me legjislacionin Evropian, praktikat e perparuara, modele teorike, modele 
praktike dhe shkallen e zbatimit te tyre ne praktike. Gjithashtu në hartimin e studimit janë përfshirë 
hulumtime dhe publikime, intervista, sondazhe dhe teknika të tjera kërkimore si dhe informacione 
aktuale dhe te  arkivuara.
Studimi ka pasur në fokus detyrimet që rrjedhin nga integrimi Evropian dhe përputhshmëria me të 
drejtën ndërkombëtare të cilat kërkojnë përpjekje të bashkërenduara nga të gjithë aktorët kombëtarë 
dhe rajonalë për mbrojtjen në punë dhe parandalimin e rreziqeve profesionale, sigurinë dhe mbrojtjen e 
shëndetit, eleminimin e faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen 
e balancuar në përputhje me ligjin, formimin e punëmarrësve dhe përfaqësuesve të punëmarrësve. 
Gjithashu është analizuar vendosja e politikave efektive për avancimin e marrëdhënieve të punës, 
mekanizmat e tregjeve të punës, promovimin e dialogut social dhe përfshirjen e gjithë aktorëve në 
cështjet e sigurisë e shëndetit në punë të cilat  janë gurthemeli për respektimin e të drejtave të njeriut
.

Minir Curri
Ekspert I SSHP
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1  KORNIZA LEGJISLATIVE DHE KORNIZA E POLITIKAVE

1.1  Kërkesat e SSHP

Siguria dhe shendeti ne pune ka te beje me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes te shëndetit te punemarresve, 
nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, 
informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të 
punëmarrësve në përputhje me legjislacionin perkates.
Duke u nisur nga njohja e së drejtës që kanë punemarresit në mjediset e punës për mbrojtjen e shëndetit dhe 
integritetit te tyre, jane hartuar politika kombetare dhe Legjislacioni per Sigurine e Shendetin ne Pune, i pasuar nga 
nje varg aktesh nenligjore dhe rregullore, te cilat percaktojnë detyrimet përkatëse që mjediset e punes të garantojne 
këtë të drejtë.
Në bazë të Kushtetutës të Kosovës, siguria dhe shëndeti në punë shqyrtohet ne shumë Nene, por dy Nene janë 
kryesore dhe ate Neni 22 dhe 49 të cilat janë të trajtuara më poshtë.
Neni 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] Të drejtat dhe liritë e njeriut të 
garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen 
drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve 
të tjera të institucioneve publike:

(1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
(2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj;
(3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
(4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
(5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;
(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës;
(8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore,

Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
Neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit]

1. E drejta e punës garantohet.
2. Secili person është i lirë të zgjedhë profesionin dhe vendin e punës.

1.2 Ligji për SSHP (04 / L-161/13)

Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë nr. 04/L-161, i cili u miratua në maj të vitit 2013, është në harmoni me 
direktivën e BE-s nr. 89/391/EEC, të 12 qershorit 1989, për futjen e masave që inkurajojnë përmirësimin e sigurisë 
dhe shëndetit të punonjësve në punë. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji u pezullua ligji nr. 2003/19 për siguri në punë, 
mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit në punë së bashku me aktet e veta nënligjore.
Qëllimi i Ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë është caktimi i masave për përmirësimin e nivelit të sigurisë 
dhe shëndetit të punëtorëve në punë. Ai përbëhet prej parimeve të përgjithshme për: parandalimin e lëndimeve 
profesionale; eliminimin e faktorëve të rrezikshëm dhe të aksidenteve; informacionin; konsultimin; pjesëmarrjen 
në përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, trajtimin e punonjësve, përfaqësuesit e tyre; si dhe 
udhëzime të përgjithshme për zbatimin e këtyre parimeve. IP është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të 
dispozitave të këtij ligji nga ana e punëdhënësve. 
Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë thekson se MPMS: i nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e plotë të këtij 
ligji brenda një periudhe gjashtë (6) mujore; dhe se kërkon që të hartohen vazhdimisht akte normative për zbatimin 
e politikave në pajtim me ligjet relevante në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. 



12

Konform Ligjit për siguri dhe shëndet në punë janë hartuar dhe kanë marë fuqinë e zbatueshmërisë.
 ● Rregullorja për përcaktimin e rregullave dhe procedurës së punës së Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet 

në Punë (aprovuar në 2014);
 ● Rregullorja për kushtet që personat fizik apo ligjor duhet të plotësojnë në mënyrë për të performuar aktivitete 

profesionale në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë; dhe
 ● Rregullorja për kushtet, mënyrën dhe programin për dhënien e provimit profesional për siguri dhe shëndet në 

punë:
Të dyja rregulloret janë inkorporuar në një akt të vetëm me titullin: Rregullorja për përcaktimin e kushteve dhe 
kritereve për certifikimin dhe licensimin e personave dhe institucioneve që kryejnë punë nga siguria dhe shëndeti 
në punë si dhe për mënyrë, kushtet dhe programin për dhënien e provimit profesional 1  (aprovuar në 2014);

 ● Rregullorja për mbajtjen e evidencës për siguri dhe shëndet në punë; dhe 
 ● Rregullorja për përgatitjen e dokumentit për vlerësimin e rrezikut, përmbajtja e tij si dhe të dhënat mbi të cilat 

duhet të bazohet vlerësimi i rrezikut:
të dyja rregulloret janë inkorporuar në një akt 2 të vetëm me titullin: Rregullorja për përgatitjen e dokumentit për 
vlerësimin e rrezikut, përmbajtja e tij si dhe të dhënat mbi të cilat duhet të bazohet vlerësimi i rrezikut dhe mbajtje 
e evidencës për siguri dhe shëndet në punë3 (aprovuar në 2014).
Me propozimin e MPMS-së, ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë e përcakton themelimin e Këshillit nacional për 
siguri dhe shëndet në punë, i cili propozon, rekomandon dhe harton politika për përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe përcjell në vazhdimësi gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë të të punësuarve.4  Këshilli, 
përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë: tre (3) përfaqësues të Qeverisë, dy (2) përfaqësues të punëdhënësve, 
dy (2) përfaqësues të të punësuarve, dy (2) ekspertë nga lëmi i sigurisë dhe shëndetit në punë, një (1) ekspert i 
mjekësisë së punës dhe një (1) ekspert ad hoc, varësisht nga natyra e çështjes. Mandati i anëtareve te Këshillit, 
është tre (3) vjeçar. Rregullat dhe procedurat e punës së Këshillit, përcaktohen me akt të veçantë të cilën e nxjerr 
Qeveria.

1.3  Rregullativat që adresojnë drejtpërdrejt aspektet themelore të SSHP të miratuara nga 
ministria kompetente

Kosova, si pjesë e Republikës ish-Jugosllave, deri në fillim të viteve të ’90 marrëdhëniet e punës i kishte të 
rregulluara me Ligjin për Marrëdhëniet Themelore të Punës. Në vitet e ’90, qytetarët e Kosovës ishin të privuar nga 
çdo e drejtë, duke përfshirë edhe atë të themelimit të marrëdhënies së punës. Me instalimin e misionit mbikëqyrës 
ndërkombëtar në Kosovë – UNMIK, në vitin 2001 ky mision nxori Rregulloren 2001/27. Kjo rregullore është e 
vetmja rregullore e UNMIK-ut që mban emërtimin ligj apo Rregullorja e UNMIK-ut për Ligjin Themelor të Punës.1
Rregullorja ndalon diskriminimin në punë, përcakton moshën minimale të punës; ndalimin e punës së detyruar; 
garanton të drejtën e organizimit sindikal ose formave tjera kolektive dhe marrëveshjet kolektive; definon 
marrëdhëniet e punës; kontrata e punës dhe format e lidhjes së kontratës; prishja e kontratës së punës; mënyrën 
e marrjes së pagës; orarin e punës; pushimin vjetor; festat zyrtare; pushimin e lehonisë, pushimin mjekësor, 
pushimin pa pagesë ose raste të tjera të pushimit familjar; inspektimin e punës nga organet kompetente dhe masat 
ndëshkuese nëse punëdhënësit nuk i përmbahen kësaj rregulloreje.
Kjo rregullore ka hyrë në fuqi në tetor 2001, para se të formoheshin institucionet vendore të vetëqeverisjes (IPVQ-
të). Pas themelimit të IPVQ-ve, Qeveria dhe Kuvendi bënë disa përpjekje për të nxjerrë një ligj më të avancuar të 

1 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10148
2	 Sipas	ligjit	nr.	04L-161	për	Siguri	dhe	Shëndet	në	Punë,	neni	16	paragrafi	4	ka	parashikuar	të	nxjerrë	një	akt	nënligjorë	për	
metoda	për	zhvillimin	e	dokumenteve	për	vlerësimin	e	rrezikut	dhe	përmbajtjen	e	saj,	ndërsa	paragrafi	5	i	të	njëjtit	nen	të	
rregullojë vetëm detyrimin e punëdhënësit për të mbajtur të dhënat për aksidentet në punë. Për shkak se Ligji nuk ka paraparë 
pikërisht nxjerrjen e aktit nënligjorë të veçantë për obligimin e punëdhënësit për të mbajtur të dhënat për aksidentet në punë, 
gjithashtu duke marrë në konsideratë rëndësinë e kësaj çështje, MPMS, ka vendosur të rregullojë këtë çështje së bashku 
me	një	akt	nënligjor	i	cili	është	parashikuar	në	nenin	16	paragrafi	4.Gjithashtu	situata	e	njëjtë	është	me	aktet	nënligjore	për	
licensimin e personave dhe institucioneve për shërbime të sigurisë dhe shëndetit në punë.

3	 	https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10165
4 Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, neni 4
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punës, por pa sukses. Arsyet që u dhanë lidhur me mos miratimin e një ligji të punës ishin kosto e lartë financiare e 
ligjit, ekonomia jo e zhvilluar, investimet e huaja, presionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, etj.5 
Ligji i punës i miratuar në vitin 2010, i cili i përcakton të drejtat e punëtorëve, i përafron standardet e Kosovës me 
ato të ILO-s. Përveç kësaj, për respektimin e praktikave më të mira të BE-s, është me rëndësi që IP në Kosovë 
të përfitojë nga standardet dhe normat ndërkombëtare të punës të hartuara nga ILO. Inspektorati i punës duhet 
t’i integrojë plotësisht praktikat më të mira të ILO-s në forcimin e funksionimit të saj, monitorimit, ndryshimit dhe 
të respektimit të legjislacionit aktual. Ligji i punës shihet jo vetëm si shenjë pozitive për përmirësimin e shifrave të 
punësimit, por edhe si një shtytës në ofrimin e një sigurie më të madhe dhe përmirësimit të kushteve të punës për 
punonjësit. Gjersa ligji i punës është me rëndësi për përmirësimin e të drejtave dhe kushteve të punëtorëve, zbatimi 
i tij i rreptë mbetet sfidë për institucionet shtetërore. Janë ngritur disa shqetësime se ligji i punës është duke pasur 
efekte negative në sektorin privat në aspektin e rritjes së kostos së punësimit të grave për shkak të pushimit të gjatë 
të lehonisë deri në një vit. Kështu, kur ligji pritej që t’i favorizonte gratë, ai mund të jetë pikërisht diskriminues ndaj 
tyre sa i përket punësimit. Përveç kësaj, ligji i punës e rrit gjithashtu koston e punës, pasi orari i punës është më i 
shkurtër dhe pushimet më të gjata.
Në vitin 2013 zyra në Prishtinë e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në bashkëpunim me udhëheqjen e Bashkimit të 
Sindikatave të Pavarura (BSPK) organizoi disa diskutime me temën “Ligji i punës dhe zbatimi i tij”, me synim që 
të përkrahen ndryshimet në ligjin e punës. Përfaqësuesit e IP-së, organizatat e punonjësve dhe përfaqësuesit e 
punëdhënësve i diskutuan sfidat, propozimet dhe vërejtjet, ndërsa deputetët e Kuvendit që ishin të pranishëm 
në këto diskutime u zotuan se do t’i analizojnë me kujdes propozimet para se të fillojë procesi i ndryshimit. Në 
përgjithësi, mund të thuhet se njëri prej qëllimeve të diskutimeve ishte ofrimi i një mjedisi më të mirë për sektorin 
afarist; megjithatë, mbetet sfidë në arritjen e këtyre rezultateve të dëshiruara pa e komprometuar të drejtën e 
punëtorëve dhe qytetarëve për jetë të denjë. Pjesëmarrësit në diskutime u pajtuan që të diskutojnë secilin segment 
dhe se propozuan ndryshime të detajuara, të cilat do t’i ofrohen qeverisë në formën e vërejtjeve dhe sugjerimeve me 
shkrim. Fokusi i rekomandimeve ishte përmirësimi i të drejtave të punonjësve në Kosovë përmes një bashkëpunimi 
konstruktiv me punëdhënësit, bizneset dhe qeverinë.6 

Rezime dhe sygjerime
Pas analizimit të legjislacionit të punës, dolëm në përfundim se dispozitat në ligjin e punës janë kryesisht në pajtim 
me standardet e ILO-s. Ligji i punës, megjithatë, kërkon ndryshime shtesë për të qenë në harmoni të plotë me 
standardet dhe normat ndërkombëtare. Përveç kësaj, nevojiten mjete financiare me qëllim që të zbatohen dhe 
monitorohen në tërësi ligjet e punës nga IP. 

1.3.1 Legjislacioni për shërbimet shëndetësore në punë (mjekësi profesionale)

Lëmia e shëndetit në punë është e rregulluar me Ligjin i shëndetësisë, N.04/L-125 nga 13. Dhjetori 2012 7. 
Ky ligj ka për qëllim sigurimin e bazës ligjore për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të qytetarëve të Republikës së 
Kosovës nëpërmjet promovimit të shëndetit, aktiviteteve parandaluese, dhe ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse 
dhe kualitative të kujdesit shëndetësor. Zbatimi i këtij ligji  bëhet duke respektuar dinjitetin, të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe me marrëveshjet dhe instrumentet 
ndërkombëtare, që garantohen me Kushtetutë, dhe zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës.
Shërbimet e kujdesit shëndetësor organizohen dhe ofrohen nga ofruesit e shërbimeve shëndetësore si shërbime: 
spitalore, jashtëspitalore, shtëpiake, dhe emergjente. Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen në pajtim me 
procedurat dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet përcjellëse nën-ligjore. Shërbimet e kujdesit shëndetësor 
për personat që nuk janë qytetarë ose banorë të Republikës së Kosovës bëhen me pagesë dhe rregullohen me akt 
nën-ligjor, të nxjerrë nga Ministria.
Një ndër masat dhe veprimet(Neni12) të cilat ndërmiren për implementimin e këtijë Ligji është edhe  parandalimi 
i lëndimeve në punë dhe i sëmundjeve profesionale. Poashtu në (Nenin15) të këtijë Ligji Kujdesi shëndetësor 
sigurohet në nivel: shteti, komune, punëdhënësi, në mënyrë individuale dhe në nivel të shërbimit professional. 
Në (Nenin 17), përmenden llojet e Institucioneve. Llojet e institucioneve në sistemin shëndetësor të Republikës 

5	 GAP	Analizë
6 https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20shendetesi.pdf
7 https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20shendetesi.pdf
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së Kosovës janë të njëjta në sektorin: publik, privat, dhe publiko-privat. Si Institucion I nivelit dytësorë përmenden 
edhe qendrat e mjeksisë së punës.
Format e veçanta të kujdesit shëndetësor Mjekësia e punës si shërbim i kujdesit shëndetësor për punëtorë, ofrohet 
në kuadër të nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësorë. Themelimi, organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 
profesional të mjekësisë së punës përcaktohen me akt nën-ligjor, të nxjerrë nga Ministria.

Subjekte shëndetsore të Mjekësisë së punës
Në Kosovë egzistojnë subjekte shëndetsore të cilat mirren me shëndetin në punë dhe të cilat janë të autorizuara 
për këtë, por e gjithë kjo nuk është e rregulluar me dispozita Nën-Ligjore të cilat në mënyrë më precize do ti 
përcaktonin obligimet rreth mjekësisë të punës.

Institutit të Mjekësisë së Punës në Obiliq
Sa i përket lëndimeve në punë dhe sëmundjeve profesionale Institutit të Mjekësisë së Punës në Obiliq që prej vitit 
2006 instituti funksionon si kompani aksionare në kuadër të KEK-ut. Ky institut u themelua në vitin 1963 në cilësinë 
e Institutit të Mjekësisë së Punës si institucion publik në kuadër të KEK-ut, dhe ka funksionuar deri në vitin 1999. 
Kjo kompani aksionare përbëhet prej 79 aksionarëve. Organi më i lartë është bordi i aksionarëve, i cili përbëhet prej 
pesë anëtarëve. Drejtori i institutit i raporton bordit. Instituti kryen shërbime për të gjitha entitetet brenda territorit 
të Republikës së Kosovës. Instituti ka kontratë me KEK-un jo vetëm për ekzaminimet e rregullta dhe periodike 
mjekësore, por edhe për shërbime parandaluese të përditshme në fushën e mjekësisë. Sipas të dhënave nga 
përfaqësuesit e institutit janë edhe disa entitete të tjera ekonomike që kanë hyrë në marrëdhënie kontraktuese për 
ekzaminime të rregullta dhe periodike mjekësore, në mënyrë të veçantë me Sharrcemin e Hanit të Elezit e cila i 
ka  280 punonjës, Interning 30, KFOR-in francez për personelin e tyre civil, dhe disa entitete të tjera më të vogla.
Sipas të dhënave nga përfaqësuesit e institutit, në Republikën e Kosovës janë 52 mjekë specialistë të mjekësisë 
së punës. Në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë së Universitetit të Prishtinës funksionon Departamenti i Mjekësisë 
së Punës. Meqë ka pengesa formale, ky institut nuk ka autoritet të nxjerrjes së vendimeve me rastin e identifikimit 
të sëmundjeve profesionale. Sipas kësaj, në Republikën e Kosovës, nuk ka mjete relevante për identifikimin e 
numrit të lëndimeve në punë dhe sëmundjeve profesionale, që shpie drejt një prej fushave më të rëndësishme për 
intervenim, të cilën e ka identifikuar edhe Zyra e BE-s.
Instituti i mjekësisë së punës në Kosovë – Gjakovë8  - Instituti i Mjekësisë së Punës së Kosovës (IMPK) është në 
shërbim të qytetarëve të Kosovës për të përmirësuar shëndetin e tyre.
Si institut shkencor i pavarur, Instituti i Mjekësisë së Punës përpiqet të jap këshilla të cilat janë të paanshme, të 
bazuara ne fakte dhe në shkencë. Misioni i Institutit të Mjekësisë së Punës përqafon shëndetin e njerzëve kudo që 
janë.

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare – Prishtinë9  
Lidhur nga  Mjekësia e Punës kryen këto shërbime:

 ● Ekzaminimin e kandidatëve për punësim dhe, në bazë të aftësive të punës dhe njohjes së kërkesave të vendit 
të punës, jep mendimin për aftësinë e punës së punëtorit për vend të caktuar pune;

 ● Kryen vizitat sistematike të punonjësve, me qëllim hulumtimin e gjendjes së përgjithshme të punonjësve, duke 
shfrytëzuar metodat epidemiologjiko – statistikore dhe metodat tjera bashkëkohore;

 ● Hulumton burimin e sëmundjeve, lëndimeve dhe dëmtimeve, shkaqet e mungesave nga puna dhe paraqitjet 
tjera të rëndësishme për gjendjen shëndetësore dhe aftësinë punuese të punëtorëve;

 ● Bashkë me profesionistëtë tjerë dhe shërbimet përkatëse, përcjell procesin e adaptimit të punëtorit të 
sapopranuar në punë;

 ● Merr pjesë në punën e shërbimit të mbrojtjes në punë, në vlerësimin e efikasitetit të masave të ndërmarra të 
mbrojtjes personale dhe kolektive në punë.

8 http://www.impk-gjakova.org/
9 http://www.qkmf-pr.org/sq/mjekesia-e-punes
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1.3.2 Rregullativa e inspektimit të punës

Inspektimi i punës ishte funksional deri në vitin 1989, kur u hoq autonomia e Kosovës në ish Republikën Federale 
të Jugosllavisë (RSFJ). Kosova në këtë periudhë prej dhjetë vjetësh kaloi nëpër një tunel pa dritë. Kjo periudhë ka 
krijuar një reagim të ashpër në të gjitha segmentet e funksionimit të sistemit ligjor të Kosovës. Pas kësaj periudhe, 
Kosova funksionoi nën protektoratin e administratës së autoriteteve të përkohshme në OKB - UNMIK.
Rregullorja e UNMIK-ut 2003/4 hyn në fuqi Ligji për Inspektoratin e Punës së Kosovës nr. 2002/9, i cili u ndryshua 
dhe u ndryshua në vitin 2008. Ky ligj nuk mbulon të gjitha dispozitat e Konventës së ILO-s, nr. 81, dhe Protokollin 
e saj të vitit 1995 për kushtet optimale të punës të inspektorëve të punës dhe Konventën nr. 129 për inspektimin e 
punës në bujqësi.
Në kohën e administratës së UNMIK-ut, inspektimi i punës nuk kushtojë shumë rëndësi, kështu që në atë kohë nuk 
ka pasur kushtet dhe kapaciteti për efikasitet dhe ekspertizës, dhe e cila është për shkak të strukturës organizative 
joefikase, mungesa e mbështetjes nga qeveria qendrore . Gjatë kësaj kohe Inspektorati i Punës ka organizuar disa 
trajnime të brendshme, sidomos në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, ngritjen e kapaciteteve të inspektimit 
të punës.
Inspektorati i Punës në Kosovë përbëhet nga 56 inspektorë, tre zëvendës Kryeinspektori, Zv. Kryeinspektori 
për marrëdhënie të punës, Zv.Kryeinspektori për sigurinë në punë dhe Zv. Kryeinspektori për shëndet në punë. 
Inspektorati I punës gjithashtu punëson pesë zyrtarë administrativë. Numri i përgjithshëm i të punësuarve është 
66 vetë.
Inspektorati i Punës kryen mbikëqyrjen inspektuese në këto akte ligjore:

 ● Ligji për Inspektoratin e Punës10 , 
 ● Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 
 ● Ligji i Punës11, 
 ● Ligji për grevë 12, 
 ● Ligji për organizimin sindikal në Kosovë13, 
 ● Ligji për punësimin dhe rehabilitimin e personave me aftësi të kufizuara14 është përcaktuar, 
 ● Ligji mbi kontrollin e duhanit15, 
 ● Ligji mbi Marrëveshjet kolektive të përgjithshme dhe aktet nënligjore.

Rezime
Sa i përket politikës së inspektimit të punës, IP ka një vizion të bazuar  dhe një qëllim të qartë,  te fokusuar në 
zhvillimin e një sistemi të duhur të inspektimit të punës, duke perfshire deklaraten e misionit që i përgjigjet pyetjes: 
"Çfarë është puna jonë?". Politika  perfshine objektivat strategjike të cilat menaxhmenti i IP përpiqet për ti arritur në 
një periudhë afatgjatë dhe parimet udhëheqëse menaxheriale të cilat duhet të arrihen dhe zbatohen në një shërbim 
modern të inspektimit.
Për të arritur qëllimet e mbikëqyrjes efikase dhe efektive, IP  ka ne fokus zbatimin e  Planit Zhvillimor Strategjik për 
periudhën 2017-202116, dhe të planifikojnë aktivitetet e përditshme bazuar në Planet e Veprimit. 
Sa i përket efikasitetit të punës së stafit të IP, është e rekomandueshme që stafi te ket  edhe me teper departamente 
në nivel të administratës,  te cilat do të ndihmojë në drejtim të analizave më të mira të performancës dhe planifikimit.
Në lidhje me numrin e përgjithshëm të inspektorëve të punës dhe bizneseve aktive/punëdhënësit aktual, dhe 
gjithashtu përqindja e informalitetit, numri i inspektorëve duhet të rritet në mënyrë që të arrihen rezultate më të mira 
në inspektim, veçanërisht në segmentin e informalitetit dhe shëndetin dhe sigurinë në punë.

10 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Ligji-mbi-Inspektoratin-e-Punes.pdf
11  https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/2010-212-alb-1.pdf
12 https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-200-alb.pdf
13 http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Ligji%20per%20organizimin%20sindikal.pdf
14 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2620
15	https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8665
16 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Plani-zhvillimor-strategjik-i-IP-2017-2021.pdf
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 1.3.3 Rregullimi dhe kompensimi për aksidentet dhe sëmundjet në punë  
(duke përfshirë një listë të sëmundjeve të lidhura me punën dhe lëndimet që janë subjekt i 
rimbursimit) regjistrimit dhe raportimit).

Pjesa e detyrimeve të punëdhënësit në nenin 5 tek Ligji për SSHP, Punëdhënësi është i detyruar që të mbulojë 
të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka pësuar lëndim në punë apo sëmundje profesionale, nëse 
nuk i ka siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve të të punësuarit në pikëpamje shëndetësore. Poashtu në nenin 
6 të këtijë Ligji, punëdhënësi i përgjigjet të punësuarit për dëmet e shkaktuara nga lëndimi në punë, sëmundjet 
profesionale ose sëmundjet e lidhura me punën, sipas parimit të përgjegjësisë objektive të së drejtës së detyrimeve.
Ne bazë të nenit 22 të Ligjit për SSHP - punëdhënësi është i detyruar t’iu sigurojë të punësuarve kontrollime 
mjekësore në institucionet shëndetësore të licencuara për shërbime nga mjekësia e punës në pajtim me paragrafin 
5. të nenit 17 të këtij ligji. Poashtu punëdhënësi është i detyruar t’i dërgojë në kontrollim mjekësor të gjithë të 
punësuarit së paku një herë në tre (3) vite.
Ghithashtu në bazë të nenit 23, punëdhënësi në rastet kur ka ndodhur aksidenti me pasojë lëndimin apo vdekjen e 
të punësuarit, punëdhënësi është i detyruar ta lajmërojë menjëherë inspektorin e punës.
Akte ligjore të veçanta për hetimin e aksidenteve duhet të lëshohen në mënyrë që të përcaktojnë procedurën për 
hetimin, raportimin, statistika, etj. Akte të ngjashme ligjore janë të nevojshme edhe për hetimin e sëmundjeve 
profesionale. Gjatë elaborimit të akteve ligjore, kapaciteti i Inspektoratit të punës duhet të merret në konsideratë, 
p.sh. në disa vende të BE aksidentet jo të rënda hetohen nga punëdhënësit (jo nga IP) dhe regjistrohen vetëm nga 
IP.
Aktivitetet e vetëdijësimit duhet të kryhen për të përmirësuar nivelin e raportimit të aksidenteve në punë dhe uljen 
e numrit të aksidenteve të fshehura.
Informacione statistikore mbi aksidentet në punë duhet të mblidhen dhe të analizohen në mënyrë që të planifikojnë 
aktivitete inspektuese parandaluese (p.sh. identifikimin e industrive me rrezik të lartë që do të inspektohen) ose 
fushatat e ndërgjegjësimit publik (p.sh. në përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale). Shkëmbimi i brendshëm 
i informatave  per aksidentet   e shkaktuara   , si dhe këshillat për hetimin e aksidenteve duhet të zbatohen që te 
mund të përmirësojnë cilësinë e procedurës hetimore.
Sigurimet sociale të qytetarëve të Kosovës përfshijnë sigurimet shëndetësore dhe pensionet. Tashmë në Kosovë 
po zbatohen disa skema të pensioneve dhe sigurimet shëndetësore mbeten akoma pa u rregulluar me ligj. Që 
nga themelimi i Ministrisë së Shëndetësisë, sigurimet shëndetësore janë parë si krah i fuqishëm i zhvillimit dhe 
përparimit të Shëndetësisë kosovare. Jo vetëm në aspektin e rritjes së cilësisë së shërbimeve por edhe përparimin e 
sistemit të referimeve, furnizimit me barna e deri te shtimi i të hyrave nga të gjithë qytetarët që pranojnë përkujdesje 
shëndetësore nga profesionistët shëndetësorë brenda Republikës së Kosovës.
Aktualisht, Ministria e Shëndetësisë është e përqendruar në analizën e detajuar të ligjit të parashtruar për nënshkrim 
te PSSP, paraprakisht të aprovuar në Kuvendin e Kosovës.
Sigurimet shëndetësore janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e shëndetësisë, ky ligj i mungon Kosovës dhe 
ka angazhim të shtuar të Ministrisë së Shëndetësisë për korrigjimin e Ligjit dhe implementimin e tij sa më parë që 
është e mundur.
MSh ka respektuar sugjerimet e bashkëpunëtorëve gjatë hartimit të Ligjit dhe donatorëve të rëndësishëm të cilët 
me studimet e veta gjithëpërfshirëse kanë dhënë kontributin e çmuar në këtë drejtim.
Për më shumë informata rreth dokumentit më të rëndësishëm të përpiluara nga Banka Botërore për Sigurimet 
shëndetësore në Kosovë, e gjeni në Zyrën për komunikim, MSh.
Deri sa të aprovohet ky ligj, qytetarët e Republikës së Kosovës mund të blejnë sigurimet shëndetësore në të gjitha 
kompanitë private që ofrojnë këto shërbime
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1.4  Ligjet ose rregulloret që mbulojnë aspektet e SSHP, por janë lëshuar nga të tjerët 
Ministritë

Ligji nr. 02/L-28 për procedurën administrative17: Qëllimi i këtij ligji është të rregulloj procedurën administrative 
dhe ofrimin e shërbimeve efektive të administratës publike për të gjithë qytetarët pa dallim.
Ligji nr. 03/L-149 për shërbimin civil 18: Ky ligj e rregullon statusin e shërbyesve civil si dhe kushtet e marrëdhënies 
së tyre të punësimit me institucionet e administratës qendrore dhe komunale.
Ligji nr. 03/L-019 19 për aftësimin, riaftësimin   profesional  dhe punësimin  e personave me aftësi të kufizuara: 
Ka për qëllim t’i zbatojë parimet themelore dhe të drejtat universale të marrëdhënies së punësimit. 

MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË  
 ● Rregullore Nr. 06/2012 për pajisjet me gaz20 
 ● Rregullore (MTI) nr. 04-2014 për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera 

potencialisht shpërthyese21.
 ● Rregullore Nr. 05-2012 per teleferiket per bartjen e njerzve22.
 ● Rregullore Nr. 06-2012 Pajisjet me gaz23.
 ● Rregullore nr (MTI) NR. 03/2017 për sigurinë e ashensorëve24.
 ● Rregullore Nr.04-2013 Për sigurinë e makinave25.
 ● Rregullore Nr. 08- 2012 për pajisjet personale mbrojtëse26.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 ● Ligji Nr. 05/L -062 për siguri në punë në veprimtarinë minerare.
 ● Ligji Nr. 02/L-103 për pajisjet nën presion27.

MINISTRIA E PUNËVE TË MBRENDSHME-
 ● Udhëzim administrativ për përmbajtjen e elaboratit për mbrojtje nga zjarri - nr. 12/201728.

1.5 Politika kombëtare e SSHP

Interesi kombëtar dhe qëllimi strategjik i Qeverisë së Kosovës është që t'i përmbushë kushtet për anëtarësimin e 
plotë në BE. Përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquis të BE është një nga parakushtet për Kosovën që t’i 
përmbahet për në BE. Kapaciteti i fortë dhe partneriteti i të gjitha autoriteteve përkatëse është çelësi për hartimin 
efektiv, zbatimin dhe monitorimin e kornizës ligjore.
Korniza ligjore për marrëdhëniet e punës është pothuajse e përditësuar. Ndryshimet e propozuara do të përafrohen 
më tej me direktivat evropiane në lidhje me të drejtat e punëtorëve. Miratimi i Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në 
Punë lejon krijimin e një sistemi funksional të sigurisë dhe shëndetit në punë. Duke ditur se legjislacioni i punës, 
veçanërisht njëri në lidhje sigurinë dhe shëndetin në punë është i gjerë dhe voluminoz; miratimi i Ligjit për Sigurinë 
dhe Shëndetin në Punë u hapi rrugën për miratimin e akteve të reja normative sipas Acquis të BE-së.

17 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2431
18 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2679
19 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2620
20 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8391
21	 https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/C5184668-69F9-49DB-9145-B8468BA8DD97.pdf
22 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2762
23 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8391
24	 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14695
25 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9799
26	 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15649
27	 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2502
28	 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15649
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Inspektorati i Punës (IP) është përgjegjës për monitorimin e zbatimit të legjislacionit në fushën e marrëdhënieve 
të punës dhe të sigurisë dhe shëndetit në punë. Inspektimi është i bazuar në Ligjin Nr. 2002/9 mbi Inspektoratin 
e Punës në Kosovë. Inspektorati i Punës është organ i pavarur, që vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale (MPMS). Bazuar në Ligj të tillë, Inspektorati i Punës është përgjegjës për monitorimin e zbatimit 
të dispozitave ligjore dhe akteve nënligjore në fushën e punës në një mënyrë gjithëpërfshirëse, duke përfshirë 
marrëdhëniet e punës dhe të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Sa i përket ndonjë dokumenti strategjik per siguri she shëndet në punë, duke patur parasysh se R. kosovës nuk 
është antare e OKB-së, që do të thotë se nuk mund tëjetë antare e ndonjë organizate tjetër univerzale, në këtë rast 
Organizatës ndërkombëtare të Punës.
Në këtë status Republika e Kosovës nuk ka ratifikuar asnjë dokument (konventa dhe rekomandime) të ONP-
së (ILO)-s, por gjatë hartimit të legjislacionit nga fusha e SSHP-së janë inkorporuar edhe shumë dispozita të 
Konventave Ndërkombëtare, e në veçanti Konventa 181/47, 155/81, 187/86 nga të cilat rrjedhin obligimet për një 
rregullim strategjik ndërkombëtar të kësaj fushe.

1.6 Përmbledhje

Kosova ka bere progres te dukshem ne drejtim te kuadrit ligjor ne lidhje me sigurine dhe shendetin ne pune, 
konform Direktivave Europiane. Aktualisht Kosova ka nje kuader ligjor per sigurine dhe shendetin ne pune te 
mireplotesuar dhe konform kerkesave te BE-se, por zbatimi i tij ne praktike ndesh vështirësi. Jane kryer shume pak 
licensime per disa kompani për SSHP të cilat bëjnë vlersimin e riskut për kompanitë Kosovare.

1.7 Situata aktuale dhe rekomandimet

Konkluzionet dhe rekomandimet për kuadrin ligjor dhe kornizën e politikave.
Me gjithe progresin e bere në drejtim të legjislacionit, zbatimi i tij në praktike ndesh vështirësi sepse;

 ● Zbatimi i legjislacionit te SSHP kerkon eksperte te SSHP-se.
 ● Kosova është në fillimin e krijimit të kuadrit për licencimin dhe çertifikimin e ekspertëve për 
 ● Kosova ne sistemin e larte arsimor ka mungese te degeve per formimin e eksperteve te SSHP-se.
 ● Sistemi i formimit dhe trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm te inspektoreve te punes duhet të avancohet.
 ● Avancimi dhe praktikimi I mbledhjes të dhënunave nga lëmia e SSHP, analizimi I tyre dhe nxerja e përfundimeve 

apo leksioneve.
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2. PËRBALLJA ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE

2.1 Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me standardet dhe praktikat ndërkombëtare

Si një kandidat potencial për anëtarësimin në BE, gjatë periudhës 2015 2017, në kuadër të Projektit Harmonizimi 
I legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Europjan nga fusha e sigurimit dhe shëndetit në punë, Kosova I ka 
transponuar 20 Direktiva individuale që dalin nga Direktiva kornozë 389/89, siç janë në vijiim

 ● Rregullore (MPMS) Nr.03/2017 29 - Për parandalimin e lëndimeve nga mjetet e mprehta në vendet e punës 
pranë sektorit të kujdesit shëndetsor dhe spitalor.

 ● Rregullore (MPMS) Nr. 04/201730 – Për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe 
mutagjenët në punë.

 ● Rregullore (MPMS) Nr. 05/201731- Për mbrojtjen e të punësuarve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj 
agjentëve biologjik në punë.

 ● Rregullore (MPMS) Nr. 06/201732 – Për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendëndërtimet të 
përkohëshme apo mobile.

 ● Rregullore (MPMS) Nr. 07/201733 - Për mbrojtjen e të punësuarve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj 
azbestit në punë.

 ● Rregullore (MPMS) Nr. 10/201734 - Për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të të punësuarve nga risqet e lidhura 
me agjentët kimik në punë.

 ● Rregullore (MPMS) nr. 04/201435 – Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 05/201436 - Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të 

punës në vendin e punës.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 02/201637 - Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve 

personale mbrojtëse në vendin e punës.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 03/201638 - Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e punësuarve 

lidhur me punën e krahut me ngarkesa.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 04/201639 – Për kërkesat minimale për sigurimin e shenjave të sigurisë dhe shëndetit 

në punë.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 05/201640 -  Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit të punësuarve në risk nga 

ambientet shpërthyese.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 06/201641 - Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit me pajisje me ekran shfaqës.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 09/201742 – Për mbrojtjen e të punësuarve nga reziqet e lidhura me rrezatimin optic në 

vendin e punës.
 ● Rregullore (MPMS) nr. 08/201743 - Për mbrojtjen e të punësuarve nga reziqet e lidhura me fushat elektromagnetike 

në vendin e punës.
29 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-03-2017.pdf
30 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-04-2017.pdf
31	 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-05-2017.pdf
32 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-06-2017.pdf
33 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-07-2017.pdf
34 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/Rregullore-MPMS-nr.-10-2017.pdf
35 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.04.2014.pdf
36	 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.05-2014.pdf
37 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.-02-2016.pdf
38 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.-03-2016.pdf
39 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.-04-2016.pdf
40	 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.-05-2016.pdf
41 https://ip.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/01/Rregullore-nr.-06-2016.pdf
42 http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Sekondar/Rregullore%20(MPMS)%20nr.%2009-2017.pdf
43 http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Sekondar/Rregullore%20(MPMS)%20nr.%2008-2017.pdf
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 ● Rregullore (MPMS) nr. 02/2017 44- Për mbrojtjen e të punësuarve nga reziqet e lidhura me zhurmën në vendin 
e punës.

 ● Rregullore (MPMS) nr. 02/2017 45 - Për mbrojtjen e të punësuarve nga reziqet e lidhura me dridhjen në vendin 
e punës

2.2 Përmbledhje

2.2.1 Shkalla e Pajtueshmërisë me Konventat e SSHP Konventat e ILO-s

Lidhur me shkallën e pajtushmërisë  së legjislacionit kombëtar, siç u thekësua edhe me herët se me aktet e 
Organizatës Ndërkombëtare të punës pajtushmërija është parciale, kurse me legjislacionin Europjan pajtushmërija 
e këtj legjislacioni  është polotësisht I harmonizuar. Këtu duhet patur parasysh se Ligji për siguri dhe shëndt në 
punë nuk është plotësisht I harmonizer me Direktivë kornizë 389/89.

2.3 Situata aktuale dhe rekomandimet

Si kandidat potencial për anëtar në BE, Kosova ka nevojë legjislacioni që është në fiqi të gjejë  zbatimin e tyre me 
praktikat më të mira të BE-së në fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë. Ligji për Inspektoratin e Punës duhet të 
reflektojë "parimet e përbashkëta për inspektimin e punës në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës", 
e përcaktuar nga Komiteti i Lartë i Inspektorëve të Punës të BE.
Ligji i ri për Inspektoratin e Punës i cili përfshin nevojat reale të IP në Kosovë duhet të dizajnohet. Ai duhet të 
harmonizohet edhe me përmbajtjen e Konventës Nr. 81 e 1947, për inspektoratin e punës në fushën e industrisë 
dhe tregtisë, si dhe Konventa Nr. 129 e vitit 1969 për inspektoratin e punës në fushën e bujqësisë.
Akterët nga kjo fushe e në veçanti Inspektorët e punës kanë nevojë për trajnime kontinuale lidhur me Reegulloret 
e miratuara nga transponimi I 19 direktivave individuale të BE-së të cilat rrjedhin nga Neni 16 (1) të Direktivës 
së Këshillit 89/391/KEE e 12 qershorit 1989 mbi futjen e masave për të inkurajuar përmirësimet në sigurinë dhe 
shëndetin e punëtorëve në punë, dhe një direktivë për mbrojtje nga azbesti. 

44 http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Sekondar/Rregullore%20nr.%2002-2017.pdf
45 http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Sekondar/Rregullore%20nr.%2001-2017.pdf
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3. KORNIZAT ORGANIZATIVE DHE MEKANIZMAT PËR EKZEKUTIMIN

3.1 Institucionet kompetente të SSHP

Sa i përket efikasitetit të punës së stafit të IP, është e rekomandueshme që stafi te kete edhe me teper    departamente 
në nivel të administratës, e cila do të ndihmojë në drejtim të analizave më të mira të performancës dhe planifikimit.
Në lidhje me numrin e përgjithshëm të inspektorëve të punës dhe bizneseve aktive/punëdhënësit aktual, dhe 
gjithashtu përqindja e informalitetit, numri i inspektorëve duhet të rritet në mënyrë që të arrihen rezultate më të mira 
në inspektim, veçanërisht në segmentin e informalitetit dhe shëndetin dhe sigurinë në punë.
Detyra e IP eshte qe te ushtrojne profesionin e tyre në përputhje me një kod të tillë të etikës. Si gurthemeli i sjelljes 
profesionale është integriteti, inspektorët duhet të kryejnë detyrat e tyre me paanshmëri dhe drejtësi. Është e 
rekomanduar për të hartuar një Kod Etik për inspektorët e punës në Kosovë.
Kushtet e punës së inspektorëve të punës, nuk janë në nivelin e duhur, qoftë në aspektin e hapësirës (zyrat) 
e punës, ose në aspektin e pajisjeve të punës. Prandaj, masa të menjëhershme duhet të merren në drejtim të 
përmirësimit të kushteve të punës, veçanërisht gjatë kushteve të pafavorshme të motit (gjatë motit shumë të nxehtë 
dhe të ftohtë). Gjithashtu, përveç pajisjeve të tij/saj personale mbrojtëse, çdo inspektor duhet të jetë i pajisur me 
pajisje të veçantë në rast të hetimit të aksidenteve në punë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), bazuar në Rregulloren Nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë 
administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive ka këto kompetenca dhe përgjegjësi: 

I.  Krijon politikat e punës dhe të mirëqenies sociale si dhe harton dhe zbaton legjislacionin për këto fusha;
II.  Përkrah dhe zhvillon marrëdhëniet jodiskriminuese të punës dhe punësimit, duke marr parasysh standardet e zbat-

ueshme ndërkombëtare të punës: 
III.  Përcjell ecuritë e punësimit dhe të mirëqenies sociale dhe prezanton masat aktive adekuate të nxitjes së punësimit dhe 

zvogëlimit të papunësisë si dhe masat pasive adekuate për të përmbushur nevojat në ndihmë sociale për qytetarët 
nevojtarë;

IV.  Përkrah politikën e veprimit dhe praktikat e punës e të mirëqenies sociale për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve;
V.  Vendos standarde për siguri dhe mbrojtje në punë të të punësuarve dhe mbikëqyr zbatimin e tyre;
VI.  Udhëheq dhe mbikëqyrë institucionet administrative publike të punësimit dhe institucionet e përkujdesjes sociale, të 

personave në nevojë dhe bashkëpunon me komunat dhe institucionet e përfshira në zbatimin politikave të punësimit 
dhe mirëqenies sociale;

VII. Mbikëqyrë kërkesën dhe ofertën për tregun e punës dhe angazhohet pët përputhshmërinë e tyre; 
VIII.  Siguron dhe mbikëqyrë programet e aftësimit profesional për të papunët dhe punëkërkuesit në drejtim të zhvillimit të 

burimeve njerëzore, për të përmirësuar mundësitë e tyre të punësimit;
IX.  Nxitë dhe inkurajon dialogun në mes partnerëve socialë (organizatave të punëtorëve, sindikatave, organizatave të 

punëdhënësve dhe qeverisë);
X.  Konvokon takimet e Këshillit Ekonomiko Social (KES), si organ më i lartë këshillëdhënës i partnerëve socialë për 

politikat e punësimit, të mirëqenies sociale dhe politikat tjera ekonomike, duke synuar parandalimin dhe zgjidhjen e 
konflikteve sociale si dhe përfaqëson Qeverinë e Kosovës në këtë organ;

XI.  Siguron ndihma financiare nga mjetet e akorduara për familjet dhe individët nevojtarë; 
XII.  Menaxhon shfrytëzimin dhe zhvillimin e infrastrukturës, që ndërlidhet me punën dhe mirëqenien sociale në përgjeg-

jësinë e kësaj ministrie; 
XIII.  Administron dhe përkrah sistemin e sigurimit social, duke përfshirë edhe sistemin pensional dhe benefitet e papunë-

sisë;
XIV.  Siguron përkrahje financiare dhe sociale, emergjente dhe të përhershme, përmes institucioneve apo shërbimeve të 

ngritura për këtë qëllim për qytetarët me nevojë;
XV.  Kryen edhe detyra tjera që i caktohen ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
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ORGANOGRAMI I MPMS-së

  

3.2 Inspektorati I punës

Inspektorati i Punës është është organ i pavarur i Administratës Shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale. IP është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kosovës 
i cili bënë monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha e marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit 
në punë. Baza ligjore për themelimin dhe funksionimin e IP është përcaktuar me Ligjin nr. 2002/9 mbi Inspektoratin 
e Punës në Kosovë, Ligjit Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 2002/9 
si edhe me Rregulloren Nr.15/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IP.
IP udhëhiqet nga Kryeinspektori i Inspektratit të Punës, i cili për punën e tij dhe të institucionit që udhëheq i raporton 
drejtpërdrejt ministrit të MPMS-së.

3.2.1 MENAXHIMI DHE ORGANIZIMI 

Inspektoratin e Punës në Kosovë e përbëjnë: Kryeinspektori i Punës (KP), tre zëvendës-kryeinspektorë me përgjegjësi 
të ndara (për çështje juridike, siguri në punë dhe shëndet në punë) dhe 49 inspektorë të punës. Kryeinspektori i 
punës udhëheq IP-në si dhe është pëgjegjës për punën e këtij institucioni. KP i raporton drejtpërdrejtë ministrit 
të MPMS-së.Inspektorati i Punës, sipas Ligjit për Inspektoratin e Punës të Kosovës Nr.2002/09 si dhe Ligjit nr. 
03/L-017 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2002/9, por edhe Rregullores Nr.15/2015 për Organizimin e 
Brendshëm dhe 
Në realizimin e funksionimit të vet, Inspektorati  i Punës funksionin e vet e ushtron në dy drejtime themelore: mbrojtjen 
e interesit shoqëror (shtetëror) dhe mbrojtjen e interesave individuale (private) të individëve në marrëdhënien e 
punës, por jo vetëm këtyre, nga se nga siguria dhe shëndeti në punë këtë të drejtë e gëzojnë edhe shumë të tjerë 
(praktikantët, nxënësit dhe studentët në punë praktike gjatë shkollimit, personat në vuajtje të dënimit të angazhuar 
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në punë, vizitorët, bashkëpunëtorët afaristë, shfrytëzuesit e shërbimeve dhe personat në aftësim ose riaftësim 
profesional te punëdhënësi).
Sistematizimin e vendeve të Punës në Inspektoratin e Punës ka këtë strukturë: 

1. Zyra e Kryeinspektorit të Punës përbëhet nga: 
1.1. Kryeinspektori i Punës; 
1.2. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Marrëdhënie në Punë; 
1.3. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Siguri në Punë; 
1.4. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Shëndet në Punë; dhe 
1.5. Personeli mbështetës. 

1. Departamenti për Politika, Planifikim dhe Çështje ligjore. 
2. Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, që përbëhet nga:

2.1. Divizioni për Burime Njerëzore; 
2.2. Divizioni për Buxhet dhe Financa; 
2.3. Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike. 

3. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Prishtinës. 
4. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Mitrovicës. 
5. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Pejës. 
6. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Gjakovës. 
7. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Prizrenit. 
8. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Ferizajt. 
9. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Gjilanit. 
10. Divizioni i Prokurimit. 
Në kuadër të Divizioneve të Koordinimit, janë të pozicionuar edhe Inspektorët e Punës, të cilët sipas legjislacionit 
në fuqi kanë kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës që të mbikëqyrin zbatimine legjislacionit nga 
marrëdhënia e punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. 
Numri i përgjithshëm i punonjësve është 66 nga të cilët 56 janë inspektorë të punës (Këtu përfshihen edhe 
Udhëheqësit e Divizioneve të koordinimeve rajonale). Këto ajnë të dhënat e fillimit të muajit nëntor 2016
Inspektorati I punës punon në realizimin e planit zvhillimor të IP 2017-2021 dhe ka për qëllim arritjen e këtyre 
objektivave strategjike:

Objektivat strategjike 
Në vijim paraqesim objektivat apo prioritetet strategjike të cilat synohen të arrihen në periudhën e ardhshme (2017 
– 2021). Qëllimi i kësaj strategjie është që përmes zhvillimit të Inspektoratit të Punës, të përmirësohen të drejtat e 
punëtorëve sipas standarteve të BE-së dhe ILO-së. Këto objektiva janë: 

Objektiva Strategjike 1: 
Realizimi më i efektshëm i të drejtave të punëtorëve dhe garantimi i minimumit të standardeve duke zhvilluar 
procesin e inspektimit në fushat e marrëdhenieve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë. 
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Objektiva Strategjike 2: 
Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe ngritja e kapaciteteve teknike të IP-së. 

Objektiva Strategjike 3: 
Përmirësimi i komunikimit të IP-së me të punësuarit dhe punëdhënësit dhe publikun në përgjithësi. 

Objektiva Strategjike 4: 
Avancimi i bashkërendimit ndër-institucional në zvoglimin e punësimit informal. 

Objektivat specifike
Objektivat të paraqitura më poshtë paraqesin objektivat specifike, të matshme, të realizueshme, relevante dhe të 
lidhura në kohë. Këto objektiva janë një apo dyvjeçare dhe rrjedhin nga objektivat e paraqitura më lartë. 
OS1. Realizimi më i efektshëm i të drejtave të punëtoreve dhe garantimi i minimumit të standardeve duke 
zhvilluar procesin e inspektimit në fushat e marrëdhenieve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë: 

1.1. Ngritja e kualitetit të inspektimeve duke realizuar inspektime më përmbajtesore dhe më gjithëpërfshirëse, si dhe 
përmes rritjes së numrit të inspektimeve për 10% deri në fund të vitit 2017. 

1.2. Zvoglimi i punës së padeklaruar në punë për 5% dhe numrit të personave të angazhuar në punë në kundërshtim 
me ligjet në fuqi, për çdo vit duke filluar nga viti 2017. 

OS2. Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe ngritja e kapaciteteve teknike të IP-së: 
2.1. Rritja e numrit të inspektorëve të punës për 10 persona në vitin 2017 dhe 2018. 
2.2. Mbajtja e 17 trajnimeve për inspektorët e punës lidhur me zbatueshmërinë e rregulloreve të veçanta nga siguria 

dhe shëndeti në punë të cilat dalin nga transponimi i direktivave individuale të KEE-së, deri në fund të vitit 2018 
ose nga një trajnim për secilën direktivë të transponuar. 

2.3.Organizimi dhe mbajtja e mbi 10 trajnimeve gjatë 2017 dhe 2018 për procedura administrative, menaxhim të 
financave publike dhe trajnime në sferën e mbrojtjes së të rinjve (15 – 18 vjet) të percaktuara me legjislacionin 
pozitiv të Kosovës. 

2.4. Krijimi i Sistemit Informativ të IP-së gjatë vitit 2017. 
2.5. Pajisja me nga dy vetura për çdo vit. 

OS3. Përmirësimi i komunikimit të IP-së me të punësuarit dhe punëdhënësit, dhe publikun në përgjithësi: 
3.1. Mbajtja 3-4 fushatave vetëdijesuese gjatë vitit 2017 dhe 2018 për rritjen e nivelit të zbatueshmërisë së dispozitave 

të ligjeve dhe akteve nënligjore, ngritjen e vetëdijës për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të punëdhënësve 
dhe punëtorëve si nga fusha e marrëdhënies së punës ashtu edhe nga siguria dhe shëndeti në punë. 

3.2. Krijimi i webfaqes funksionale të Inspektoratit të Punës gjatë vitit 2017. 
3.3. Krijimi i linjës komunikuese (call center) deri në fund të vitit 2017.

OS4. Avansimi i bashkërendimit ndër-institucional në zvoglimin e punësimit informal: 
4.1. Nënshkrimi i memorandumeve të mirëkuptimit me Policinë e Kosovës, Agjensionin për Regjistrimin e Bizneseve, 

Trustin Pensional, Inspektoratin e Bujqësisë deri në fund të vitit 2017. 
4.2. Rritja për 10% e numrit të inspektimeve të përbashkëta me Policinë e Kosovës dhe Administratën Tatimore të 

Kosoves deri në fund të vitit 2017. 
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3.2.2 Aktivitetet e Inspektimit

Lidhur me inspektimin, në kuadër të Projektit për ngritjen e kapacitetit të inspektoriatit të punës, është konceptuar 
një doracak I cili përmban

 ● Planifikimi i vizitës së inspektimit të punës
 ● Përgatitja e vizitës së inspektimit të punës
 ● Fillimi i vizitës së inspektimit të punës
 ● Kryerja e inspektimit të punës
 ● Raporti zyrtar i vizitës së inspektimit 
 ● Takimet përfundimtare, diskutimi i rezultateve
 ● Raportimi mbi vizitat e inspektimit

Objektiva e këtyre veprimtarive:
 ● Siguria në punë, parandalimi i aksidenteve në punë, mbrojtja e punonjësve dhe publikut kundër aspekteve 

negative të punës;
 ● Shëndeti në punë -  parandalimi i sëmundjeve profesionale, higjiena të punë;
 ● Marrëdhëniet e punës - kontratat e punës, oraret e punës, rrogat, pushimet etj ;
 ● Kushtet e punës, punësimi i grupeve të ndjeshme, mirëqenia;
 ● Siguria teknike e instalimeve - pajisjeve dhe makinerive ;
 ● Luftimi i punësimit të paligjshëm, punësimi i të huajve dhe 
 ● Dialogu social.

PLANIFIKIMI I VIZITAVE TË INSPEKTIMIT TË PUNËS
Inspektorati i Punës  nxjerr planifikimin nëpërmjet:
- Planeve vjetore të hartuara mbi bazën e të dhënave statistikore për aksidentet në punë, sektorët me risk më të lartë ose 

konstatimeve të tjera që lidhen me të gjeturat si rezultat i shkeljeve të akteve juridiko-pozitive,
- Fushatave kombëtare dhe ndërkombëtare,
- Propozimit të vizitave të inspektimit mbi bazën e analizës së situatës aktuale ose si pasojë e nxitjes nga organe të tjera, apo 

të dhënat nga personat  të cilët konsiderojnë se   iu janë shkelur të drejtat e tyre.

Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës  nxjerr planifikimin nëpërmjet: 
- Planeve vjetore të hartuara mbi bazën e të dhënave statistikore për aksidentet në punë, sektorët me risk të lartë ose konsta-

timeve të tjera që lidhen me të gjeturat si rezultat i shkeljeve të akteve juridiko-pozitive.
- Planeve mujore të vizitave të inspektimit mbi bazën e analizës së tij të situatës aktuale ose si pasojë e nxitjes nga organe të 

tjera, medias apo të dhënat nga personat  të cilët konsiderojnë se   iu janë shkelur të drejtat e tyre.
- Inspektorët e Punës mund të planifikojnë vizitat e inspektimit, të miratuara nga Koordinatorët Rajonal mbi bazën e përvojës 

së tyre nga vizitat e mëparshme të inspektimit, hetimet, konsultimet, këshillimet, etj.
- Nxitjet nga inspektorët e tjerë, organet ose burimet e tjera.

Burimet si një bazë për planifikimin e inspektimeve:
- Regjistri i sistemit të informacionit në Inspektoratit të Punës dhe njisitë rajonale (data e vizitës së fundit të 
inspektimit, numri dhe serioziteti i shkeljeve),
- Regjistri i aksidenteve në punës dhe sëmundjeve profesionale,
- Regjistri i ndërmarrjeve, 
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- Prova të ankesave,
- Burime të jashtme (prova të sigurimeve shoqërore, policisë,  etj.)

Prioritet për përzgjedhjen e subjekteve që do të inspektohen duhet  të jenë: 
 ● Serioziteti i rrezikut ndaj sigurisë dhe shëndetit në punë, 
 ● Prania e punësimit të paligjshëm, 
 ● Periudha të gjata që prej vizitës së fundit të inspektimit, 
 ● Prioriteti i sektorit,  
 ● Numrit të punonjësve (qasje e ndryshme ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme) dhe
 ● Standardi i kushteve të punës krahasuar me parametrat ligjore.

Inspektorët e punës hartojnë planin e tyre të punës për çdo periudhë planifikimi (një mujorshe) që duhet të bëhet 
në koordinim me Koordinatorin përkatës dhe pëlqimin e Kryeinspektorit.

PËRGATITJA PËR VIZITËN E INSPEKTIMIT TË PUNËS
Inspektori i Punës bën përgatitje përpara vizitës së inspektimit dhe kontrollon dosjet dhe të dhënat e disponueshme 
nga Koordinatori ose nga burime të tjera, për: 

- Vendndodhjes së ndërmarrjes (sektorit që do të kontrollohet), emrin e personit të kontaktit, 
- Të dhënat e kontaktit,
- Numrin e përgjithshëm të punonjësve, femra, të rinj, të huaj, strukturën e profesioneve, etj., 
- Natyra e proceseve të punës, prodhuse dhe shërbimeve,
- Lëndët e para dhe pajisjet e punës që  përdoren, veçanërisht kur ka të bëjë me  substanca  kimike, 
- Shkelje të mëparshme të ligjit dhe masat që janë marrë (sipas konstatimeve  të hartuara në raportin zyrtar të  

inspektimit të mëparshëm), 
- Qëndrimi i përgjithshëm i punëdhënësit kundrejt inspektoratit (armiqësor, mospërfillës, bashkëpunues),
- Aksidentet dhe sëmundjet profesionale në punë gjatë pesë viteve të fundit, veçanërisht për aksidentet fatale që 

kanë përfunduar me humbjen e jetës,
- Masat ndëshkimore apo gjobat kundër subjektit nga Inspektorati i Punës,
- Parashtresa nga ana e punonjësit kundër punëdhënësit dhe masat që janë marrë për të zgjidhur problemin,
- Informacion lidhur me ekzistencën e ndonjë Sindikate dhe kontratë kolektive në nivel të punëdhënësit, 
- Rregulloret e parapara, 
- Kopje të kontratës kolektive,
- Informacione të tjera të rëndësishme,
- Pajisjet e inspektorit të punës  gjatë 

inspektimit të punës: 
- Stilolapsa, Blloqe shënimesh, Shirita matës, Aparate fotografikë, Inçizues, 
- Kontejnerë për mostrat, Kopje të formularëve eventualë, Pyetësorë, Ligjet, Aktet nënligjore, Udhëzues, Manuale 

dhe Pajisje mbrojtëse individuale.
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FILLIMI I VIZITËS SË INSPEKTIMIT
- Vizita e inspektimit kryhet nga Inspektorët e Punës nga njisia rajonale të IP (përjashtimisht kur vendoset ndryshe 

nga Kryeinspektori i Punës), në territorin e së cilës ndodhet vendi i punës së punëdhënësit. 
- Inspektorët e Punës nga njisia rajonale mund të kërkojë dokumentet e nevojshme (p.sh. kontratat e punësimit,  

prova të pagesave të pagave, kontributeve etj.) nga zyra qendrore e punëdhënësit, edhe pse ajo mund të 
ndodhet në një rajon tjetër. Bashkëpunimi i Njiisive Rajonale të IP-së në raste të tilla është i domosdoshëm.

-  Inspektorët duhet të tergojë identitetin e tyre me karta e tyre të  identitetit të lëshuara nga organi përkatës i 
autorizuar. Karta nuk duhet të jepet në dora, por thjesht  tregohet.  

- Nëse inspektorëve të punës  u ndalohet hyrja në ndërmarrje, të njëjtit  e evidentojnë këtë rast në raportin zyrtar  
i cili përmban arsyet pse ai/ ajo nuk janë lejuar të hyjnë në mjediset për inspektim,  eventualisht edhe deklaratën 
e personit përkatës që ka bërë ndalimin. 

- Inspektorët  do ti  ndërmarrin hapat e nevojshëm ligjore, qoftë në kërkesën për ofrim të asistencës nga organet 
e rendit, apo edhe në nxjerrjen e vendimit meritor, bazuar në lijgin përkatës.  

- Në rastin kur inspektimi nuk mund të kryhet për shkak të mbarimit apo mbylljes së ndërmarrjes ose mjediseve 
të saj, si pasojë e adresave fiktive apo arsyeve të tjera, inspektorët  e evidentojnë këtë rast në raportin zyrtar  
duke shpjeguar situatën dhe arsyet e anulimit.  

- Në rastin kur kryerjes së inspektimit të punës i bëhen pengesa serioze (p.sh. sulm ndaj inspektorit të punës, 
sulme verbale, etj.), inspektori mund ta ndërpresë vizitën e inspektimit dhe e evidentojnë këtë rast në raportin 
zyrtar  duke përshkruar situatën dhe deklaratat e personave të veçantë në subjektin e inspektuar. 

- Nëse pengesa ka vetëm një impakt të pjesshëm dhe vizita e inspektimit mund të finalizohet, të gjitha pengesat 
(të tilla si refuzimi i identitetit, dokumenteve, informacionit, komunikimit ose pengimi i kryerjes së inspektimit) do 
të deklarohen nga inspektori në raportin zyrtar.

- Për fillimin e vizitës së inspektimit të punës duhet të njoftohet menaxheri përgjegjës  i punëdhënësit. 
- Vizita e inspektimit të punës mund të fillohet edhe pa njoftim, nëse njoftimi i saj do të mund të ndikonte negativisht 

tek inspektimi (p.sh. ndryshimi i situatës reale, fshehje e dokumenteve ose provave, në rastet e inspektimit të 
punësimit të paligjshëm, ankesave, etj.). 

- Vendimi për të filluar një vizitë inspektimi pa njoftim duhet të përcaktohet qartazi gjatë fazës së planifikimit të 
vizitave. 

- Inspektorët duhet ta njoftojnë praninë e tyre tek një përfaqësues i subjektit të inspektuar, nëpërmjet kartave të 
identitetit . 

- Inspektorët do ta njoftojnë përfaqësuesin me qëllimin dhe përmbajtjen e vizitës së inspektimit, me një plan kohor 
të pritshëm për kryerjen e tij dhe do të kërkojnë dokumentacionin e nevojshëm.

- Për mbledhjen përfundimtare për konstatimet e inspektimit mund të bihet dakord paraprakisht. 
- Inspektorët kërkojnë të shoqërohen nga një person i besuar i stafit gjatë kryerjes së vizitës së inspektimit për të 

paraqitur informacion dhe komente mbi konstatimet ose faktet, si dhe të kujdeset për sigurinë e inspektorit.

KRYERJA E INSPEKTIMIT TË PUNËS
Kontrolli i dokumentacionit në lidhje me sigurinë, shëndetin në punë dhe marrëdhëniet e punës është një pjesë 
integrale e vizitave të inspektimit të punës. 

Inspektorët gjatë inspektimit duhet të kërkojnë këto dokumente të nevojshme si: 
- Licenca e biznesit, Kontratat e punës, Rregulloret e brendshme të punëdhënësit, Vlerësimi i riskut dhe masat 

e marra, Të dhëna të aksidenteve, analiza e aksidenteve në punë, Prova të trajnimit për siguri dhe shëndet në 
punë, Kontrollet – egzaminimet  mjekësore, Dokumentacioni teknik, Të dhëna të kontrolleve të paisjeve, Të 
dhëna të matjeve, etj. 
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Pjesë integrale e vizitës së inspektimit duhet gjithashtu të jetë: 
– Kontrolli i masave të diktuara nga inspektimi i punës gjatë vizitave inspektuese të mëparshme.
– Mbledhja e të dhënave të përditësuara rreth punëdhënësit,
– Konsultimi dhe këshillimi punëdhënësit.

Objektivat e inspektimit duhet të kontrollohen në mënyrë sistematike. Ato mund të ndahen në fushat e 
mëposhtme:

a)  Organizimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP), Siguria në punë në kantier, Siguria teknike, Shëndeti në 
punë, Mjedisi i punës, Marrëdhëniet e punës, Kushtet e punës, Punësimi i paligjshëm, Tema të tjera.

Organizimi i SSHP në veçanti mbulon:
- Politikën organizative, përgjegjësi të qarta të menaxherëve në sigurinë dhe shëndetin në punë, Trajnimin e 

punëmarrësve, kompetencën e punës, Vlerësimin e riskut, Masat e emergjencës, Pajisjet mbrojtëse individuale 
- lista, dëshmi, sigurimin, mirëmbajtjen e tyre, Shërbimet për sigurinë dhe shëndetin në punë, Përfaqësuesit e 
punonjësve, pjesëmarrja në Sindikata, konsultimet me punonjësit, Prova dhe analiza të aksidenteve në punë, 
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri, Sistemi i mirëmbajtjes, kontrollit dhe lejeve të punës, organizimi i dy e më shumë 
punëdhënëse në kantiere pune të përbashkëta, Procedurat e sigurisë së punës.

Siguria në punë në kantier përfshin:
- Organizmin e punës, procedurat e punës, Sigurinë e veprimtarive, teknologjive të veçanta, Përdorimin e paisjeve 
mbrojtëse individuale, Punën në lartësi, shkallët vertikale, shkallët, Punën në ndërtim, punimet me tokën, Saldimin, 
Substancat kimike dhe substanca të tjera të rrezikshme, Ruajtjen, depozitat, transportin, garazhet, Trotuaret e 
komunikimit, rampat, Rrëshqitja dhe nxjerrja, Mbajtja manuale, Shenjat e sigurisë.

Siguria teknike përfshin:
Operimin e sigurt të makinave dhe pajisjeve, mjeteve teknike, Operimin e sigurt të pajisjeve të veçanta të punës 
(ashensorë, vinça, bojlerët,  enët me presion, etj.), Instalimet e sigurisë dhe përdorimi i elektricitetit, Funksionimin e 
pajisjeve mbrojtëse, Inspektimet, kontrollet dhe mirëmbajtjet e specifikuara, Shenjat e paralajmërimit në makineritë 
dhe pajisjet, Kualifikimi i operatorëve,

Shëndeti në punë përfshin:
Kontrollet – egzaminimet mjekësore, aftësinë shëndetësore për punë, Masat e mbrojtjes së shëndetit, kategorizimin 
e vendeve të punës, Ngarkesa fizike, mendore dhe shqisore, stresi në punë, Sigurimi i ndihmës së parë, Ergonominë  
në punë, paraqitjen e vendeve të punës, Rregullat e higjienës, Mirëqenien dhe të ndjerit mirë në punë, Mbrojtjen 
nga pirja e duhanit, Renovimet, Raportimin dhe masat kundër sëmundjeve profesionale. 

Mjedisi i punës përfshin:
Zhurmën, dridhjen, pluhurin, Ndriçimin, Kushtet mikro-klimaterike (temperatura, ajrimi, lagështia, etj.) Faktorët 
biologjikë, kancerogjenë dhe mutagjenë, Lloje të ndryshme të rrezatimit, Sigurimin e kufijve të ekspozimit, 
identifikimi, matja dhe vlerësimi i faktorëve të mjedisit të punës, Dhomat e çlodhjes, dhomat e veshjes, lavamanët, 
mjediset e ngrënies, Pastërtia e vendit të punës. 

Marrëdhëniet e punës:
Kontratat e punës, format e punësimit, Orët e punës (përfshirë punën e natës, orët shtesë, barrierat për të punuar, 
pushimet gjatë punës, festat) , Rregullat për rrogat, kontributet, pagesat shtesë, shpërblimet, Kontrata kolektive e 
punës, Negocimi dhe marrëveshja kolektive, Sigurimet shoqërore dhe kompensimet.
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Kushtet e punës:
Mbrojtjen nga diskriminimi dhe çdo formë e mungesës së tolerancës, Aspektet psiko-sociale të marrëdhënieve 
të punës, Barazinë gjinore, Punën e fëmijëve, Kushtet e punës për punonjësit e rinj, Kushtet e punës për gratë, 
Kushtet e punës për punonjësit me aftësi të kufizuar, Lejet e punës për shtetasit e huaj.

Punësimi i paligjshëm:
- Kontrollin e personave që punojnë dhe që janë të pranishëm në vendin e punës,
- Dokumentacioni i punëdhënësit rreth kontratave të punës, kontributet, etj.
- Nëse është e arsyeshme dhe e nevojshme, inspektori i punës mund të dokumentojë situatën e inspektuar duke 

mbajtur shënime, duke bërë foto, video, kopje, duke marrë mostrat e nevojshme për provë, etj.
Inspektori i punës duhet të jetë ai që udhëheq dhe drejton inspektimin (të mos lejojë përfaqësuesit punëdhënësit 
të drejtojnë inspektimin). Vizitat e inspektimit të punës duhet të kryhen në mënyrë profesionale, në mënyrë të 
efektshme dhe sistematikisht, në mënyrë konsekuente, në mënyrë të ndershme dhe pa paragjykuar.
Inspektorët e punës janë të detyruar të frenojnë veten e tyre nga çdo gjë që mund të minonte besimin në 
profesionalizmin dhe paanësinë e tij gjatë kryerjes së vizitës së inspektimit të punës.
Në rast kur mund të ketë dyshime për sa i takon paanshmërisë së tij, inspektori i punës do të kryejë vetëm ato 
veprime të cilat nuk mund të presin vonesa dhe ti raportojë këtë fakt Koordinatorit Rajonal.
Nëse ka një nevojë të vlerësimit të një pajisje, materiali, veprimtarie ose situate të veçantë, inspektorët e punës 
mund të ftojnë specialistë të organeve të tjera të inspektimit (p.sh. Inspektimi teknik, inspektimi sanitar, etj.,) që të 
marrin pjesë në vizitën e inspektimit. Kërkesa për pjesëmarrje të një eksperti të jashtëm është e preferueshme që 
të sigurohet gjatë fazës përgatitore nëse ai është i njohur.

RAPORTI ZYRTAR I VIZITËS SË INSPEKTIMIT
Inspektorët e punës mbajnë raport zyrtar mbi konstatimet e gjendjes faktike  gjatë vizitës së inspektimit dhe për 
informacionin e nevojshëm plotësojnë Pyetësorin -  Formularin e Inspektimit.

Pyetësori - Formulari i inspektimit përmban:
Të dhëna të përgjithshme për subjektin, Marrëdhëniet e punës, Sigurija dhe shëndeti në punë, Të dhëna rreth 
punonjësve, Orari i punës dhe pushimet, Mjediset – hapësirat ndihmëse, Pozicionet gjatë punës dhe ngarkesat, 
Vlerësimi i mikroklimës, Siguria teknike, Makineritë dhe pajisjet, Sistemi i mbrojtjes nga zjarri, Sistemi i parandalimit 
të aksidenteve, Substancat e rrezikshme, Kujdesi shëndetësor në ndërmarrje dhe sëmundjet profesionale.

Përveç kësaj inspektorët duhet të përgatisin një Protokoll (Akt) të vizitave të Inspektimit të Punës, i cili 
përmban një listë të të gjitha shkeljeve të gjetura gjatë vizitës së inspektimit të punës me përshkrim të 
hollësishëm të:
- Vendit ku është konstatuar shkelja (p.sh vendi i punës, numri I provave, etj.) 
- Shkelja, e cila tregon mosrespektimin e rregullave për siguri dhe shëndet në punë,
- Akti ligjor dhe nenin tij i cili është shkelur dhe 
- Afati për masat korrigjuese.
Raporti zyrtar përmban gjithashtu masa mbrojtëse dhe parandaluese të propozuara apo të urdhëruara, si dhe 
informacion rreth vendimit për të ndaluar punën .
Kur është e nevojshme inspektorët mund të konsultohen me kolegët e tyre,  koordinatorin, zëvëndësins 
kryeinspektorët  kryeinspektorin ose ekspertët e jashtëm nga organe të tjera të inspektimit për situatën e gjetur, 
rezultatet, masat të cilat duhet të zbatohen dhe vendimet dhe gjobat e synuara.
Nëse situata emergjente ose e rrezikshme, kur kërkohet veprim të menjëhershëm, inspektori është i autorizuar ta 
informojë me një vendim gojor për ndalimin e punës së kryer në kundërshtim me ligjin, ose ndalimi të funksionimit të 
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disa makinerive, pajisjeve ose teknologjive që rrezikojnë seriozisht sigurinë dhe shëndetin e punonjësve në punë. 
Forma me shkrim  duhet të lëshohet nga inspektori i punës të paktën në përfundimin e inspektimi të punës.

TAKIMET PËRFUNDIMTARE, DISKUTIMI I REZULTATEVE
Inspektorët duhet të caktojnë një takim përfundimtar me përfaqësuesin ligjor të punëdhënësit paraprakisht, për të 
diskutuar për konstatimet nga vizita e inspektimit dhe masat e propozuara. 
Nëse takimi nuk mund të caktohet për menjëherë pas vizitës së inspektimit, inspektori i punës e fton përfaqësuesin 
për diskutim dhe negocim për konkluzionet përfundimtare në njisinë rajonale të Inspektoratit të punës, ose ata bien 
dakor që takimi të mbahet në ambientet e  punëdhënësit.
Inspektorët e punës do të diskutojnë me përfaqësuesit e punëdhënësit të inspektuar për përmbajtjen e 
Raportit zyrtar (Aktit të Inspektimit) dhe do t’i kërkojnë atij që të komentojë për faktet e gjetura (shkeljet) dhe masat 
e propozuara, eventualisht ndalimet dhe urdhrat.
Deklarata me shkrim e punëdhënësit do të jetë pjesë ose një shtojcë e Raportit zyrtar (Aktit të Inspektimit). 
Përfaqësuesit e punonjësve  ose të Sindikatave mund të ftohen të bashkohen në takimin përfundimtar. Përfaqësuesi 
i punëdhënësit të inspektuar mund të kërkojë  kohë për t’iu përgjigjur pikave të Raportit zyrtar (Aktit të Inspektimit). 
Inspektorët e punës duhet të respektojnë një kërkesë të tillë dhe të përcaktojnë një afat kohor për reflektim (deri 
në 8 ditë).
Raportit zyrtar do të konsiderohet i diskutuar edhe nëse përfaqësuesit ligjor të punëdhënësit refuzojnë të diskutojnë 
për rezultatet përfundimtare ose të nënshkruajnë Raportit zyrtar (Aktin e  Inspektimit). Kjo duhet të përmendet në 
Raportit zyrtar (Aktin e Inspektimit).
Inspektori i punës duhet të paraqesë një kopje të Raportit zyrtar (Aktit të Inspektimit) tek punëdhënësi pas takimit 
përfundimtar, ose ta dërgojë atë jo më vonë se 15 ditë pas përfundimit të vizitës së inspektimit.
Procedurat për ndalimin e punës  ose ndalimin e operacioneve të disa makinerive, pajisjeve, ose teknologjive që në 
mënyrë serioze rrezikojnë sigurinë në punë zbatohen në përputhje me metodologjinë e specifikuar.

3.2.2 Procedura për aksident ose lëndim në punë

NJOFTIMI PËR AKSIDENTET NË PUNË
Në bazë të Ligjit për SSHP, Kreu V dhe Neni 23 në rast të aksidentit në punë, punëdhënësi duhet ti përmbahet ligjit 
dhe të bëjë informimin me kohë të IP, siç është përshkruar më poshtë.

Njoftimi për aksidentet në punë
1.  Në rastet kur ka ndodhur aksidenti me pasojë lëndimin apo vdekjen e të punësuarit, punëdhënësi është i 

detyruar ta lajmërojë menjëherë inspektorin e punës.
2.  Për aksidentet në punë, inspektori i punës detyrohet të bëjë procesverbal me shkrim me të cilin konstaton 

gjendjen faktike në kohën kur ka ndodhur aksidenti.
3.  Inspektori i punës do t’i marrë masat adekuate në pajtim me ligjin për shkeljet e konstatuara në rastin kur ka 

ndodhur aksidenti.
4.  Inspektori i punës urdhëron me vendim ndërrmarrjen e masave të menjëhershme për evitimin e rrezikut, dhe 

nëse ka fakte të pamohueshme se kushtet e punës paraqesin rrezik serioz për sigurinë dhe shëndetin e të 
punësuarve, urdhëron ndalimin e përkohshëm të procesit të punës në atë subjekt punues, njësi të subjektit 
punues ose makinë punuese.

5.  Ndalimi i përkohshëm i procesit të punës do të zgjasë deri në ofrimin e fakteve nga punëdhënësi i subjektit 
punues, se janë ndërmarrë masat për evitimin e rrezikshmërisë dhe se kushtet aktuale të punës nuk paraqesin 
rrezik për shëndetin dhe sigurinë e të punësuarve.
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6. Inspektori i punës me të pranuar faktet nga paragrafi 4. i këtij neni, do të bëjë inspektim në subjektin punues. Pas 
konstatimit se kushtet e punës janë përmirësuar dhe është evituar rreziku për sigurinë dhe shëndetin në punë, 
me vendim lejon vazhdimin e procesit të punës për të punësuarit.

7.  Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose lidhur me punën kur i punësuari lëndohet gjatë:
 7.1. kryerjes së punës në subjektin e punës ku është i punësuar;
 7.2. kryerjes së një pune tjetër, pa ose me urdhër të punëdhënësit për arsye madhore në interes të punës;
 7.3. kohës së pushimit të përcaktuar nga punëdhënësi, vënien në rregull të makinerive, veglave të punës, 

veshmbathjeve, pastrimit të vendit të punës para ose pas mbarimit të punës;
 7.4. kohës së aftësimit dhe trajnimit profesional;
 7.5. dhënies së ndihmës së parë lidhur me punën.
8.  Bazuar në pasojat, aksidentet në punë klasifikohen si më poshtë:
 8.1. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përkohshme për punë;
 8.2. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përhershme në punë;
 8.3. aksidente me pasojë vdekje në punë.
9.  Bazuar në numrin e personave të lënduar në punë, aksidentet në punë klasifikohen si më poshtë:
 9.1. aksidente individuale kur lëndim në punë pëson vetëm një i punësuar dhe
 9.2. aksidente masive ku të paktën dy (2) apo më shumë të punësuar lëndohen në të njëjtën kohë dhe për shkak 

të arsyeve të njëjta.
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3.2.3 Përmbledhje 
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Janar 5 4 11 5 23 37 1 8 12 3

Shkurt 56 3 45 91 46 62 37 23 1 62 14 45 56 17 18 41

Mars 3 4

Prill 41 3 11 68 70 62 54 18 5 11 46 69 30 29 25 27

Maj 36 2 63 81 1 80 69 6 1 2 43 5 67 1 56 5
Q eshor 46 2 1 39 46 27 49 6 38 38 50 56 3

Korrik 13 2 1 60 67 51 8 51 30 45 44

Gusht 12 5 2 46 52 19 47 4 1 6 1 17 17 40 1 1 30

Shtator 17 2 2 58 55 22 49 1 3 10 19 16 23 1 4 29

Tetor 19 1 36 47 54 38 1 1 8 12 15 27 1 21 1 18
Nentor 22 2 1 66 75 76 45 5 1 8 43 17 71 20 1

Dhjetor 18 33 35 5 36 23 2 1 12 20 10 10 33 5 5 34

Totali 285 24 31 519 575 47 542 439 58 9 62 13 322 78 252 372 1 3 83 43 324 9

Njoftimi i  
insp të  
punës

O bligimet e  punëdhënësit Planai emergjent për evakuim 
dhe shpëtim

të drejtat dhe detyrimet e  
punëtorëve Kushtet teknike 

dokumentacioni dhe 
shënimet (Evidencat)

Tabela: Inspektimet gjatë vitit 2016.
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Gjatë vitit 2016 Inspektorati I punës ka realizuar gjithsejtë 7285 inspektime nga kompetencat e veta dhe ka dale 
me këto të dhanuna:

Masa ndëshkuese
Vërejtje 855
Gjoba 128
Vendime në shkallë të dytë 66

Të ekzekutuara 13
Propozuar, përmbarim 44
Përgjigje në padi 7

Fatkeqësi që rezultojnë ,e vdekje 9
Fatkeqësi që rezultojnë me lëndime 62

Numri I të punësuarve në 2016 365,711
Numri I të Inspektuarve në 2016 59,347

Në bazë të databases aktualë të Inspektoratit të Punës, mbulimi I të punësuarve me inspektimet e realizuara gjatë 
vitit 2016 është afersisht 15%. Poashtu numri I gjobave ndaj punëdhënësve të cilat janë realizuar është perafërsisht 
10%.
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3.3  Shërbimet e mjekësisë së punës

3.3.1.  Përshkrimi

  Organogrami I MSH46 
Në Kosovë egzistojnë subjekte shëndetsore të cilat mirren me shëndetin në punë dhe të cilat janë të autorizuara 
për këtë, por e gjithë kjo nuk është e rregulluar me dispozita Nën-Ligjore të cilat në mënyrë më precize do ti 
përcaktonin obligimet rreth mjekësisë të punës.
Ne bazë të nenit 22 të Ligjit për SSHP - punëdhënësi është i detyruar t’iu sigurojë të punësuarve kontrollime 
mjekësore në institucionet shëndetësore të licencuara për shërbime nga mjekësia e punës në pajtim me paragrafin 
5. të nenit 17 të këtij ligji. Poashtu punëdhënësi është i detyruar t’i dërgojë në kontrollim mjekësor të gjithë të 
punësuarit së paku një herë në tre (3) vite.

3.3.2. Aktivitetet kyçe

Sipas të dhënave nga përfaqësuesit e institutit, në Republikën e Kosovës janë 52 mjekë specialistë të mjekësisë 
së punës. Në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë së Universitetit të Prishtinës funksionon Departamenti i Mjekësisë 
së Punës. Meqë ka pengesa formale, ky institut nuk ka autoritet të nxjerrjes vendimeve me rastin e identifikimit 

46 http://msh-ks.org/organigrami/
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të sëmundjeve profesionale. Sipas kësaj, në Republikën e Kosovës, nuk ka mjete relevante për identifikimin e 
numrit të lëndimeve në punë dhe sëmundjeve profesionale, që shpie drejt një prej fushave më të rëndësishme për 
intervenim, të cilën e ka identifikuar edhe Zyra e BE-s.
Aktivitetet të cilat do të duheshin të ndërmirren nga ana e mjeksisë së punës dhe të cilat do të duheshin të rregullohen 
me akte ligjore egzistuese por edhe të plotësohen në të ardhmen, janë:

 ● Sondazhet në vendin e punës, vizitat në vendin e punës, ekspozimi Vlerësim;
 ● Kontrollimet shëndetsore parandaluese;
 ● Vëzhgimi shëndetësor i bazuar në rrezik;
 ● Regjistrimi i të dhënave shëndetësore, raportimi i profesioneve
 ● sëmundjet dhe lëndimet;
 ● Promovimi i shëndetit në vendin e punës, edukimi shëndetësor,
 ● këshillim
 ● Ndihma e parë, menaxhimi i aksidenteve
 ● Shërbimet shëruese
 ● Edukimi, trajnimi, fushatat informuese
 ● Sigurimi i cilësisë së proceseve të shëndetit në punë,
 ● auditimet

3.3.3. Përmbledhje e Mjekëve në Mjekësi Profesionale

Në Republikën e Kosovës janë 52 mjekë specialistë të mjekësisë së punës. Të punësuar në kuadër të Fakultetit të 
Mjekësisë së Universitetit të Prishtinës funksionon Departamenti i Mjekësisë së Punës dhe tjerët janë të shpërndarë 
në subjekte tjera shëndetsore, njëra nga të cilat është edhe Instituti I mjeksisë së punës në Gjakovë. 

3.4. Agjenci ose institucione të tjera që lidhen me aktivitetet e SSHP

Përveç organizatave të përmendura në kapitullin 3 të këtij dokumenti, sigurimi i sistemeve të sigurisë dhe shëndetit 
në Republikën e Kosovës përfshin autoritetet gjyqësore, prokurorët publikë dhe organet e tjera shtetërore, personat 
juridikë dhe sipërmarrësit me licenca në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, shoqatave profesionale, institutet 
dhe të tjerët.

 ● Autoriteti Kombetar i Ushqimit
 ● Agjencia Rajonale e Mjedisit
 ● Instituti i Shendetit Publik
 ● Inspektorati Shteteror Shendetesor
 ● Reparti Inspektim Shpetim Minierave
 ● Inspektorati I Eneve nen Presion
 ● Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi.

3.4.1 Roli i gjyqësorit në zgjidhjen e kontesteve gjyqësore në fushën e SSHP

Kosova duhet të përmirësojë efikasitetin e saj në trajtimin e lëndëve të grumbulluara. Sipas departamentit të 
statistikave të Këshillit Gjyqësor, në fillim të vitit 2016 numri i rasteve të pazgjidhura në nivel të gjykata ishte 440 
627, numri i rasteve të pranuara ishte 400 982 dhe i atyre të zgjidhurave ishte 397 059. Shkalla e zgjidhjeve të 
rasteve është duke u rritur dhe gjykatat e Kosovës tani kanë një shkallë të zgjidhjes prej 99.02% të rasteve të 
pranuara dhe të zgjidhura brenda një viti.
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Të dhënat për vitin 2017 flasin për numrin e inspektimeve nga ana e IP, dhe numrin e vërejtjeve nga ato inspektime 
të cilat janë 8128.

 ● Vërejtje të shqiptuara – 1198;
 ● Gjoba të shqiptuara – 233;
 ● Të ekzekutuara – 16;
 ● Propozim përmbarimi – 107;
 ● Përgjigje në padi – 2.

Nga numrat e lartëpërmendur, mundet të konkludojmë se rastet nga SSHP-ja nuk hasin në një përqindje më të 
madhe të ekzekutimit dhe se ka nevojë për përmirësim në këtë lëmi.

3.5. Organet këshilluese kombëtare të SSHP (Këshilli Nacional për SSHP)

Me propozimin e MPMS-së, ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë e përcakton themelimin e Këshillit nacional për 
siguri dhe shëndet në punë, i cili propozon, rekomandon dhe harton politika për përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe përcjell në vazhdimësi gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë të të punësuarve.47  Këshilli, 
përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë: tre (3) përfaqësues të Qeverisë, dy (2) përfaqësues të punëdhënësve, 
dy (2) përfaqësues të të punësuarve, dy (2) ekspertë nga lëmi i sigurisë dhe shëndetit në punë, një (1) ekspert i 
mjekësisë së punës dhe një (1) ekspert ad hoc, varësisht nga natyra e çështjes. Mandati i anëtareve te Këshillit, 
është tre (3) vjeçar. Rregullat dhe procedurat e punës së Këshillit, përcaktohen me akt të veçantë të cilën e nxjerr 
Qeveria.

1.  Mendimet, sugjerimet dhe rekomandimet Këshilli i miraton sipas rregullave, me shumicë të thjeshtë të numrit të 
përgjithshëm të anëtarëve të pranishëm në mbledhjen e Këshillit.

2.  Këshilli, dokumentet e miratuara nga kompetencat vetanake, sipas nevojës ia përcjell Qeverisë, ministrive 
përkatëse, organeve të tjera të administratës shtetërore si dhe institucioneve përkatëse.

3.  Për të kryer punën e vet, Këshilli mund të kërkojë informacione për çështje të caktuara nga Qeveria, ministritë, 
organet e administratës shtetërore si dhe institucionet përkatëse. 4. Këshilli mund të autorizojë individë ose 
grupe profesionale për bashkëpunim me ministritë përkatëse, organe të administratës shtetërore, institucione, 
organizata dhe shërbime profesionale.

3.6 Skemat e sigurimit për aksidentet dhe sëmundjet në punë (kompensimi i punëtorëve)

Në Republikën e Kosovës nuk ka Fond për sigurime shëndetësore

3.7. Informacioni i SSHP

Aktualisht nuk ekziston informimi publik ne lidhje me ceshtjet e SSHP-se dhe media ne menyre sporadike informon 
publikun vetem ne rastet e aksidenteve fatale. IP si dhe inspektoratet e tjera në bashkëpunim me njëra-tjetrën, 
duhet ta kryejnë këtë detyrë. 
Duhet te kete me shume studime, publikime ne forme flete-palosjesh, posterash, broshurash etj, te cilat do te 
ndihmojne shume ne sistemin e informimit dhe ndergjegjesimit te publikut. Shoqata Kosovare për Siguri dhe 
Shëndet në Punë – KOSHA, në bashkëpunim me FES – Prishtinë, BSPK dhe mbështetjen nga IP nga viti 2009 
dhe disa vite në vazhdim ka shenuar ditën Botërore për SSHP ( 28 Prill), duke organizuar tryeza të rrumbullakta. 
Poashtu u organizuan edhe shënime të javës Europiane për SSHP në fund të muajit Tetor. Vlen të përmendet se 
KOSHA së bashku me shoqatën Maqedonase për Siguri dhe Shëndet në Punë në vitin 2010 realizuan studimin 
e pare për SSHP në Kosovë dhe dhanë një shtytje të madhe në senzibilizimin dhe vetëdijësimin e shoqërisë 
kosovare dhe mbështetje në krijimin e sistemit për SSHP në Kosovë.Gjatë vitit 2013-15 nga ana e MDA Kosovë u 
implementua projekti (Ngritja e kapacitetit të Inspektoratit të Punës), në Kosovë ku u realizuan trajnime për IP dhe 
u realizuan kampanja për SSHP. Gjatë Vitit 2016-2017, projekti I EU per harmonizimin e legjislacionit të SSHP I 

47 Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, neni 4
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implementuar nga Archidata dhe partnerin vendor REA, prodhuan dy doracak me legjislacionin të fundit të SSHP-
së.
Shoqata Kosovare për Siguri dhe Shëndet në Punë – KOSHA, eshtë duke implementuar projektin regjional "Ngritja 
e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të 
punës dhe dialogut me institucionet shtetërore" dhe në kuadër të saj do të Realizon një video dokumentar për 
SSHP I cili do të shfaqet në TV locale dhe Nacionale në regjionin e Balkanit. Këtë vit poashtu Kosova ka nderin të 
mirrëpres profesionistet e SSHP-së nga regjioni dhe më gjërë me organizimin e konferencës Ndërkombëtare për 
SSHP në Kosovë. 
Te dhenat statistikore vjetore per sigurine dhe shëndetin ne pune te cilat përpunohen dhe evidentohen nga IP, IP 
duhet të bashkëpunojnë më shumë me zyrat e ILO-s dhe organizatave tjera për SSHP në mënyrë që të inkurajohen 
këto zyra për të organizuar reklamat dhe fushatat informative lidhur me SSHP. Në të njëjtën mënyrë duhet të 
zgjerohen marrëdhënie të drejtpërdrejta me agjencitë ndërkombëtare, të cilat merren me SSHP, siç është EU-
OSHA, Zyra Rajonale e ILO-s në Budapest, rrjetet e ndryshme të cilat bashkojnë organizatat profesionale për 
SSHP, siç është edhe rrjeti BALcanOSH.Net e cila bashkon në vehte organizatat profesionale për SSHP dhe e cila 
implementon projektin rajonal ne 5 vendet e regjionit, njëra prej tyre është edhe Kosova, me qëllim të avancimit të 
profesionistëve të fushës së SSHP.

3.8. Institucionet e specializuara teknike, mjekësore dhe shkencore me lidhje të ndryshme

3.8.1. Kurse në universitete dhe kolegje

Në Kosovë për momentin egzistojnë studime për Master në Kolegjin e Biznesit ku në programet e këtijë kolegji 
gjendet edhe lënda e vlersimit të riskut si një element shumë I rendësishëm për edukimin e profesionistëve të 
ardhshëm të SSHP-së të cilët do të jenë pjesë e një sistemi funksional të SSHP në Republikën e Kosovës. 

3.8.2. Departamentet kërkimore dhe institucionet që kryejnë studime të SSHP dhe Hulumtim

Nuk ka Institute të cilat do të punonin në ngritjen e SSHP-së në Kosovë.

3.8.3. Institucionet që zbatojnë trajnimin e SSHP në përputhje me kërkesat ligjore

Trajnime të specializuara egzistojnë vetëm si trajnime ad-hok, si pjesë e ndonji projekti dhe sipas nevojës. KOSHA 
ka organizuar disa trajnime të cilat kanë patur qëllimin e ngritjes të kapacitetit të IP, në drejtim të aftësimit të 
komisionit për licencim dhe çertifikim, trajnime për përgaditjen e ekspertëve për çertifikim nga SSHP-ja.
Trajnime të organizuara për trajnimin e trajnerëve të organizuara nga Archidata, si pjesë e një projekti, etj.

3.8.4. Institucionet dhe laboratorët që specializohen në vlerësimin

Egzistojnë vetëm dy subjekte të cilat mirren me vlersimin e riskut dhe të cilat sapo kanë filluar me veprimin e tyre 
në fushën e SSHP. Kjo është një risi në Kosovë dhe pritet formimi I këtyre subjekteve duke patur parasysh se në 
vitin 2017 u çertifikuan mbi 20 ekspert të SSHP-së.

3.8.5. Agjencitë e standardizimit

 Me këtë ligj përcaktohen rregullat dhe parimet për zhvillimin e aktiviteteve të standardizimit në Republikën e Kosovës, 
si dhe organizimi dhe funksionimi i Agjencisë Kosovare të Standardizimit. Ky ligj transpozon pjesërisht Rregulloren 
(BE) 1025/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian të datës 25 tetor 2012, e cila përcakton kërkesat 
për standardizim. Standardizimi mund të ketë një apo më shumë objektiva për përshtatje të një produkti, procesi 
apo shërbimi. Objektivat e tilla nuk kufizohen me kontrollin e diversitetit, përdorimit, pajtueshmërisë, ndërkëmbimit, 
shëndetit, sigurisë, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e produktit, marrëveshje të ndërsjella, performancën ekonomike 
dhe tregtinë. Agjensia kosovare e standardizimit - AKS është përgjegjëse për:
Miratimin dhe mirëmbajtjen e standardeve kosovare dhe përditësimin e katalogut të standardeve; shqyrtimin, 
mirëmbajtjen dhe konfirmimin periodik të statusit të standardeve kosovare në përputhje me rregullat dhe procedurat 
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e standardizimit të miratuara nga AKS; zhvillimin dhe miratimin e rregullave dhe procedurave mbi aktivitetet e 
standardizimit, në përputhje me parimet dhe rregullat evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit; përgatitjen, 
miratimin dhe publikimin e programit të punës për standardizim në përputhje me interesin e palëve; hartimin, 
njohjen, adoptimin, miratimin, ndryshimin, shfuqizimin dhe publikimin e standardeve kosovare dhe dokumenteve 
kosovare të standardizimit në përputhje me parimet dhe rregullat evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit; 
administrimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave të standardeve; administrimin dhe mirëmbajtjen e arkivit 
për standardet kosovare, evropiane dhe ndërkombëtare, si dhe shitjen e tyre në përputhje me ligjet, rregullat 
dhe politikat e zbatueshme të marrëveshjeve me organet e standardizimit; ofrimin e shërbimeve të informimit për 
standardet dhe procedurat e standardizimit për subjektet afariste që kryejnë aktivitet ekonomik brenda dhe jashtë 
vendit; të vepruar si pikë referimi për çështjet e ndërlidhura me standardizimin që rezulton nga marrëveshjet me 
organizatat evropiane dhe ndërkombëtare në lidhje me barrierat teknike në tregti dhe kodin e praktikës së mirë për 
hartimin, miratimin dhe publikimin e standardeve; shkëmbimin e informacioneve dhe bashkëpunimin në fushën e 
standardizimit me organet e huaja nacionale të standardizimit; organizimin e trajnimeve dhe aktiviteteve tjera të 
ndërlidhura me standardizimin; publikimin e buletinit dhe katalogut vjetor me standardet kosovare; dhe inicimin e 
studimeve, publikimeve, përvojës, punës kërkimore dhe aktivitete të tjera që kanë lidhje me standardizimin.

3.8.6. Shoqatat profesionale

Ekziston një organizatë e cila bashkon profesionistët nga lëmia e SSHP-së dhe kjo është KOSHA- Shoqata 
Kosovare për Siguri dhe Shëndet në punë e themeluar në vitin 2009 
Aktivitetet e tyre kryesore janë fokusuar në promovimin e SSHP në Kosovë  dhe ngritjen e vetëdijes së popullatës 
së përgjithshme rreth çështjes së SSHP. Kjo është arritur përmes qasjeve të ndryshme midis të cilave janë fushatat 
e SSHP, realizimi i drejtpërdrejtë i projektit regjional për SSHP s dhe projekte me përmasa më të vogla të cilat 
kontribuojnë në ngritjen e vetëdijes për SSHP dhe krijimin e një sistemi funkcional për SSHP në Republikën e 
Kosovës.

3.9. Koordinimi dhe bashkëpunimi

Koordinimi dhe bashkëpunimi mes OSHC-ve ne Republikën e Kosovës është në nivel të ulët dhe ka edhe shumë 
për tu dëshiruar. Deri më tani bashkëpunimi ka qenë i orientuar në organizimin e tryezave të rrumbullakta nga 
SSHP-ja dhe shënimi i ditës Botërore për SSHP dhe EU OSHA javës për SSHP, por gjithashtu edhe duke marrë 
pjesë në trajnime të organizuara si pjesë e Projekteve të implementuara ne Kosovë. Ngelet shumë për tu dëshiruar 
në ngritjen e bashkpunimit mes OSHC-ve në Kosovë. Njëra prej formave e cila garanton këtë bashkëpunim është 
edhe pjesëmarrja shumpalëshe në Këshillin Nacional për SSHP. 

3.10. Gjendja aktuale dhe rekomandimet

Për sa i përket kornizës organizative dhe mekanizmave të zbatimit te SSHP-së, duhet të theksojmë se periudha e 
tranzicionit institucional ndikon drejtpërsëdrejti në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve në fushën e SSHP-së.
Inspektorati i punës si institucioni kryesor që kontrollon zbatimin e legjislacionit të SSHP-së, ka disa problem si;

 ● Mungesa e nje sistemi per trajnimin fillestar dhe te vazhdueshem te inspektoreve te punes, dhe trajnim i vecante 
per inspektoret fillestare.

 ● mungesën e burimeve financiare për mbulimin e të gjitha aktiviteteve inspektuese p.sh. inspektorët kanë burime 
shumë të kufizuara financiare për të udhëtuar deri tek subjektet të cilat duhet të inspektohen; 

Ka dhe nje varg mangësish të tjera që ndikojnë në zbatueshmërinë e ligjit të SSHP-së si;
 ● Mungesa e institucioneve dhe departamenteve kërkimore që kryejnë studime dhe hulumtime për SSHP-në.
 ● Mungesa e bazës ligjore dhe agjencive për statndartizimin në drejtim të SSHP-së.
 ● Ndërgjegjësimi publik dhe promovimi i SSHP-së i pamjaftueshëm. 
 ● Mungesa e nje sistemi kombëtar për menaxhimin e informacionit për SSHP-në
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 ● Mungesa e sistemit të mbledhjes dhe unifikimit të statistikave të SSHP-së sipas standarteve të BE-së.
Me qëllim zbatimin e legjislacionit të SSHP-së, rekomandohet që të gjitha mangësitë e përmendura më sipër duhet 
të gjejnë zbatim si në plotësimin ë bazës ligjore ashtu dhe atë institucional.
Kjo është çështje më komplekse dhe ka nevojë për analiza më të detajuara për të pasur të vërtetë shkak për këtë 
situatë. Gjë e mirë është që profesionistët e SSHP, si dhe partnerët socialë përmes aktiviteteve të tyre, më shumë 
dhe më shumë po vë theksin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë si çështje kryesore sociale e cila duhet të adresohet 
pa asnjë vonesë.
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4. ROLI I PARTNERËVE SOCIAL NË OSH

Dialogu social është një proces si dhe një mekanizëm e duhur institucional, në të cilën përfaqësuesit e qeverisë dhe 
partnerëve social - sindikatat përfaqësuese dhe organizatat përfaqësuese të punëdhënësve, përmes shkëmbimit 
të pikëpamjeve të tyre ballafaqojnë argumentet lidhur me çështjet e përbashkëta me karakter social, për të zgjidhur 
konfliktet dhe për të vendosur paqen sociale dhe kohezionin social.
Qëllimi kryesor është të nxisë përfshirjen me  konsensus demokratik të partnerëve socialë në dialog, për përafrimin 
e interesave të veçanta dhe të përgjithshme, zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme ekonomike dhe sociale, 
forcimin e paqes dhe stabilitetit social si parakusht për rritje ekonomike dhe progresit . Dialogu social është mjet 
i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në formësimin e marrëdhënieve industriale të partnerëve socialë. Subjekt i 
dialogut social janë: çështje me interes për punonjësit, sindikatat dhe punëdhënësit e tyre, strategjte dhe politika 
e punësimit, politika ekonomike dhe sociale, projektligjet në fushën e punës dhe legjislacionit sociale, procesin e 
privatizimit dhe efektet e saj sociale, Politika e pagave dhe marrëveshjet kolektive dhe çështje të tjera me interes 
të përbashkët.

4.1. Paraqitjet e partnerëve socialë

Mekanizmat dhe institucionet tripalëshe kanë një rol dhe status këshillues dhe konsultativ, janë të bazuara në 
dhënjen e mendime, rekomandime dhe vendime me konsensus. Përfshijnë forma të shumta të debateve  publike 
dhe miratimit të dokumenteve strategjike (strategjitë e zhvillimit, punësimit, uljen e varfërisë). Mekanizmat dhe 
institucionet tripalëshe kanë një rol dhe status këshillues dhe konsultativ,  janë të bazuara në dhënjen e mendime, 
rekomandime dhe vendime me konsensus.  Përfshijnë forma të shumta të debateve  publike dhe miratimit të 
dokumenteve strategjike (strategjitë e zhvillimit, punësimit, uljen e varfërisë).

4.1.1. Organizatat e Punëdhënësve

Oda Ekonomike Kosovës (OEK), është organizatë profesionale e themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. 
OEK-u është organizatë profesionale e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse. Është institucioni i vetëm i biznesit i 
themeluar me ligj dhe veprimtaria e OEK-ut zhvillohet mbi bazën e këtij Ligji (Ligji mbi Odën Ekonomike të Kosovës 
2004/7) i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. OEK është institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner 
konstruktiv i institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik 
dhe politikave të mira makroekonomike, me rreth 15.000 anëtar të regjistruar. 
Oda Ekonomike e Kosovës analizon gjendjen ekonomike të Kosovës dhe aktivisht propozon forma të reja dhe të 
avancuara të biznesit vendor dhe bënë ndërkombtarizimin e ndërmarrësisë kosovare. Oda Ekonomike e Kosovës 
kontribon në zhvillimin e ndërmarrjeve, poashtu me profesionalizmin dhe vendosmërinë e saj kontribon në përafrimin 
e biznesit kosovar dhe shoqërisë kosovare me vlerat evropiane. 
Shërbimi profesional i ka këto departamente:
Departamenti për Politika dhe Komunikim Strategjik;
Departamenti për shërbime të përgjithshme për anëtarë dhe shoqata;
Departamenti për administratë, financa dhe teknologji informative ;
Departamenti për Arsim profesional ;
Menaxhimi i cilësisë;
Aleanca Kosovare e Biznesit (AKB) është aleanca më e madhe e shoqatave të biznesit dhe bizneseve individuale 
në Kosovë. Është themeluar në vitin 2002, AKB ka tërhequr 28 shoqata të bizneseve me mbi 9500 anëtarë.
Aktiviteti e Aleancës Kosovare të Biznesit udhëhiqet nga bordi i drejtorëve dhe menaxhohet nga ekipi profesional. 
AKB  punon për të rritur nivelin e bashkëpunimit në mes të biznesit dhe publikut, dhe angazhon shoqërinë civile 
dhe organizatat e donatorëve aktive në Kosovë.
Misioni i AKB-së është të bashkoj shoqatat e bizneseve që ndikojnë në zhvillimin e sektorit ekonomik dhe privat, 
ndërtimin e partneritetit të qëndrueshëm në mes të sektorit publik dhe privat me qëllim të rritjes së punësimit dhe 
plotësimit të kërkesave të konsumatorëve. ABK ofron trajnime për zhvillimin e biznesit dhe integrimin ekonomik të 
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Kosovës në tregjet ndërkombëtare.
Qëllimi i krijimit të AKB-së është se shoqatat, bizneset private dhe anëtarët e ABK-së kanë shumë gjëra të 
përbashkëta dhe shumë çështje politike janë brenga të përbashkëta për tërë anëtarësinë.

4.1.2. Organizatat e Punëtorëve

Në Republikën e Kosovës organizimi sindikal është I përcaktuar në bazë të ligjit për organizim sindikal. Ky ligj ka 
për qëllim të rregullojë dhe të përcaktojë të drejtat dhe liritë e të punësuarëve për themelimin dhe organizimin e 
lirë dhe vullnetar në organizata sindikale në sektorin publik dhe privat, me qëllim të përfaqësimit dhe mbrojtjes së 
interesave ekonomike, sociale dhe profesionale të punëtorëve nga puna dhe marrëdhënia e punës. 2. Me këtë 
ligj nuk rregullohen të drejtat dhe liritë për veprim dhe organizim sindikal në Forcën e Sigurisë së Kosovës, dhe 
shërbime të tjera të përcaktuara me ligj të veçantë. Të punësuarit kanë të drejtë sipas vullnetit të tyre të themelojnë 
organizata sindikale dhe të anëtarësohen dhe bashkohen në to, sipas këtij ligji, Statutit Sindikal dhe standardeve 
ndërkombëtare sindikale dhe Konventave Ndërkombëtare të ONP-së. 2. Të punësuarit kanë të drejtë sipas vullnetit 
të tyre të formojnë organizata sindikale dhe të bashkohen në federata dhe konfederata sipas kushteve dhe parimeve 
të përcaktuara në aktet e organizatës sindikale; 3. Organizatat sindíkale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni mund 
të themelohen pa kurrfarë pëlqimi nga autoritetet qeveritare dhe punëdhënësit.
Qëllimi kryesor i themelimit të sindikatave është: 

1.1. krijimi i kushteve dhe standardeve më të mira të punës së të punësuarve; 
1.2. mbrojtja e të drejtave ligjore, ekonomike, sociale, profesionale, për të punësuarit;
1.3. avancimi dhe zhvillimi i dialogimit social mes partnerëve social. 

Me qëllim të realizimit të interesave të njëjta si dhe fuqizimit të sindikatës për avancimin dhe zhvillimin e dialogut 
social me partnerët social, sindikatat mund të organizohen në vijën vertikale në Shoqata, Federata dhe Konfederata 
Sindikale.
BSPK-ja është Konfederata Sindikale e vetme në Kosovë e antarësuar në Konfederaten e Sindikatave të lira 
Botërore ITUC me seli në Bruksel si dhe vëzhguese në Konfederatën sindikale Europiane ETUC me seli në Bruksel.
Sindikatat e Pavarura anëtare të BSPK-së
1. Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës së Kosovës (SBASHK)
2. Sindikata e Pavarur e Agrokompleksit
3. Federata Sindikale e pavarur “Elektrokosova”
4. Sindikata e Pavarur e Judikaturës së Kosovës
5. Sindikata e Pavarur e Administratës së Kosovës
6. Sindikata e Pavarur e Shërbimit Korrektues të Kosovës
7. Federata Sindikale e Metalurgjisë dhe Kimisë së Kosovës
8. Sindikata e Pavarur për Komunikacion dhe Lidhje e Kosovës
9. Sindikata e Pavarur e Ndërtimtarisë dhe Projektimit të Kosovës
10. Federata Sindikale e Ndërmarrjeve Komunale dhe Ambientit të Kosovës
11. Federata Sindikale e Industrisë së Tekstilit dhe Lëkurë Këpucëve të Kosovës
12. Sindikata e Pavarur e Doganave të Kosovës
13. Federata Sindikale e Shërbimeve Publike të Kosovës
14. Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës së Kosovës
15. Sindikata e Pavarur e Ekonomisë së Vogël dhe Zejtarisë
16. Bashkimi i Sindikatave të Lira të Shëndetësisë së Kosovës
17. Federata e Sindikatave të Shërbyesëve Civil të Republikës së Kosovës
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18. Sindikata e Punëtorëve të RTK-së
19. Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Kosovës
Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës - është organizate përfaqësuese e punëtorëve shëndetësore 
në Republikën e Kosovës, e që paraqet organizim sindikal në nivel Federate. Kjo federatë sindikale në gjirin e saj 
ka 12.000 anëtarë dhe përbehet prej 40 sindikatave të organizuara nëpër institucione shëndetësore në mbarë 
territorin e Republikës së Kosovës.

4.2. Pjesëmarrja në nivel kombëtar, sektorial dhe ndërmarrje

4.2.1 Pjesëmarrja e bordit trepalësh kombëtar për SSHP (Këshilli ekonomiko social)

Këshilli ekonomiko-social (KES), themelohet me qëllim të vendosjes dhe zhvillimit të dialogut social në Republikën 
e Kosovës për të punësuarit dhe punëdhënësit, për çështje të rëndësisë së veçantë, të cilat kanë të bëjnë me 
realizimin e të drejtave të tyre ekonomike, sociale dhe profesionale, që realizohen, përmes zgjidhjeve të kontesteve 
me marrëveshje dypalëshe apo trepalëshe.
Këshilli ekonomiko-social, është organ i nivelit nacional, i cili udhëheq konsultimet dhe bënë propozime organeve 
kompetente për çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me 
politikat ekonomike në Republikën e Kosovës. KES-i si organ më i lartë trepalësh është apolitik dhe funksionon si 
i pavarur, pa ndikim të ndonjë grupacioni apo interesi politik që vjen nga jashtë.
KES-i përbëhet prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve, të cilët në këtë organ përfaqësojnë interesat e Organizatave 
të punësuarve, Organizatave të punëdhënësve dhe Qeverisë. KES-i përbëhet nga:  pesë (5) përfaqësues të cilët 
caktohen nga Organizatat e të punësuarve; pesë (5) përfaqësues të cilët caktohen nga Organizatat e punëdhënësve; 
dhe pesë (5) përfaqësues të cilët caktohen nga Qeveria e Kosovës. Përfaqësimi në KES i Organizatave të të 
punësuarve dhe Organizatave të punëdhënësve, përcaktohet në përputhje me kushtet dhe kriteret e parapara në 
nenin 7 të këtij ligji 48.

4.2.2. Bordet Dypalëshe (Bordet OSH)

Asnjë komision i tillë nuk ekziston në Kosovë.

4.2.3. Pjesëmarrja në nivelin e aktorëve të ndërmarrjes

Asnjë komision i tillë nuk ekziston. Edhe në kompanitë më moderne sepse nuk kërkohet nga ligji.

 4.3. Marrveshjet kolektive (OSH)

Në mbështetje të Ligjit të Punës, dispozitat e Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social dhe Ligjit mbi organizimin 
sindikal në Kosovë, Organizatat e Punëdhënësve (Oda Ekonomike e Kosovës dhe Aleanca Kosovare e Biznesit), 
Organizatat e të Punësuarve (Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës) si dhe Qeveria e Republikës së 
Kosovës (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale), lidhin marrëveshjen e përgjithshme kolektive të Kosovës 49. 
Siguria dhe mbrojtja e shëndetit në punë e të punësuarit
1.Me qëllim të ofrimit të standardeve minimale të sigurisë në punë, punëdhënësi dhe i punësuari janë të obliguar, që 
përveç të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara me Ligjin e Punës, t’i respektojnë edhe dispozitat e kësaj MPKK, 
mbi sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë.
2. Punëdhënësi, i ka këto obligime dhe përgjegjësi, në lëmin e sigurisë në punë:

2.1.kushtet e punës për çdo vend pune, duhet të jenë të certifikuara nga kompanitë e licencuara;

48  https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20keshillin%20ekonomik%20social.pdf
49	 	https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9534
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2.2.punëdhënësi obligohet t’i informoje të punësuarit, me shkrim, para angazhimit të tij, për rreziqet në pune dhe për 
masat mbrojtëse të cilat obligohet t’i marre;

2.3.duhet të zhvillojë politikë të harmonizuar të sigurisë në punë, duke përfshirë teknologjinë, organizimin e punës, 
raportet sociale dhe ndikimet e ambientit të punës;

2.4.të këshillohet me përfaqësuesit e sindikatave, në lidhje me sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit të të punësuarve 
gjatë punës dhe gjatë zhvillimit dhe aplikimit të teknologjive të reja;

3. Të gjitha masat, në lidhje me sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit të të punësuarve në punë, bëhen me shpenzime 
të punëdhënësit.

4. Çdo i punësuar, është i obliguar, të kujdeset për sigurinë e vet dhe ruajtjen e shëndetit përmes aftësimit, 
udhëzimeve gojore dhe të shkruara të punëdhënësit.

 4.4. Permbledhje

Sindikatat duhet të jenë të lira nga influenca politike për të përmbushur misionin e tyre. Ato duhet të përhapin 
përfaqësimin dhe të forcojnë kapacitetet. Formalizmi dhe plogështia e sindikatave në të gjitha nivelet ka ndikuar 
seriozisht në mbrojtjen e punëmarrësve sidomos në drejtim të zbatimit të legjislacionit për sigurinë e shëndetin në 
pune.  Gjithashtu zbatimi formal i ligjit në drejtim te ngritjes dhe funksionimit të Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit 
në Punë si dhe mënyrës së zgjedhjes te përfaqësuesve të punëmarrësve, ka sjellë mungesën e konsultimit dhe 
përfshirjes së punonjësve në çështjet e SSHP-së. Dialogu social duhet të promovohet si në nivel kombëtar edhe në 
nivel rajonal e nivel ndërmarrje.Ai duhet të zhvillohet real dhe në mënyrë të vazhdueshme midis të gjithë aktorëve. 
Gjithashtu duhet të mundësohet rritja e numrit të marrëveshjeve kolektive në kompani si dhe përfshirja sa më e 
gjerë e çështjeve te sigurisë e shëndetit në punë. 

4.4.1. Përmbledhje Ekzekutive Përgjegjësitë e Punëdhënësve

Parimet e përgjithshme për punëdhënësin 
1.  Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta dhe të shëndetshme në të gjitha aspektet 

e punës. 
2.  Punëdhënësi është i detyruar që të mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka pësuar 

lëndim në punë apo sëmundje profesionale, nëse nuk i ka siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve të të 
punësuarit në pikëpamje shëndetësore. 

3.  Punëdhënësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e hollësishëm mbi rreziqet për secilën vend të punës. 
4.  Punëdhënësi është i detyruar të udhëhiqet nga parimi i trajtimit të barabartë në marrjen e masave të sigurisë 

dhe shëndetit në punë për të gjithë të punësuarit.

Detyrimet e përgjithshme të punëdhënësit 
1.  Në kuadër të përgjegjësive të tij, punëdhënësi detyrohet të ndërmarrë masat për siguri dhe shëndet në punë, 

përfshirë masat për parandalimin e rreziqeve profesionale, sigurimin e informatave, trajnimeve të të punësuarve 
për punë të sigurtë, udhëzimet e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinerive, instrumenteve, pajisjeve 
dhe veglave të punës, masat për organizimin dhe mbarëvajtjen e procesit të punës. 

2.  Punëdhënësi duhet të veprojë në vazhdimësi në përmirësimin e kushteve të punës për të ngritur nivelin e 
sigurisë dhe shëndetit në punë, duke i ndryshuar dhe plotësuar masat e ndërmarra më parë varësisht prej 
rrethanave të cilat krijohen me ndryshimet e proceseve teknike – teknologjike. 

3.  Punëdhënësi i përgjigjet të punësuarit për dëmet e shkaktuara nga lëndimi në punë, sëmundjet profesionale 
ose sëmundjet e lidhura me punën, sipas parimit të përgjegjësisë objektive të së drejtës së detyrimeve.
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Në pika të shkurta, këto janë obligimet e punëdhënësit:
- Masat parandaluese;
- Bashkëpunimi i punëdhënësve në zbatimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë;
- Shërbimet për mbrojtjen dhe parandalimin;
- Të punësuarit e ngarkuar për siguri dhe shëndet në punë;
- Ndihma e parë, fikja e zjarreve, evakuimi i të punësuarve, rreziqet serioze dhe të mundshme;
- Detyrimet e punëdhënësit për caktimin e masave për parandalimin e aksidenteve në punë dhe të sëmundjeve profesionale;
- Përdorimi i mjeteve të punës dhe pajisjeve mbrojtëse individuale gjatë procesit të punës;
- Objektet/ndërtesat;
- Vlerësimi i rrezikshmërisë në vendet e punës;
- Punët me kushte të veçanta;
- Informimi i të punësuarve;
- Konsultimet dhe pjesëmarrja e të punësuarve;
- Trajnimi i të punësuarve.

4.4.2. Të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve

Detyrimet e të punësuarit 
1. Çdo i punësuar ka përgjegjësi të përkujdeset për sigurinë dhe shëndetin e vet dhe të personave të tjerë në 

punë,në përputhje me trajnimin dhe udhëzimet që i janë dhënë nga punëdhënësi. 
2.Në përputhje me trajnimin, udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, doracakët, udhëzimet dhe rregulloret teknike, i 

punësuari është i detyruar të: 
2.1. përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, pajisjet e transportit mjetet tjera për punë dhe të veprojë 

me kujdes me substancat e rrezikshme; 
2.2. përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale të vëna në dispozicion të tyre dhe pas përdorimit t’i rikthejë 

ato në vendin që është planifikuar për ruajtjen e tyre të sigurt; 
2.3. mos nxjerrë jashtë shërbimit, të ndryshoj ose të zhvendosë arbitrarisht mekanizmat e sigurisë të montuara në 

makineri, aparatura, vegla, impiante, ndërtesa dhe t’i përdorë si duhet këta mekanizma; 
2.4. njoftojë menjëherë punëdhënësin, personin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 

përfaqësuesit e të punësuarve, për çdo situatë pune, për të cilën kanë një motiv të arsyeshëm për ta vlerësuar 
si rast që paraqet një rrezik të rëndë dhe të menjëhershëm për sigurinë dhe shëndetin në punë; 

2.5. respektojë të gjitha detyrimet e përcaktuara prej punëdhënësit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë, në 
të kundërtën do të jetë përgjegjës për dëmin ose aksidentin e shkaktuar. 

3. I punësuari do ta lajmërojë inspektorin e punës, nëse punëdhënësi nuk i ka ndërmarrë masat përkatëse për 
mënjanimin, evitimin dhe eliminimin e rrezikut të bazuar nga nën-paragrafi 2.4. i paragrafit 2. të këtij neni. 

4. I punësuari mund të refuzojë urdhëresën për punë, nëse e ka lajmëruar punëdhënësin, personin për çështje 
të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesin e të punësuarve për rrezikun që i kanoset atij/asaj nëse 
punon në ato kushte të punës, derisa nuk evitohet rreziku dhe nuk krijohen kushtet normale për punë.

4.4.3. Të drejtat dhe përgjegjësitë e përfaqësuesve të punonjësve të SSHP

Të punësuarit e ngarkuar për siguri dhe shëndet në punë 
1. Punëdhënësi i cili punëson deri në pesëdhjetë (50) të punësuar, nëse është i aftë/kompetent, mund të marrë 

vetë përgjegjësinë për zbatimin e masave të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 9 të këtij ligji, me kusht që t’i 
plotësojë kushtet dhe kriteret sipas paragrafit 5. të nenit 9 të këtij ligji. 
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2.  Punëdhënësi i cili punëson mbi pesëdhjetë (50) e më pak se dyqindepesëdhjetë (250) të punësuar, është i 
detyruar të caktojë një ekspertë, për kryerjen e detyrave nga siguria dhe shëndeti në punë. 

3.  Punëdhënësi i cili punëson më shumë se dyqind e pesëdhjetë (250) të punësuar duhet të angazhojë një (1) ose 
më shumë ekspertë për kryerjen e detyrave nga siguria dhe shëndeti në punë.

1.  Çdo punëdhënës është i detyruar të ngarkojë një ose më shumë të punësuar, për të kryer aktivitete nga siguria 
dhe shëndeti në punë, nëse nuk është përcaktuar ndryshe me këtë ligj. 

2.  I punësuari i ngarkuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, nuk mund të cenohet për shkak të aktiviteteve të tij në 
lidhje me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve në punë, as nga punëdhënësi, as nga të punësuarit e tjerë. 

3.  Për të punësuarin e ngarkuar, i cili ushtron aktivitetet nga siguria dhe shëndeti në punë, punëdhënësi duhet të 
sigurojë trajnime dhe mjete të nevojshme për punë. 

4.  Punëdhënësi, në mungesë të personelit të kualifikuar për të udhëhequr me sigurinë dhe shëndetin në punë, 
brenda subjektit të tij do të angazhojë persona ose institucione për shërbime profesionale të jashtme. 

5.  Ministria, me akt nënligjor, varësisht prej llojit të veprimtarisë, përcakton kushtet dhe kriteret, për certifikimin dhe 
licencimin e personave dhe institucioneve për shërbime nga paragrafi 4. i këtij neni. 

6.  Personat e jashtëm apo institucionet për të ushtruar aktivitetet nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë duhet 
të jenë të pajisura me mjetet dhe pajisjet e duhura profesionale të punës si dhe aparaturat matëse adekuate. 

7.  Në rastet kur punëdhënësi angazhon persona apo institucion për shërbime nga siguria dhe shëndeti në punë, 
është i detyruar t’i informojë dhe njoftojë ata me procesin e punës, me rreziqet e mundshme, me rrethanat të 
cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve dhe me masat parandaluese që 
i ka ndërmarrë për të krijuar kushte të sigurta dhe të shëndetshme të punës për të punësuarit

4.5. Gjendja aktuale dhe rekomandimet

Siguria dhe shendeti ne pune mbulon çështjet që lidhen me mirëqenien sociale, mendore dhe fizike të punëtorëve. 
Aktualisht zbatimi i legjislacionit te SSHP-SË në Kosovë le për të dëshiruar. Bashkëpunimi mes administratës 
shtetërore përkatëse, partnerëve socialë dhe gjithë aktorëve qe operojnë në fushen e sshp-së, si një nga kërkesat 
themelore për parandalimin dhe plotësimin e parimeve ndërkombëtare te mbrojtjes në punë,  edhe me tej duhet pe
rmiresusr.                                                                                                                                     
Një bashkëpunim i tillë duhet të kryhet në përputhje me rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare dhe legjislacionin 
e të gjitha niveleve – në nivel kompanie, në nivel lokal dhe ndërmarrje, përmes një dialogu social dhe përfshirjes së 
partënerëve socialë në zgjidhjen e çështjeve të SSHP-së dhe përmes diskutimit të synimeve dhe propozimeve për 
rregullimet ligjore dhe zbatimin e tyre në praktikë. Është gjithashtu e rëndësishme që të mbështetet bashkëpunimi 
dypalësh në nivel kompanie gjatë hartimit të rregullave të brëndshme të korporatave, parandalimit të rrezikut, 
punës kontrolluese të punëdhënësit dhe marrëveshjeve kolektive. 
Këshillit Nacional për SSHP, si organi më i lartë këshillimor në nivel kombëtar është jo vetëm detyrim ligjor por dhe 
domosdoshmëri në drejtim të zbatimit të legjislacionit për sigurinë e shëndetin në punë në praktikë. Në kushtet 
aktuale, Keshilli Nacional për SSHP  ka sjellë - shumë çështje të SSHP-së në axhendën e takimeve. Vetëm dialogu 
social real dhe ndërgjegjësimi i punëdhënësve, punonjësve dhe gjithë popullatës do të çojnë në një kuptim më të 
mirë të rreziqeve reale për shëndetin dhe sigurinë e punëmarrësve si dhe bizneseve e sektorëve ekonomikë. 
Duhet te kryhet Konsultimi dhe informimi i punëmarrësve nga punëdhënësit si dhe të realizohet trajnimi dhe edukimi 
i tyre. Gjithashtu duhet të sigurohet trajnimi për SSHP-në për partnerët socialë, punëdhënësit dhe punëmarrësit si 
dhe trajnimi i duhur për zgjedhjen e këshillave të SSHP dhe zgjedhjen e përfaqësuesve të punemarrësve si dhe te 
drejtat e detyrat e tyre.
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5. AKTIVITETET AKTUALE TË TJERA QË LIDHEN ME SSHP

5.1.  Broshura promovuese dhe aktivitete

Në vitet e fundit aktivitetet kryesore në promovimin e sigurisë në punë dhe shëndetit janë bërë nga Sektori i OJQ-ve 
në bashkëpunim me Bashkimin e Sindikatave (BSPK).
Aktivitetet e realizuara nga Shoqata Maqedonase e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Shfaqja televizive e anëtarve 
të KOSHA në TV Kombëtare në disa raste në lidhje me tema të ndryshme lidhur me Sigurinë në Punë dhe Shëndetin
Shënimi I ditës Botërore për SSHP – 28 Prill, të organizuar në bashkëpunim me FES – Prishtina dhe IP.
Shënimi I javës Europiane për SSHP, në kuadër të cilës organizohen tryeza të rrumbullakta dhe evente tjera në 
drejtim të senzibilizimit të shoqërisë Kosovare për SSHP.
Pjesëmarrja e OJQ-ve kombëtare dhe Ndërkombëtare në realizimin e projekteve nga lëmia e SSHP-së si dhe 
organizimi I fushatave të IP si pjesë e strategjisë zhvëllimore të IP për vitin 2017-21.

5.2.  Ndërtimi i kapaciteteve ndërkombëtare, aktivitetet e bashkëpunimit teknik nga SSHP 

Kosova është pjesë e disa bashkëpunimeve rajonale e ndërkombëtare në fushën e SSHP-së. Si bashkëpunim 
rajonal i suksesshëm eshte pjesëmarrja e Kosovës nëpërmjet KOSHA në rrjetin rajonal të sigurisë e shëndetit në 
pune BALcanOSH.Net. Ky bashkëpunim ështe real, efektiv dhe ka sjellë progress në fushën e bashkëpunimit dhe 
dialogut për SSHP-në në Kosovë e Rajon duke ndihmuar në shkembimin e eksperiencave për SSHP-në në mes të 
profesionistëve nga lëmia si dhe bashkëpunim dhe mundësi rajonale në organizimin e konferencës Ndërkombëtare 
për SSHP në Kosovë.
Nje bashkëpunim shumë i rëndësishem është dhe pjesëmarrja e Kosovës në Agjensionin Europian të SSHP-së, 
nëpërmjet pjesëmarrjes të një përfaqesuesi nga IP në mbledhjet dhe punën e organizuar nga ana e agjensionit EU 
OSHA si Pikë Fokale për Kosovë. Pika Fokale në kryrjen e misionit të saj, jo gjithmonë ka qënë në nivelin e kërkuar.

5.3. Gjendja aktuale dhe rekomandimet

Në Kosovë për momentin egziston një entuziazëm I cili munde të thuhet që është në nivel, e posaqërisht ky 
entuziazëm forcohet nga aktivitetet të cilat I ndërmarrin OJQ profesionale, bashkëpunimi me organizata relevante 
nga lëmia e SSHP-së.
Edhepse entuziazmi dhe mundësitë e veprimit të OJQ-ve janë shpeshhere apo gjithmonë të lidhura me finansimin e 
tyre nga ana e donatorëve dhe kjo mënyrë e funksionimit nuk siguron vazhdimësi të aktiviteteve të SSHP, të cilat në 
këto momente janë të domosdoshme për të ndërtuar një sistem funksional I qëndrueshëm dhe korektiv për SSHP. 
Rol të madh në krijimin e sistemit për SSHP, ka edhe ngritja kapacitetit të partnerëve social si dhe bashkëpunimi 
ndërrmjet tyre. Poashtu rol kyq në krijimin e një klime të shëndosh për SSHP, ka edhe krijimi dhe puna e filluar e 
Këshillit Nacional për SSHP e cila me sygjerimet dhe komentet e saja në krijimin e politikave për SSHP, mundet 
të ndikojë në këtë lëmi. Mundësitë për bashkëpunim me këshillet tjera Nacionale nga rajoni janë krijuar dhe duhet 
bashkarisht të punojmë në drejtim të shkëmbimit të eksperiencave dhe mundësive që paraqiten në rajon.
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6. TË DHËNA MBI FUSHËN E SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

6.1. Shënoni dhe raportoni aksidentet dhe sëmundjet në punë

1. Në rastet kur ka ndodhur aksidenti me pasojë lëndimin apo vdekjen e të punësuarit, punëdhënësi është i 
detyruar ta lajmërojë menjëherë inspektorin e punës.

2. Për aksidentet në punë, inspektori i punës detyrohet të bëjë procesverbal me shkrim me të cilin konstaton 
gjendjen faktike në kohën kur ka ndodhur aksidenti.

3. Inspektori i punës do t’i marrë masat adekuate në pajtim me ligjin për shkeljet e konstatuara në rastin kur ka 
ndodhur aksidenti.

4. Inspektori i punës urdhëron me vendim ndërrmarrjen e masave të menjëhershme për evitimin e rrezikut, dhe 
nëse ka fakte të pamohueshme se kushtet e punës paraqesin rrezik serioz për sigurinë dhe shëndetin e të 
punësuarve, urdhëron ndalimin e përkohshëm të procesit të punës në atë subjekt punues, njësi të subjektit 
punues ose makinë punuese.

5. Ndalimi i përkohshëm i procesit të punës do të zgjasë deri në ofrimin e fakteve nga punëdhënësi i subjektit 
punues, se janë ndërmarrë masat për evitimin e rrezikshmërisë dhe se kushtet aktuale të punës nuk paraqesin 
rrezik për shëndetin dhe sigurinë e të punësuarve.

6. Inspektori i punës me të pranuar faktet nga paragrafi 4. i këtij neni, do të bëjë inspektim në subjektin punues. 
Pas konstatimit se kushtet e punës janë përmirësuar dhe është evituar rreziku për sigurinë dhe shëndetin në 
punë, me vendim lejon vazhdimin e procesit të punës për të punësuarit.

7. Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose lidhur me punën kur i punësuari lëndohet gjatë:
7.1. kryerjes së punës në subjektin e punës ku është i punësuar;
7.2. kryerjes së një pune tjetër, pa ose me urdhër të punëdhënësit për arsye madhore në interes të punës;
7.3. kohës së pushimit të përcaktuar nga punëdhënësi, vënien në rregull të makinerive, veglave të punës, 

veshmbathjeve, pastrimit të vendit të punës para ose pas mbarimit të punës;
7.4. kohës së aftësimit dhe trajnimit profesional;
7.5. dhënies së ndihmës së parë lidhur me punën.

8. Bazuar në pasojat, aksidentet në punë klasifikohen si më poshtë:
8.1. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përkohshme për punë;
8.2. aksidente të cilat shkaktojnë paaftësi të përhershme në punë;
8.3. aksidente me pasojë vdekje në punë.

9. Bazuar në numrin e personave të lënduar në punë, aksidentet në punë klasifikohen si më poshtë:
9.1. aksidente individuale kur lëndim në punë pëson vetëm një i punësuar dhe
9.2. aksidente masive ku të paktën dy (2) apo më shumë të punësuar lëndohen në të njëjtën kohë dhe për 

shkak të arsyeve të njëjta.
Gjithashtu çdo sëmundje profesionale duhet të regjistrohet nga mjeku i mjekësisë së punës, por për momentin nuk 
është ashtu pasi që nuk ekziston një listë e sëmundjeve profesionale (profesionale) në Kosovë.
Kompania ka detyrim të mbajë shënime për çdo dëmtim në punë, sëmundje dhe aksidente. Përvoja tregon se 
shumë nga kompanitë nuk kanë të dhëna për lëndimet dhe në shumicën e rasteve lëndimet trajtohen pa I raportuar.
Të gjitha të dhënat nga lëndimet dhe hetimet në lidhje me lëndimet mbahen nga IP. Ky informacion publikohet në 
baza mujore dhe mund të gjendet në faqen zyrtare të internetit. Gjithashtu ky informacion është bazë për raportin 
e tyre vjetor.
Duke pasur një numër të madh të popullsisë që punon zyrtarisht të papunë të aftë (sipas të dhënat statistikore 
rreth 35%), dhe afër kësaj, popullsia e punëtorëve "informal", tek të cilët nuk paguhen kontributet shëndetësore 
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dhe pensionale, është e pritshme qe te keta të punësuarlëndimet dhe sëmundjet profesionale të mos raportohen.

6.2 Statistikat në lidhje me aksidentet dhe sëmundjet në punë

Në bazë të reporteve vjetore të IP, të cilët janë relevant dhe të vetmet te dhëna zyrtare, për vitin 2017 I kemi këto të 
dhëna dhe si pasojë e fatkeqësive fatale në vendin e punës rezultuan 19 raste të vdekjeve në vend të punës, prej 
të cilave 5 raste janë si pasojë e vdekjes natyrale, kurse si lëndime të rënda janë 50 raste të paraqitura.

 ● Vdekje në punë – 14 + 5 = 19 ( 5 raste janë si pasojë vdekje natyrale);
 ● Lëndime të renda – 50.

Në bazë të reporteve vjetore të IP, ndër vite të dhënat janë pak a shumë të njejta. Evidenca dhe mbledhja e të 
dhënave duhet të jetë më e sistemuar dhe të bëhet në baze të ligjit dhe praktikave Europiane dhe Botërore, poashtu 
mosraportimi I lëndimeve nga puna informale tregojnë se këto të dhëna nuk janë as për së afërmi të sakta dhe në 
krahasim me intenzitetin e punimeve në ndërtimtari, miniera dhe tregti etj.

6.3. Indikatorët e kushteve të punës

Tregues nga raportet vjetore të IP në lidhje me SSHP.
Nga 8128 Inspektime janë këto të dhëna:

Obligimet e punëdhënësit
 ● Trajnimi I punëtorëve        308
 ● Referent për siguri në punë        21
 ● Vlersimi I riskut në vend të punës       105
 ● Pajisjet personale mbrojtëse      403
 ● Ndihma e pare        586

Plani emergjent për evakuim dhe shpëtim
 ● kujdesi emërgjentë për punëtorë       15
 ● shërbimin e mbrojtjes kundër zjarrit      597
 ● aftësimin e një nr. të punëtorëve për ndihmë të parë shpëtimin dhe  409
 ● sigurimi i daljeve emergjente,shënimi dhe ndriçimi emergjent i tyre  213

Njoftimi i insp të punës 
 ●  Vdekjet në punë –        14+5
 ●  Lëndimet në punë (fatkeqsitë e rënda në punë)      50

Të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve
 ● Përsoni i zgjedhur prej punëtorëve ose përfaqsuesve të tyre për siguri në 2
 ● përdorimi i PPM dhe mirëmbajtja e tyre      112
 ● joftimi i punëdhënësit për rrezikun      76
 ● Përdorimi i mjeteve të punës dhe PPM në pajtim me udhëzimet  

për përdorim         188
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Kushtet teknike
 ● Toaletet dhe dhomat për ndrrim       299
 ● ndotja e ajrit         87
 ● Zhurma ,dridhja dhe drita       52
 ● Elektriciteti        2

Dokumentacioni dhe shënimet (Evidencat)
 ● çertifikatat teknike –        44
 ● Kontrollimet paraprake dhe periodike mjeksore      717

6.4 Situata aktuale dhe rekomandimet

Të përgjithshme
Pa u thelluar në shkaqet e vonesave të deritashme në hallkat e ndryshme të asaj që quhet sistem vendor i SSHP-
së, pa mohuar arritjet e deritashme që sado të pakta në numër kanë qenë një bazë mbi të cilën është mbajtur 
ky sistem, duket kësaj here ka një qasje më gjithëpërfshirëse më të plotë dhe më fundamentale për vënien në 
binarë të kësaj sfere të ndjeshme dhe shumë të rëndësishme shoqërore-nisma për kompletimin e infrastrukturës 
legjislative, gjegjësisht akteve nënligjore, aq të rëndësishme për të gjithë ata që kanë të bëjnë me çështjet e 
vendeve të punës; punëmarrësit, punëdhënësit dhe organet e pushtetit. Në vendet me një zhvillim të dukshëm i 
jepet shumë rëndësi partneritetit trepalësh si formë e avancuar e zhvillimit të fushës së sigurisë në punë. Ky trinom 
i formuar në mes të autoriteteve qeveritare, përfaqësuesve të punëdhënësve dhe përfaqësuesve të punëmarrësve, 
përmes funksionalitetit të plotë, do të paraqitet si një infrastrukturë që do të vejë në binarë të qëndrueshëm sistemin 
e SSHP-së tek ne. I ndërthurur në mes të organeve vendimmarrëse autoritative, organeve të cilët do të jenë në 
zbatim të rregullave dhe përfaqësuesve të punëmarrësve si përfituesit dhe targetuesit e këtij veprimi, është e 
natyrshme edhe pritja e suksesit në ndërtimin, gjegjësisht avancimin e sistemit të SSHP-së. Ky partneritet mund 
të shfaqet në shumë nivele të organizimit. Nëse ka një vullnet nga bartësit e funksioneve gjegjëse të pushtetit 
mund të shfrytëzohen shumë modalitete për arritjen e marrëveshjeve të rëndësishme që mund të jenë me karakter 
të përgjithshëm dhe të tilla që kanë për objekt trajtimi një fushë specifike të veprimtarisë ekonomike, bie fjala, 
shëndetësi, industri, miniera dhe energjetikë e gjetiu.  Ky dialog social nuk do të jetë i varur vetëm nga vullneti i 
pushtetit, por duhet të vlerësohet drejt edhe nga palët e ndërlidhura dhe të ndërtohet në mënyrë të shëndoshë që 
të mund të ketë avancim. Sfera e SSHP-së është sistem i përbërë nga disa hallka që duhet të veprojnë në formën 
e veprimit në lidhshmëri të ndërvarur ashtu që të arrihen objektivat:
Krijimi i vendeve të punës me sa më pak rreziqe dhe dëmtues për shëndetin e punëtorëve, arritjen e një shkalle 
të lartë të sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve përmes ngritjes së mirëqenies sociale të punëtorëve. Formulimi 
“mirëqenia sociale” në këtë kontest nuk duhet kuptuar vetëm si mungesë e varfërisë, vetëm mungesën e sëmundjeve 
(profesionale apo sëmundjeve të lidhura me sëmundjet profesionale), është më tepër se kaq, ngërthen në vete 
gjendjen e qëndrueshme socio-ekonomike të punëtorëve dhe familjeve të tyre, që punëtori përmes  përfitimit nga 
puna e tij të mund të arrijë jetë cilësore brenda shoqërisë kosovare.
Menjëherë duhet thënë që filozofia e të menduarit, ose qasja për krijim të një ambienti të sigurt dhe të shëndetshëm 
në vendet e punës, kohëve të fundit, nuk konsiderohet vetëm si metodologji e përmbushjes së obligimeve ligjore. 
Është shumë më humane dhe shumë më sistematike marrja në mënyrë permanente me rreziqet dhe dëmtuesit e 
ambienteve të punës, që është detyrë e saj. Trajtimi i menjëhershëm i ???? të sigurisë kërkon një vullnet tjetër më të 
avancuar sesa vetëm përmbushja e masave mbrojtëse nga punëdhënësit si obligim ligjor. Ilustrim: vizitat e rregullta 
sistematike mjekësore si obligim ligjor janë në çdo 1 vit për vendet e punës me shkallë të shtuar të rrezikshmërisë, 
gjegjësisht 3 vjet për punëtorët në vendet e tjera të punës (përcaktim ligjor). Mirëpo, sot jemi dëshmitarë të një 
mënyre tjetër të të jetuarit dhe si rrjedhojë edhe prevalencës në rritje të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit etj. 
Për shumëkënd trajtimi mjekësor është i nevojshëm të bëhet edhe më shpesh sesa është e paracaktuar. Në anën 
tjetër, lufta ndaj shkaktarëve të rreziqeve të sigurisë dhe shëndetit në vendet e  punës nuk mund të rrijë në formën 
stereotipe të marrjes së masave të cilat mund të jenë të pamjaftueshme në sasi apo në formën sesi realizohen, 
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kështu që ne mund të jemi mirë para ligjit me mbulesat formale të marrjes së masave, porse ato vetëm duke 
qenë adekuate, të mjaftueshme dhe kualitative mund të jenë të efektshme. E kjo mund të arrihet me vullnetin e 
mirë për ta perceptuar më njerëzisht çështjen e sigurisë në punë, krahas përmbushjeve ligjore të të gjithëve të 
përfshirë në çështjet  e SSHP-së. Këtu në këtë kuadër bashkëpunimi trepalësh duhet përmendur një marrëveshje 
të rëndësishme, të cilën duhet shfrytëzuar nga të gjithë si një bazë mbështetëse, e ajo është Marrëveshja e 
Përgjithshme Kolektive e vitit 2014, e cila sado që për qëllim e ka rregullimin e marrëdhënieve të punës, pra 
marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës, shumë e rëndësishme për sektorin privat, prapë se prapë zbatimi i saj 
ndikon në krijimin e kushteve më të volitshme për punë dhe do ta inkurajojë marrjen e masave mbrojtëse dhe të 
sigurisë, ashtu siç kërkohet edhe në Direktivën Kornizë 81/391 të BE-së.
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7. INFORMATA THEMELORE

Informata gjeografike për Kosovën50 
Republika e Kosovë ka nj ë sipërfaqe prej 10 905.25 km². 1 Gjendet në pjesën e E vropës jug-li ndore, e kufizuar 
me Shqipërinë në jug-perëndim, Malin e Zi veri -perëndim, S erbi në në veri-li ndj e dhe në jug m e Maqedoninë.
Territ ori shtrihet brenda gjerësi ve gjeografike 41° 51’ dhe 43° 16’, dhe brenda gjatësisë gjeografike  19° 59’  dhe 
21° 47’.
Territ ori i Republikës së Kosovës karakterizohet me lartësi të ndryshm e mbidetare. Pika më e ul ët e Kosovës 
ndodhet në lugi nën e lumit Drini i Bardhë, në kufi me Shqipëri në dhe arri n lartësinë 270 m mbi ni veli n e detit, e 
ajo më e lartë ndodhet në perëndim të Kosovës, në Gjeravicë – 2.656 m.
Në aspektin hidrografik, Kosova ndahet në pellgje l um ore: Dri ni i Bardhë, Ibri, Morava e  Binçës  dhe  Lepeneci.  
Rrjedhat  lumore  të Kosovës derdhën në tre ujëm bledhës detarë: Deti i Zi, Deti Adri atik dhe Deti Egje.
Klima Republikës së Kosovës në  pj esën  më  të  m adhe  ësht ë kontinent ale, duke rezult uar me verë të ngrohtë 
dhe dimra të ftohtë, me ndikime mesdhetare dhe konti nental e (temperatura mesatare brenda vendit luhatet nga + 
30 °C në verë, në – 10 °C në dimër). Megjithatë, për shkak të ngritjeve të pabarabarta në disa pj esë të vendit, ka 
ndryshim e në temperaturë dhe shpërndarjen  e reshjeve.

Ndarja administrative e Kosovës
Aktualisht në Kosovë janë 38 komuna me 1.469 vendbanime të organizuara sipas ligjeve të vendit.

50 Të dhënat për sipërfaqen  e Republikës së Kosovës  janë marrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (Prill 2017)
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Koordina ta t gjeografike  

Koordinatat Shkallë/Minuta
Gjerësia veriore 43° 16
Gjerësia jugore 41° 51
Gjatësia lindore 21° 47
Gjatësia perëndimore 19° 59

Gja të sia e kufijve të Kosovë s  me shte te t fqinje  

Shteti fqinj Gjatësia në km
Shqipëria 116.3
Maqedonia 167.6
Mali i Zi 78.0
Serbia 381.6

743.5

Lume njtë krye sor,  gja të sia në km  

Emri Gjatësia brenda territorit të Kosovës në km
Drini i Bardhë 111.5
Sitnica 110
Lumbardhi i Pejës 56
Morava e Binçës 67
Lepenci 50
Ereniku 38
Ibri 85
Lumëbardhi i Prizrenit 36

Liqe jtë krye sor në Kosovë , sipë rfa qja në km²  

Emri Komuna Sipërfaqja në km ²
Gazivodë Z.Potok 9.10
Radoniq Gjakovë 5.96
Batllavë Podujevë 3.27
Badovc Prishtinë 2.57

Majet kryesore  në malet e Kosovës

Emri Lartësia në metra
Gjeravica 2.656
Bistra 2.640
Marjashi 2.530
Luboteni 2.496
Mali i Strellcit 2.377
Mali i Lumëbardhit 2.335
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Numri i vendbanimeve në Kosovë sipa s komunave

Nr. Komuna Numri i vendbanimeve
01 Deçan 37
02 Gjakovë 88
03 Gllogoc 35
04 Gjilan 49
05 Dragash 36
06 Istog 50
07 Kaçanik 31
08 Klinë 54
09 Fushë Kosovë 16
10 Kamenicë 58
11 Mitrovicë 46
12 Leposaviq 75
13 Lipjan 62
14 Novobërdë 26
15 Obiliq 20
16 Rahovec 36
17 Pejë 79
18 Podujevë 77
19 Prishtinë 43
20 Prizren 76
21 Skënderaj 49
22 Shtime 23
23 Shtërpcë 16
24 Suharekë 41
25 Ferizaj 45
26 Viti 39
27 Vushtrri 67
28 Zubin Potok 61
29 Zveçan 35
30 Malishevë 44
31 Junik 3
32 Mamushë 1
33 Hani i Elezit 11
34 Graçanicë 17
35 Ranillug 13
36 Partesh 3
37 Kllokot 4
38 Mitrovicë Veriore 3

Gjithsej komuna 38 Gjithsej vendbanime 1.469
Burimi: ASK, GIS
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7.1. Të dhënat demografike

Sipas vlerësimit të ASK-së, popullsia rezidente në Kosovë është rreth 1.78 milion banorë.
Grafikoni 1. Populis sipas grumposhave
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 Piramida e popullsisë së Kosovës 2011

Burimi : ASK, Zyra e Regjistrimit të Popullsisë Ekonomive Familjaredhe Banesave 2011
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Popullsia e Kosovës sipas përkatësisë etnike në bazë të regjistrimeve të viteve 1961, 1971,1981  dhe 2011

Viti i 
Regjistrimit të 

Popullsisë

Popullsia e 
përgjithshme

Përkatësia etnike

Shqiptarë Serbë Tjerë

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

1961 963.988 100,0 646.605 67,1 227.016 23,5 90.367 9,4

1971 1.243.693 100,0 916.168 73,7 228.264 18,4 99.261 8,0

1981 1.584.440 100,0 1.226.736 77,4 209.798 13,2 147.906 9,3

2011 1.739.825 100,0 1.616.869 92.9 25.532 1.5 97.424 5.6

Burimi: ASK, Zyra e Regjistrimit të Popullsisë Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011

Lëvizjet  natyrore të popullsisë,   2016

Vitet Të lindur 
gjallë

Të vdekur 
Shtimi 
natyror

Në 1000 banorë Foshnje të vdekura 
në 1000 të lindur 

gjallë
Numri i 

përgjithshëm Foshnje Të lindur 
gjallë

Të 
vdekur

Shtimi 
natyror

2012 1 27,743 7,317 315 20,426 15,3 4,0 11,3 11,3

2013 2 29,327 7,135 280 22,192 16,1 4,0 12,2 9,5

2014 1 25,929 7,634 212 18,295 14,4 4,2 10,1 8,2

2015 1 24,594 8,202 238 16,392 13,9 4,6 9,3 9,7

2016 1 23.416 8.495 199 14.921 13,1 4,8 8,4 8,5

Burimi: ASK, Buletini nr. 4 “Statistikat Vitale të Kosovës për vitin 2016”
 1. Lindjet e gjalla të ndodhura vetëm në Kosovë për vitet 2012, 2014, 2015 dhe 2016
 2. Lindjet e gjalla të ndodhura brenda dhe jashtë Kosovës për vitin 2013

7.2. Të dhëna ekonomike

Popullsia e Kosovës (rreth 1.9 milion banorë) është rritur për 3% gjatë pesë viteve të fundit.Fuqia punëtore është 
relativisht e re me 20% midis 15 dhe 24 vjeç. Papunësia dhe pasiviteti janë probleme të mëdha në Kosovë, që 
ka normat më të larta në Kosovë, Ballkanin Perëndimor dhe gjithë Evropën. Me popullsinë në moshë pune (rritja 
demografike) duke rritur në mënyrë të qëndrueshme dhe pak krijimin e vendeve të punës, shkalla e punësimit ra 
në 31.3% (për 20-64 vjeç) 2014, më i ulëti në Evropë. 
Hendeku gjinor është i konsiderueshëm, me vetëm 14% të grave në punësim krahasuar me gati 50% të meshkujve. 
Gati 70% e fuqisë punëtore në Kosovë janë të punësuar në shërbime, ndërsa më pak se 3% punon në bujqësi, me 
këtë përqindje që po zvogëlohet që nga viti 2011. Kjo sugjeron mosbalancim në krijimin e vendeve të punës, me 
krijimin e më shumë vendeve të punës në shërbime dhe industri. Këto shifra janë reflektohet gjithashtu në profilin 
e aftësive të fuqisë punëtore, me vetëm 20% të klasifikuar si të ulët.
Papunësia u rrit në mbi 35% (2014), me papunësi afatgjatë që prek gati 70% të popullsisë pune kerkues. Përqindja 
e të rinjve të moshës 15-24 vjeç që nuk janë në punësim, arsim apo trajnim  gjithashtu mbeti shumë e lartë (30% në 
2014, kundrejt një mesatare të BE-së prej 12.5%), edhe pse kjo shifër ka rënë që nga viti 2012. Shkalla e punësimit 
të të diplomuarve të fundit ishte pak më shumë se 22% dhe të rinjtë papunësia u rrit në 61% (2014, të dhënat e 
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fundit në dispozicion). Hendeku gjinor është më i gjërë në Evropë dhe nuk ka pasur progres të dukshëm në vitet e 
fundit (vetëm një grua në pesë është aktive, krahasuar me tre në pesë burra).
Profili i aftësive të popullsisë dhe rezultatet e sistemit arsimor nuk ndihmojnë duke trajtuar papunësinë e lartë dhe 
boshllëqet gjinore në tregun e punës në Kosovë. Një në pesë të rritur është me kualifikim të ulët, me vetëm 21% që 
kanë një kualifikim të nivelit universitar. Një ndarje e papunësisë nga niveli i arsimimit të gjerë sugjeron se ka pak 
mundësi punësimi për të kualifikuarit më të ulët, me dy nga tre në këtë grup të papunë. Megjithatë, shkalla është 
gjithashtu shumë e lartë edhe për grupet e tjera me 40% të njerëzve me arsim të mesëm dhe 19% të të diplomuarve 
të papunë.
Pas gati dhjetë vjetësh të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), më 17 
shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë dhe tani është në fazën e tranzicionit në një shtet të pavarur dhe sovran. 
Në prill të vitit 2010, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) është miratuar për periudhën 2011-2013. Një 
Marrëveshje Stand-by prej 109 milionë eurosh u nënshkrua me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) për një 
program 18-mujor. Është e njohur se, si prioritet, duhen krijuar kushtet për 'një rritje të shpejtë ekonomike të 
qëndrueshme për të mirat e të gjithë qytetarëve të Kosovës'. Në të njëjtën kohë, situata aktuale socio-ekonomike 
është e tillë që rritja e shpejtë ekonomike do të jetë një sfidë e vërtetë zhvillimi për vendin. Strategjia Kombëtare e 
Zhvillimit, e hartuar në vitin 2006, duket se është zëvendësuar nga KASh si dokument kryesor i planifikimit strategjik 
në Kosovë.
Për Kosovën, viti 2013 ka qenë një vit historik pasi ka hapur rrugën e saj drejt pranimit në BE. Vendimi i qershorit 
i Këshillit Europian për të autorizuar hapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) 
përfaqëson fillimin e një faze të re të rëndësishme në marrëdhëniet BE-Kosovë. Në mbështetje të këtij procesi, 
qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian po përgatisin një Dokument gjithëpërfshirës të Strategjisë së Shtetit 
për periudhën 2014-2020. Ndërkohë, megjithatë, Kosova vazhdon të përkeqësohet nga një ekonomi e dobët dhe 
norma të larta të papunësisë. Situata e përgjithshme ekonomike mbetet sfiduese me papunësi shumë të lartë. Rritja 
e PBB-së në Kosovë u ul nga 4.4% në 2011 në 3.8% në vitin 2012, ndërkohë që PBB për kokë banori ka arritur 
2721 euro në 2012 (1795 euro për frymë në 2009) që është e barabartë me 11% të mesatares së BE-27, pothuajse 
e pandryshuar në nivelin e tij në vitin 2011. Sa i përket punësimit, 63.1% e moshës së punës në Kosovë nuk janë 
ekonomikisht aktive. Nga 36.9% e popullsisë që është ekonomikisht aktive, 30.9% janë të papunë. Në fillim të 
vitit 2012, regjistri i papunësisë u digitalizua dhe filloi. Si rezultat, numri i personave të regjistruar zyrtarisht si të 
papunë është ulur me rreth 22%. Kjo reduktim i mprehtë, megjithatë, kryesisht pasqyron ndryshimet në sistemin 
e regjistrimit, në vend të një përmirësimi në situatën e tregut të punës. Funksionimi i lidhjeve ndërmjet arsimit / 
trajnimit dhe tregut të punës është i brishtë dhe numri i rritur i të diplomuarve të papunësuar po sinjalizon këtë 
mesazh; shumica e të papunëve janë të pakualifikuar (60%) dhe numri i të papunëve me arsim universitar është 
rritur në mënyrë të vazhdueshme. Struktura aktuale e tregut të punës sinjalizon mospërputhjen ndërmjet aftësive të 
nevojshme në tregun e punës dhe atyre të ofruara nga sistemi arsimor. Si e tillë, shkalla e lartë e papunësisë mund 
t'i atribuohet dobësive të rëndësishme strukturore dhe boshllëqeve të aftësive në tregun e punës. Ka pak mundësi 
punësimi, veçanërisht për të rinjtë e rinj.
Vlerësimet sugjerojnë se vetëm një e katërta e popullsisë në moshë pune ka një punë dhe vetëm një nga tetë femra 
është e punësuar. Një normë papunësie prej 70% në mesin e të rinjve është më alarmante. Ndërkohë, rreth 80% e 
të gjithë të papunëve kanë qenë pa punë për më shumë se një vit; duke zbuluar kështu sfida të thella strukturore. 
Ka pasur rritje relativisht të lartë gjatë tre viteve të fundit; megjithatë, krijimi i vendeve të punës është duke mbetur 
pasi që nuk krijohen vende të mjaftueshme pune për të ulur presionet në tregun e punës. Përveç kësaj, struktura 
ekonomike është kryesisht e bazuar në sektorët që mbështeten në punën e ulët të kualifikuar. Pjesa më e madhe 
e forcës së punës është e pakualifikuar ose gjysmë e kualifikuar, duke nënkuptuar kufizime potenciale për bizneset 
që përpiqen të lulëzojnë në sektorë me vlerë më të lartë. Hyrjet e remitancave të mëdha gjithashtu kanë një ndikim 
të rëndësishëm në tregun e punës të Kosovës, pasi ato tentojnë të rrisin pagën e rezervës dhe të ulin stimujt për 
të punuar.
Siç është njohur në shumicën e dokumenteve strategjike të Kosovës, papunësia, varfëria e lidhur dhe GDP e ulët janë 
problemet më të ngutshme në Kosovë. Vendi ende ka nevojë për të krijuar një mjedis biznesi që është i favorshëm 
për rigjenerimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e infrastrukturës. Drejtimi dhe konteksti i 
zhvillimit të ardhshëm ekonomik dhe të biznesit të Kosovës do të përfitonte nga marrëdhëniet e përmirësuara dhe 
të intensifikuara industriale dhe të punës. Standardet e përmirësuara të shëndetit dhe sigurisë në punë gjithashtu 
do të kenë një efekt pozitiv të menjëhershëm në produktivitetin e ndërmarrjeve dhe në reduktimin e kostove të 
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sëmundjeve profesionale dhe të lidhura me punën në të ardhmen për sistemin e përgjithshëm shëndetësor në 
Kosovë.
Është njohur që Kosova ka zbatuar reformat thelbësore fillestare drejt krijimit të një ekonomie tregu plotësisht 
funksionale. Me qëllim që të zvogëlohet papunësia dhe të rritet akumulimi i pasurisë midis qytetarëve të Kosovës, 
megjithatë, është thelbësore të zvogëlohet tregu joformal dhe të forcohet sundimi i ligjit; si mjete për përmirësimin 
e mjedisit të përgjithshëm të biznesit dhe mbështetjen e zhvillimit të sektorit privat. Fokusi duhet të jetë në politikat 
ekonomike më të fokusuara, të adresojë konsolidimin fiskal, krijimin e vendeve të punës dhe çështjet e konkurrencës, 
dhe të promovojë SSHP-në.

7.3. Statistikat e Shëndetit

Në bazë të statistikave të Agjensionit Kosovar të Staistikës I shohim këto të dhëna rreth strukturës gjinore, numrit 
të punësuarve, strukturës kualifikuese etj.

7.3.1 Struktura gjinore e të punësuarve në institucionet shëndetësore51

Institucionet shëndetësore Numri i të 
punësuarve Femra Meshkuj

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitare I Kosovës 6.711 4.363 2348

Qendrat e Mjekisë Familjare në Kosovë 5.420 2.940 2.480

Departamenti shëndetësor i burgjeve 111 31 80

Programi i shëndetit publik 386 166 220

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 60 38 22

Mjek specializant 544 333 211

Mbështetja qendrore për programet e kujdesit 
shëndetësor

445 211 234

Oda e Profesionistëve Shëndetësor 302 137 165

Rregullimi I tregut farmaceutik 54 32 22

Gjithsej 14.033 8.251 5.782

51  Burimi: ASK, ,“Statistikat e Shëndetësisë 2015 “
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7.3.2  Struktura kualifikuese shkollore në institucionet shëndetësore

Institucionet Shëndetësore Gjithsej

Niveli i shkollimit
Kuadër 

jomedicionalSuperior 
(specialist)

Arsim i 
mesëm i lartë 

(infermier)
Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitare I 
Kosovës

6.711 1.410 4.215 1086

Qendrat e Mjekisë Familjare në Kosovë 5.420 1.647 3.651 122

Departamenti   shëndetësor i burgjeve 111 44 66 1

Programi i shëndetit publik 386 126 69 191

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 60 29 21 10

Mjek specializant 544 544 - -

Mbështetja qendrore për programet e kujdesit 
shëndetësor

445 121 299 25

Oda e Profesionistëve Shëndetësor 302 106 191 5

Rregullimi I tregut farmaceutik 54 44 8 2

Gjithsej 14.033 4.071 8.520 1442

Burimi: ASK, ,“Statistikat e Shëndetësisë 2015 “
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7.3.3 Klinikat e Qendrës Universitare të Kosovës  - kuadri

Klinikat Gjithsej
Mjekë Infermier

Të 
ulët

Të 
TjerëNe 

specializim Specialistë Gjithsej Të 
mesëm

Klinika Obstetrike Gjinekologjike 88 52 36 159 130 29 9
Klinika Dermatovenerologjisë 42 22 20 58 58 - 3
Kirurgjia Abdominale 22 11 11 44 40 4 2
Klinika e Kirurgjisë Maksillofaciale 19 11 8 37 33 4 5
Klinika e Ortopedisë dhe 
Traumatologjisë 38 25 13 44 44 - 4

Klinika e Kirurgjisë Torakale 25 22 3 40 40 - 2
Klinika e Gastroenterologjisë 25 19 16 35 35 - 2
Klinika e Hematologjisë 19 11 8 41 41 - 3
Klinika e Neonatologjisë 44 21 23 94 94 - 3
Klinika Infektive 22 10 12 37 37 - 4
Klinika e Syve 44 21 23 59 59 - 6
Kirurgjia e Nefrologjisë 16 8 8 36 36 - 3
Shërbimi i Ortoprotetikës 19 9 10 42 42 - 4
Klinika e Pulmologjisë 23 13 10 49 47 2 5
Klinika e Kardiologjisë 56 20 36 48 40 8 3
Klinika e Pediatrisë 90 40 50 99 70 29 6
Klinika e Endrokrinologjisë 18 8 10 44 30 14 4
Klinika e Anesteziologjisë dhe 
Reanimacionit 78 30 48 165 120 45 5

Klinika e ORL-së 34 20 24 39 39 - 2
Klinika e Neurologjisë 22 10 12 33 33 - 4
Klinika e Biokimisë Mjekësore 19 9 10 29 29 - 2
Shërbimi i Mjekësisë Nukleare 17 7 10 30 30 - 3
Shërbimi Klinik Emergjent 29 15 14 29 21 8 5
Klinika e Fiziatrisë 22 10 12 38 38 - 2
Klinika e Kirurgjisë Plastike 24 10 14 36 36 - 2
Klinika e Neurokirurgjisë 22 12 10 39 39 - 3
Klinika e Urologjisë 27 13 14 39 39 - 4
Klinika e Onkologjisë 26 19 7 59 59 - 5
Klinika e Kardiokirurgjisë 11 11 54 54 - 7
Klinika e Psikiatrisë 20 12 8 35 15 20 7
Klinika e Radiologjisë 18 18 23 13 10 4
Klinika e Reumatologjisë 13 9 4 35 15 20 2
Klinika e Kirurgjisë se Fëmijëve 29 10 19 26 26 - 6
Klinika Kirurgji Vaskulare 29 15 14 29 29 - 3
Gjithsej 1.050 553 517 1.704 1.511 193 134

Burimi: ASK, “Statistikat e Shëndetësisë 2015“
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7.3.4 Institucionet private të licencuara në vitin 2015

Institucionet shëndetësore Gjithsej

Poliklinika 60

Ambulanca  gjinekologjike 88

Ambulanca  pediatrike 49

Ambulanca stomatologjike 447

Ambulanca internistike 67

Laborator 96

Qendra diagnostike 11

Ambulanca polumatologjike 12

Ambulanca kirurgjike 36

Ambulanca oftamologjike 23

Ambulanca të ORL 22

Ambulanca  fiziatrike 47

Ambulanca alergologjisë 2

Ambulanca deramtologjike 18

Ambulanca neoroliogjhke 15

Ambulanca e sëmundjeve ngjitëse 6

Ambulanca otopedike 37

Mjekësia nukleare 1

Gjithsej 1.037
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8. Konkluza

Çfarë është duke u përmirësuar dhe çfarë ka mbetur për t’u përmirësuar
Aktualisht veprohet në mënyrë praktikë në dy drejtime:
aftësimin dhe certifikimin e të ngarkuarve me punët e  sigurisë dhe të shëndetit në punë dhe në hartimin e akteve 
nënligjore që do t’i rregullojnë procedurat e sigurisë dhe të shëndetit në vendet e punës. Ka një projekt që është  
realizuar në kuadër të harmonizimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së në fushën e SSHP-së. Nga ky projekt 
kanë dalë trajnuesit e parë të akredituar për t’i trajnuar të gjithë ata punëtorë të ngarkuar me punët e sigurisë dhe 
të shëndetit nëpër ndërmarrje anembanë vendit. Të gjithë këta të trajnuar nga ndërmarrjet do ta kalojnë një test 
përvetësimi të njohurive dhe do të pajisen me certifikata gjegjëse që do t’i lëshojë organi shtetëror. Në pikëpamje 
të përmbushjes së zbrazësisë për aktet nënligjore të kësaj fushe dhe njëkohësisht harmonizimit të legjislacionit 
me BE-në, tashmë janë nxjerrë 20 rregullore të veçanta, të cilat do të jenë një ndihmesë e madhe për të gjithë 
ata që janë të obliguar për marrje të masave të veçanta sipas veprimtarive, por edhe për vetë mbikëqyrësit dhe 
menaxhmentin. Por, duhet vënë theksin në nevojën e përfshirjes të të gjithë të interesuarve në procesin e hartimit 
të këtyre dokumenteve, pra të ketë një shqyrtim publik duke u dhënë rast edhe profesionalistëve dhe bartësve të 
detyrimeve.
Ka dy vite që është konstituuar Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, organ ky i cili do t’i hartojë 
politikat dhe strategjitë e zhvillimit në fushën e SSHP-së në vend. Një organ i cili pritet t’i përcaktojë një varg  
ecurish, evidencash, praktikash, standarde të aktiviteteve të kësaj sfere. Sa për ilustrim po përmendim disa të 
dhëna aq të thjeshta e shumë të rëndësishme të cilat e kanë përcjellë fushën SSHP: bie fjala, raportimi i lëndimeve 
në vendet e punës. Janë raportuar vetëm disa raste që vijnë nga sektori publik dhe ai privat dhe në formën e 
larmishme, jo sipas një protokolli të caktuar (standardi) që do ta bënte të mundur nxjerrjen e të dhënave statistikore 
aq të nevojshme për mbështetje të politikave dhe të strategjive. Sektori privat në të shumtën e rasteve i fsheh rastet 
e lëndimeve, sidomos ato me pasoja të mëdha dhe këtë e ka bërë në mënyrë fare të lehtë ngase nuk mund të 
gjejë një dokument çfarëdo qoftë që vërteton praninë e një të aksidentuari në punishten e një punëdhënësi (privat). 
Punët e sigurisë dhe të shëndetit në duart e profesionistëve dhe vetëm me këtë përkujdesje dhe duke i lënë 
përcaktimet e politikave dhe programeve në duart e profesionistëve do të mund t’u ikim improvizimeve dhe të 
krijojmë një binar mbi të cilin do të vihen në lëvizje shumë mekanizma e zgjidhje praktike të fushës së SSHP-së.
Nuk ka asnjë dyshim se kjo mund të arrihet me angazhimin e burimeve intelektuale-shkencore, operacionale dhe 
teknike, duke përforcuar sistemet e informimit, lajmërimit dhe paralajmërimit të hershëm të rreziqeve në mënyrë që 
humbjet e jetës, pronës dhe ambientit të jenë minimale, por edhe kostoja e sanimit të gjendjes të jetë më racionale.                         
Përveç lëndimeve në punë dhe sëmundjeve të njohura profesionale, gjithnjë e më shumë po lajmërohen sëmundje 
të lidhura me punën, stresi dhe problemet psikologjike, të cilat janë shumë më vështirë të zgjidhen dhe janë 
prezentë tek te gjitha veprimtaritë dhe llojet e punëve. Prandaj në kushte bashkëkohore vëmendje më e madhe do 
të duhet t’u kushtohet rreziqeve dhe faktorëve të rrezikut, të cilët janë të lidhur me organizimin e procesit të punës, 
aftësitë psikofizike të punëtorëve si dhe marrëdhënieve ekonomiko-sociale.
Është e nevojshme të funksionalizohen dispozita të caktuara nga rregullimi ligjor i të drejtave dhe detyrimeve 
që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë për punëtorët dhe punëdhënësit, trajnimit të përfaqësuesit të 
punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë. Ka nevojë për intensifikimi e bashkëpunimit dhe shkëmbimit 
të përvojës me institucionet shtetërore në rajon në drejtim të promovimit dhe përpjekjet për të promovuar dialogun 
ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve.  Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të shoqërisë 
civile, sindikatat, punëdhënësit dhe institucionet shtetërore në promovimin e vendeve të punës të sigurta dhe 
të shëndetshme, përfshirjen e OSHC-ve në procesin e krijimit të politikave për SSHP. Monitorimi i përhershëm i 
nevojës për të ndryshuar dhe plotësuar rregulloret ligjore, për shkak të modernizimit të tyre dhe përshtatjes ndaj 
specifikave specifike të mjediseve të ndryshme të punës. Trajnimet duhet të zhvillohen për të forcuar kapacitetin e 
përfaqësuesve të punonjësve për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfaqësuesit e sindikatave, si dhe përfaqësuesit 
e punëdhënësve për standardet bazë të sigurisë dhe të shëndetit në punë. Organizimi I trajnimit të vazhdueshëm i 
inspektorëve të punës, profesionistët e sigurisë në punë, mjekët specialistë të mjekësisë profesionale.
Zbatimi i detyrimeve për regjistrimin e lëndimeve në punë, sëmundjeve profesionale dhe sëmundjeve që lidhen 
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me punën nga institucionet përkatëse në vend. Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e sigurisë dhe shëndetit 
në punë në sistemin arsimor është një nga elementet e reja të qasjes parandalues në Republikën e Kosovë, të 
punëdhënësve dhe punëmarrësve të ardhshëm do të mundësojë marrjen e masave të përshtatshme parandaluese 
në vendin e punës dhe të mjedisit punues.
Promovimi i kulturës së parandalimit në zbatimin e SSHP duke siguruar aplikimin e masave moderne teknike, 
ergonomike, shëndetësore, arsimore, sociale, organizative dhe të tjera.
Përmirësimi i kulturës së sigurisë dhe shëndetit në punë mund të përmirësohet dukshëm duke krijuar dhe mirëmbajtur 
një platformë të internetit për punëtorët, punëdhënësit, profesionistët e SSHP, institucionet shtetërore. Shfrytëzimi 
i aftësive të përfaqësuesve të punonjësve për sigurinë dhe shëndetin në punë për avokim, lobim dhe mënyrën e 
konsultimit me menaxhmentin brenda kompanisë. Brenda ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha, ekziston nevoja 
që legjislacioni të formojë një Këshill për SSHP, si nga punëdhënësi, përfaqësuesi i punonjësve / përfaqësuesi i 
sindikatës dhe një ekspert. Në kompanitë e mëdha prodhuese, është e nevojshme të ketë një sektor të organizuar 
për sigurinë dhe shëndetin në punë, me burime të mjaftueshme njerëzore nga aktivitetet që kryhen në kompanitë 
në fushën e SSHP.
Kompanite e medha prodhuese, eshte e nevojshme ta ken te hartuar Sistemin e Menegjimit te Sigurise dhe 
Shendetit ne Pune.
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