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Në pajtim me dispozitat e ligjit Nr.2003/19 për siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të 

Punësuarve dhe Ambientit të Punës datës 09 tetor 2003 të shpallur me 06 nëntor 2003, me 

Rregullore të UNMIK-ut nr 2003/33  Kolegjit “Globus” me seli në, Prishtinë bjen këtë: 

 
 

RREGULLORE PËR SIGURI NË PUNË, 

MBROJTJE TË SHËNDETIT TË PUNËSUARVE 

DHE AMBIENTIT TË PUNËS 
 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Rregullorja për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Ambientit të 

Punës (më tutje Rregullorja), ka për qëllim që në mënyrë preventive të parandalojë 

lëndimet në punë, sëmundjet profesionale në vendin e punës si dhe mbrojtjen e mjedisit 

të punës. 

Me këtë Rregullore subjekti afarist (më tutje subjekti), rregullon të drejtat, detyrat dhe 

obligimet e punonjësve, personave përgjegjës dhe organeve përgjegjëse për siguri në 

punë. 

 

Neni 2 

Subjekti pos kësaj rregullore në mënyrë të drejtpërdrejtë do të zbatojë të gjitha dispozitat 

ligjore që rregullojnë lëminë e sigurisë në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës për të 

punësuarit e sajë. 

 

                                                                Neni 3  
Të drejtë për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës 

kanë: 

- punonjësit që kanë themeluar mardhënje pune, 

- Personat që janë në aftësim profesional te subjekti, të cilët nuk kanë themeluar 

mardhënje pune, 

- Personat në rikualifikim profesional dhe rehabilitim, 

- Nxënësit dhe studentët të cilët te kompania kryejnë punë praktike, 

- Pjesëmarrësit në punë vullnetare apo punë tjera publike, të organizuara me 

interest ë përgjithshëm, 

- Personat të cilët gjatë vuajtjes së dënimit angazhohen në punë dhe  

- Personat të cilët ndodhen në vendet e punës (bashkpuntorët afarist, përfaqësuesit e 

Administratës shtetrore etj.). 
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ORGANIZIMI I SIGURISË NË PUNË 

 

Neni 4 

Me qëllim të përparimit dhe përmirsimit të sigurisë në punë, në këtë subjekt mund të 

parashihet vendi i punës Agjent për siguri në punë dhe mbrojtje nga zjarri. 

Agjenti për siguri në punë do ta ketë për detyrë të kujdeset, inspektojë, koordinojë dhe të 

jap këshilla dhe urdhëresa nga lëmi i sigurisë në punë dhe mbrojtjes nga zjarri. 

 

                                                                  Neni 5 

Agjenti për Siguri në punë dhe mbrojtje nga zjarri lidhur me të gjitha qështjet që kanë të 

bëjnë me mbrojtjen në punë dhe mbrojtjen nga zjarri i raporton Drejtorit të subjektit 

afarist.   

 

Neni 6 

Për çdo rast të aksidentit apo incidentit në punë, sejcili person përgjegjës i subjektit 

(Udhëheqësi i drejtpërdrejtë), ka për obligim që menjëherë, por jo më vonë se 48 orë ta 

njoftojë Drejtorin e , ndërsa për rastet e vdekjes në punë, fatkeqësit e rënda në punë ose 

që kan të bëjnë me punën, menjëherë njoftohet edhe organi kompetent. 

 

Neni 7 

Në subjektin afarist nëse ndodhin lëndimet në punë, hartohen raporte mujore lidhur me 

lëndimet në punë, me përshkrimin e hollësishëm të lëndimeve, shkakun e lëndimeve si 

dhe faktin se gjatë lëndimit a kanë qenë në përdorim mjetet mbrojtëse të punës me 

konkluzion se çfar duhet të ndërmirret me qellim të evitimit të rreziqeve për 

përpërsëritjen e lëndimeve në punë. 

 

Neni 8 

Me qellim të shtimit të sigurisë në punë dhe asaj të përgjithshme nxjerren pos kësaj 

Rregullore edhe: 

- Rregullorja për mbrojtje nga zjarri, 

- Akti për mjetet dhe paisjet e mbrojtjes në punë si dhe 

- Akti mbi vlersimin e shkallës së rrezikshmërisë së vendeve të punës. 

 

Neni 9 

Për zbatimin dhe përparimin e sigurisë në punë dhe mbrojtjes nga zjarri në subjektin 

afarist,  nga ana e personit të autorizuar kryhen këto punë: 

1. Identifikimi dhe analizimi i burimeve dhe shkaqeve të lëndimeve në punë dhe 

dëmtuesve të shëndetit, propozimi i masave për evitimin dhe pengimin e tyre. 

2. Kontrollimi i zbatimit të masave dhe rregullave të sigurisë në punë dhe i mbrojtjes 

nga zjarri në pajtim me ligjin dhe aktet normative të kompanisë si dhe vendimet e 

organeve udhëheqëse dhe qeverisëse të sajë. 

3. Siguron mendimin profesional lidhur me zbatimin e masave të parapara dhe 

normativave të sigurisë në punë, gjatë hartimit të projekteve për ndërtimin e 

objekteve të reja si dhe rikonstruktimit të objekteve ekzistuese. 
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4. Analizon dispozitat ligjore nga lëmi i sigurisë në punë, harton Rregulloren në 

pajtim me te dhe njofton të gjitha subjektet dhe punonjësit për obligimin e 

domosdoshëm të zbatimit të tyre. 

5. Realizon bashkpunimin me të gjitha strukturat për mes takimeve me qellim të 

organizimit, mbikqyrjes dhe përparimit të sigurisë në punë, 

6. Mban evidencën për lëndimet në punë dhe ato vdekjepruese, hulumton shkaqet 

lidhur me këtë si dhe përpilon raporte mbi shkaqet e fatkeqësive. 

7. Mbikqyr dhe koordinon  kontrollimet periodike të gjendjes shëndetsore të 

punëtorve. 

8. Urdhëron eliminimin e dobësive të vrejtura duke emëruar bartësin e përgjegjësisë 

si dhe cakton afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet eliminimi i tyre, 

9. Propozon hapjen e procedures kundër personave përgjegjës për shkeljen e 

rregullave dhe mospërfilljen  e masave të sigurisë në punë, 

10. Ndalon punën në vendet e punës, të cilat rrezikojnë sigurinë e punonjësve dhe për 

këtë i njofton udhëheqësit e njësive organizative dhe drejtorin e . 

11. Bashkpunon me organet shtetrore, lokale, rajonale dhe institucionet tjera të lëmive 

përkatëse. 

 

Neni 10 

Kontrollimin dhe zbatimin e masave të sigurisë në punë nëpër sektore dhe degë e kryejnë 

udhëheqësit e sektorëve dhe degëve, në koordinim të plotë me drejtorin e . 

 

Neni 11 

Për organizimin e kushteve të sigurisë në punë dhe zbatimin e masave të sigurisë në punë, 

mbrojtjen e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës, duke përfshirë 

parandalimin e rreziqeve në punë, ofrimin e informatave, trajnimeve, organizimin 

përkatës spas skemës organizative. 

 

Neni 12 

Për zbatimin e masave dhe rregullave të sigurisë në punë, përgjegjës është edhe çdo i 

punësuar në subjektin afarist si dhe çdo person që për arsye të ndryshme ndodhet në 

ambientet e subjektit afarist. 

 

Neni 13 

Subjekti afarist mund të sigurojë barnatoren doracake me material të nevojshëm për 

dhënjen e ndihmës së pare. 

Organizimin e trajnimit të të punësuarve me qëllim të aftësimit  të tyre për dhënjen e 

ndihmës së parë e bëjnë institucionet shëndetsore të autorizuara. 

 

 

Neni 14 

Drejtori i subjektit afarist me qellim të përmbushjes së obligimeve ligjore për siguri në 

punë, mbrojtje të shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës ka si obligim: 

- të kujdeset për zbatimin e masave të sigurisë në punë dhe përparimin e sigurisë në 

punë, 
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- të shqyrtojë analizat për shkaktarët e lëndimeve në punë dhe sëmundjeve 

profesionale të punësuarve dhe të nxjerrë konkluza përkatëse për to. 

Me qëllim të avancimit të sigurisë në punë Drejtori i subjektit afarist  mund të formojë 

Komisionin për siguri në punë.    

 

TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E PUNONJËSIT 

 

Neni 15 

1. Punonjësi ka të drejtë dhe obligim për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit dhe 

ambientit të punës, 

2. Punonjësi është i obliguar t’i përmbahet masave të nevojshme për siguri në punë, 

mbrojtjes së shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës, të kujdeset për 

sigurinë dhe shëndetin e tijë dhe personave tjerë të ndikuar nga veprimet në punë, të 

shfrytëzojë në mënyrë të duhur mjetet e sigurisë në punë dhe pajisjet personale 

mbrojtëse (tani e tutje PPM), ti përdorë dhe t’i mirëmbajë me kujdesë. Punonjësit 

gjithashtu duhet të kenë përgjegjësi për të siguruar mbrojtjen dhe shëndetin e të gjithë 

personave të ndikuar nga veprimet në punën e tyre. 

3. Për pajisjet dhe aty ku mbrojtja e përherëshme dhe gjithëpërfshirëse nuk është e 

mundur, punonjësi duhet menjëherë ta njoftojë subjektin  e tijë për çdo mangësi, 

rrezik shëndetsorë, defekt ose ndonjë dukuri tjetër që mund ta rrezikojë sigurinë e tijë 

ose të punësuarve tjerë. 

4. Punonjësi ka të drejtë ta refuzojë punën, nëse ka arsye të besojë se ekziston rreziku i 

drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e tijë. 

5. Nëse subjekti afarist konsideron se refuzimi i punës është i pabazuar, menjëherë 

duhet ta lajmërojë inspektorin e punës, 

6. Punonjësi bashkëpunon me subjektin afarist  për t’u siguruar se mjedisi dhe kushtet e 

punës janë të sigurta dhe se masat e urdhëruara nga Inspektori i punës zbatohen nga 

subjekti . 

7. Është e drejtë e Punëmarrësve dhe Organizatave të tyre që të konsultohen me 

subjektin afarist  në të gjitha aspektet e sigurisë në punë, mbrojtjes së shëndetit të të 

punësuarve dhe ambientit të punës, lidhur me punën e tyre. 

8. Punonjësit duhet t’i shfrytëzojnë të gjitha makineritë, paisjet, veglat, materialin 

punues dhe mjetet e transportit, si dhe aparatet e sigurisë dhe PPM, në pajtim me 

udhëzimet specifike të aplikimit. 

9. Punonjësi ka të drejtë të sugjerojë përmirësimin e situates së mbrojtjesë dhe shëndetit 

të në vendin e punës. 

10. Punonjësi ka të drejtë të raportojë për mungesat e PPM-ve dhe masat e sigurisë në 

vendin e punës, në mënyrë të drejtpërdrejtë Komisionit për siguri në punë dhe 

inspektorit të punës, me kusht që të kenë bazë konkrete për të besuar se masat e 

mbrojtjes në punë, të zbatuara nga subjekti afarist, janë të pamjaftueshme dhe si 

shtesë se subjekti afarist nuk e ka evituar rrezikun. Në këtë rast nuk do të ketë pasoja 

për punonjësin. 

11. Punonjësi pas fillimit të mardhënjes së punës ose pas mungesës së gjatë në punë, 

njoftohet me kushtet e punës dhe rreziqet në vendin e punës, me rregullat dhe masat e 

mbrojtjes në punë dhe me të drejtat dhe përgjegjësitë lidhur me sigurinë në punë. 
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12. 11.Punonjësi duhet vazhdimisht të përparojë dhe freskojë njohuritë nga lëmi i sigurisë 

në punë. Punonjësi i cili nuk i përmbahet masave të parapara të sigurisë në punë,  

është përgjegjës sipas dispozitave të kësajë Rregullore, akteve tjera të subjektit afarist  

dhe dispozitave përkatëse ligjore. 

 

Neni 16 

Në rast të rrezikut të pashmangëshëm kërcnues për punonjësin dhe për personat tjerë, 

punonjësit i lejohet për të zbatuar kundërmasa të përshtatëshme, nëse mbikqyrësi nuk 

është aty, duke paytur parasysh trajnimin që është bërë dhe mjetet teknike në dispozicion. 

Punonjësit nuk do të pësojnë dëm për akte të tilla, përveq në rastet e neglizhencës ose 

sabotimit të qëllimtë. 

 

Neni 17 

Udhëheqësi i drejtpërdrejtë mund të propozojë largimin nga puna të punonjësit i cili nuk i 

merr apo nuk i shfrytëzon mjetet personale të sigurisë në punë, si dhe punonjësin, i cili 

është nën ndikimin e alkoolit dhe të narkotikëve.  

 

TRAJNIMI  DHE  AFTËSIMI  NGA  LËMI  I  SIGURISË  NË  PUNË 

 

Neni 18 

Programi themelor për arsimimin dhe trajnimin nga lëmi i sigurisë në punë përpilohet nga 

Drejtori i subjektit afarist e në bashkëpunim me Agjentin për sigurin në punë dhe 

mbrojtje nga zjarri. 

 

Neni 19 

Trajnimi i punonjësve për punë duhet të bëhet në atë mënyrë që të sigurojë mbrojtjen e 

jetës dhe të shëndetit të të punësuarve, si dhe të parandalojë fatkeqësitë në punë. 

Të punësuarit trajnohen për përdorimin e drejtë të mjeteve, në pajtim me planin 

emergjent, ndërsa në rastet emergjente veprohet sipas planit për evakuim. 

                                                                 

Neni 20 

Për dhënjen e ndihmës së parë Subjekti afarist  ka të aftësuar staf për dhënjen e ndihmës 

së parë. 

 

Neni 21 

Punonjësit e Subjektit afarist   janë të obliguar t’i njohin mirë rregullat e sigurisë në punë 

si dhe programin e trajnimit për mbrojtje në punë.  

 

Neni 22 

 

Me qellim të sigurisë ma të madhe në punë pos kësaj Rregulloreje mund të përpilohen 

edhe informator apo doracak ose udhëzime për punën ose dhënjen e ndihmës së pare, gjë 

e cila bëhet në bashkëpunim me kryqin e Kuq të Kosovës. 
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MBROJTJA E TË RINJËVE, GRAVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA 

 

                                                                  Neni 23 

Punonjësit deri në moshën 18 vjeqare, femrat shtatëzëna dhe personat me aftsi të 

kufizuara, nuk mund të sistemohen në punë veqanarisht të rënda, punë më të gjatë se 

orari i plotë i punës dhe në ndrrimin e natës. 

 

FURNIZIMI, SHFRYTËZIMI DHE KONTROLLIMI I KOHËPASKOHËM I 

MJETEVE DHE PAJISJEVE 

 

                                                                 Neni 24 

Furnizimi me mjete të punës dhe pajisje e bënë njësia organizative e autorizuar nga 

Drejtori i  Subjektit afarist e cila gjatë furnizimit duhet të ketë kujdesë që këto mjete dhe 

pajisje të posedojnë atestet  dhe çertifikatat me të cilat vërtetohet cilësia e tyre nga aspekti 

i sigurisë në punë. 

 

Neni 25 

Subjekti afarist duhet të mbajë: 

- çertifikatat teknike, të cilat specifikojnë qart aplikimin e Rregullave të sigurisë në 

punë, shëndetin e të punësuarve dhe ambientin e punës, për lokalet, pjesët e 

lokaleve të shfrytëzuara si dhoma pune dhe për dhomat ndihmëse në përdorim, 

- udhëzimet për përdorimin e mjeteve të punës dhe paisjeve në procesin e punës 

dhe masat e sigurisë, 

- çertifikata të cilat qartë vërtetojnë se instalimet janë në rregull dhe tregojnë në 

mënyrë të qartë karakteristikat në pajtim me standardet evropiane. 

 

 

Neni 26 

Me qellim të sigurimit të kushteve profesionale për punë, njësit e Subjektit afarist janë të 

obliguara që rregullisht sipas rekomandimeve teknike, të bëjnë verifikimin dhe 

kontrollimin e gjendjes së mjeteve dhe të pajimeve të cilat shfrytëzohen për punë. 

 

Neni 27 

Të punësuarit duhet të kenë në dispozicion numrin e mjaftueshëm të toaleteve, ndaras për 

femra, ndaras për meshkuj, dhe t’i mirëmbajë ato në mënyrë adekuate. 

 

MASAT E SIGURISË NË OBJEKTET AFARISTE 

 

Neni 28 

Në objektet afariste niveli i zhurmës dhe dridhjes duhet të rregullohet dhe të sillet në 

kufijtë e lejuar në pajtim me minimumin e standardeve evropiane. 
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Neni 29 

Të gjitha pajisjet elektrike duhet të kenë tiketë në të cilë shenohen karakteristikat e tyre 

me simbolin CE. 

Instalimet e rrymës duhet të bëhen në pajtim me standardet evropiane (EN).  

 

Neni 30 

Vendi i punës duhet të jetë i paisur me mjete përkatëse për mbrojtje nga zjarri në pajtim 

me planin mbrojtës nga zjarri. 

 

Neni 31 

Për rastet emergjente, daljet emergjente duhet të jenë të shenuara në mënyrë të qartë dhe 

ta kenë ndriqimin emergjent. 

 

Neni 32 

Rruga nga dalja emergjente duhet të mos kenë pengesa, kurse dyert e daljes emergjente 

nuk guxojnë të jenë të mbyllura me çelës. 

 

Neni 33 

Subjekti afarist harton planin për evakuimin e njerëzve dhe pajisjeve lëvizëse në situata të 

jashtëzakonshme (evakuimi emergjent). 

 

Neni 34 

Pluhuri dhe gazërat duhet të pastrohen përmes ventilimit dhe formave tjera, në atë 

mënyrë që të parandalojnë koncentrimet që dëmtojnë shëndetin ose pengojnë pamjen, 

konform standardeve evropiane.   

 

Neni 35 

Në ambientet e punës të Subjektit afarist ndalohet pirja e duhanit. 

Subjekti afarist do të caktojë hapsirat ku është e lejuar pirja e duhanit. 

 

Neni 36 

Për të gjitha çështjet nga lëmi i Sigurisë në punë, Mbrojtjes së shëndetit të punësuarve 

dhe Ambientit të punës, të cilat nuk janë rregulluar me këtë Rregullore, do të aplikohen 

dispozitat dhe ligjet pozitive që e rregullojnë këtë lëmi. 

 

Neni 37 

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit të saj nga drejtori i Subjektit afarist  dhe 

vlenë për  të gjitha  njësitë e saja në tërë Kosovën. 

 

Prishtine              Kryetar i Bordit Drejtues 

Dt. 15.09.2020               Dr. Muhamet HALILI 

               ________________________ 


