Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo Finansija, Rada i Trasfera Ministry of Finance, Labour and Transfers
FORMULARI NR. 4

Për: SEKRETARIATIN E KOMISIONIT PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË
Kërkesë për Licencë
e aplikueshme për licencimin e shërbimeve për sigurinë dhe shëndetin në punë
dhe/ose
e aplikueshme për licencimin e qendrave të trajnimit për sigurinë dhe shëndetin në
punë
1. Emri i subjektit
juridik
2. Numrin e regjistrimit
të biznesit
3. Detajet e kontaktit
Adresa
Adresa e postës të
subjektit juridik
Numri i telefonit
Adresa e e-mail
4. Personi i autorizuar
Emrin
Mbiemrin
Nr. Personal të
letërnjoftimit
5. Llojin e licencës për
të cilën aplikon
Trajnimi i specialistëve themelorë të SSHP-së

Licencën e trajnimit

Trajnimin e specialistit të avancuar të SSHP-së në
industri të vecanta me risk të lartë:
Ndërtimi
Prodhimi
Transporti
Bujqësia
Pylltaria
Minierat
Tjetër

Trajnimin e ekspertëve të SSHP-së
Licencën e shërbimit
5. Lista e dokumenteve të bashkangjitura - licencën e trajnimit
Nr.

Numri i
faqeve

Titulli i dokumentit

Kopjen e regjistrimit të biznesit
Kopjen e letërnjoftimit të personit përgjegjës juridik
Kopjen e certifikatave te trajnerëve, se paku nje trajner i SSHP
Listën e trajnerëve të punësuar për SSHP, duke përfshirë emrat,
mbiemrat, numrat e letërnjoftimit të tyre, numrin e certifikatave të
trajnerve dhe periudhën e validitetit të certifikatave të trajnerëve
Kontratën e punës së trajnerit/ve të SSHP me subjektin juridik
5.
Programet e zhvillura për trajnime të planifikuara për realizim
6.
(specialist themelor, specialist te avancuar, ekspert i SSHP) duke
përfshirë përshkrimin e hapesires së përshtatëshme të punës,
pajisjeve dhe mjeteve të përshtatëshme teknike.
Kopje e pagesës së tarifës së përcaktuar
7.
6. Lista e dokumenteve të bashkangjitura - licencën e shërbimit
1.
2.
3.
4.

Numri i
faqeve

Nr.

Titulli i dokumentit

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.

Kopjet e regjistrimit të biznesit
Kopjen e letërnjoftimit të personit përgjegjës juridik
Kopje të Certifikatave të Ekspertëve:
CV për Experti/e I (Emri dhe mbiemri)
CV për Experti/e II (Emri dhe mbiemri)
CV për Experti/e III (Emri dhe mbiemri)
Kontratat e punes se tri ekspertve te SSHP me subjektin juridik
Kornizën organizative dhe procedura të shkruara pune për të gjitha
shërbimet që ofrohen për punëdhënësit, si vlerësimi i riskut në vendin
e punës, sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë,
planifikimi emergjent, Inspektimin dhe testimin e paisjeve te punes
Dëshmin e mundësisë për të siguruar matjet teknike të faktorëve të
riskut në vendin e punës
Kopje e pagesës së tarifës së përcaktuar

6.
7.

Vërejtje: Kërkesa për licencim dorëzohet në Sekretariatin e Komisionit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë të
MFPT, së bashku me dokumentet e kërkuara për licencim, të cilat janë të parapara në Rregulloren në fuqi.
Dorëzimi i të dhënave të pavërteta nga paraqitësi mund të jetë arsye për diskualifikim nga procesi i licencimit
të Shërbimit dhe/ose Qendrave të Trajnimit, ose për tërheqjen e Licencës së lëshuar të Shërbimit dhe/ose
Qendrave te Trajnimit, nëse kjo zbulohet me vonë.

Nënshkrimi i personit të autorizuar:

Prishtinë, data:

