
Formular Aplikimi për Punëdhënësin

Data:

Nr. 27 Nr. 47 Nr. 48 Nr. 64

Subjekti Punëdhënës: Kategoria person fizik

person juridik

institucion publik

Adresa e Subjektit: Pronari / Përfaqësuesi i Punëdhënësit (i autorizuar):

E-mail: Nr. i telefonit:

Nr. i Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT):

2. TABLOJA E TË PUNËSUARVE

Nr. i Punonjësve aktual - TOTAL FEMRA MESHKUJ

Nr. mesatar i punonjësve të siguruar në 3 muajt e 
fundit:

Nr. mesatar i punonjësve të siguruar në 12 muajt e 
fundit:

Nr. 199 Nr. 248 Nr. 873

Përshkrimi i detajuar i veprimtarisë ekonomike dhe aktivitetit:

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM I PUNËDHËNËSIT APLIKUES

Nr. i Protokollit:

Aktiviteti Ekonomik:

Përzgjidhni programet për të cilat aplikoni, dhe përcaktoni numrin e punëkërkueve që kërkoni për secilën VKM: 

VKM

Nr. i pu.pa.



3. INFORMACION MBI PROJEKTIN E KËRKUAR

Numri total i punëkërkuesve të papunë që kërkohen:

Përshkrim i detajuar i fushës së punësimit / formimit:

4. DOKUMENTACIONI I PLOTËSUAR NGA PUNËDHËNËSI

Vetëm për VKM Nr. 248: A jan± t± p±rshtatura mjediset e zyrave/ambjenteve të punes tuaja konform legjislacionit 
shqiptar dhe standarteve  nd±rkomb±tare, p±r tôu p±rdorur nga personat me aft±si t± kufizuara me probleme ne 
l±vizje, shikim, d±gjim, aft±si t± kufizuara intelektuale? Nëse po, detajo. Nëse jo, detajoni përshtatjen e nevojshme.

Përzgjidhni kushtet të tjera favorizuese që ofron biznesi juaj:



6. NËNSHKRIMI

Me anë të këtij nënshkrimi konfirmoj pranimin e kushteve dhe përfitimeve sipas VKM-ve përkatëse dhe se 
informacioni i dhënë më lart është i saktë dhe i vlefshëm deri në momentin e dorëzimit të aplikimit.

Përfaqësuesi i Punëdhënësit (i autorizuar): Data:

5. DOKUMENTACIONI I PLOTËSUAR PRANË ZYRËS SË PUNËSIMIT
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