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Organigrama - ISHMT
ISHMT aktualisht ka 53 punonjës nga 69 punonjës që duhet të ketë në total në bazë të organigramës së miratuar, nga të cilët 42 janë inspektorë.

Drejtoria Pronësisë Intelekt. (1+17)
Të emëruar :  14
Vendevakante: 4

Drejtoria Teknike (1+4)
Të emëruar:3

Vende vakante:2

Drejtoria Mbikëq. Produkteve (1+35)
Të emëruar : 27

Vende vakante: 9

Sektori i së Drejtëssë
Autorit (1+8)
Të emëruar:9
Vende vakante:0

Sektori Pronësisë  
Industriale(1+7)
Të emëruar: 4
Vendevakante: 4

Sektori Inspektimit  
Metrologjik (1+15)  
Të emëruar : 13
Vende vakante:3

Sektori i
Qelq/këpucë/detergjent
(1+5)
Të emëruar: 5
Vendevakante: 1

Sektori Produkteve
Elektrike (1+6)
Të emëruar: 4
Vende vakante:3

Sektori Produkteve  
Mekanike (1+5)
Të emëruar: 4
Vende vakante: 2

KRYEINSPEKTOR

Sektori i Financ. Shërb. Mbësh. (1+8)
Të emëruar:8

Vende vakante:1



ISHMT
përmbledhje 01 Inspektime

1541 inspektime

02Trajtim ankesash
40 ankesa te trajtuara

03Sensibilizim & Informim
1040 subjekte të informuar

04Ngritje kapacitetesh
10 trajnime, 39 persona të trajnuar



BASHKËPUNËTORËT

ISHMT

OJF-TE,

DHOMAT E TREGËTISË

DPD, DPPI, DPM, DPA, DPS

MFE/ DREJTORIA E POLITIIKAVE
TË ZHVILLIMIT
MK/ DREJTORIA E TË DREJTAVE TË
AUTORIT

INSPEKTORATI QENDROR

AKEP,AMA, 
DDA, 
Policinë e 
Shtetit

GRUPET E INTERESIT
ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE

Gjatë 2019 ISHMT është mbështetur nga dy  
projekte
1) Projekti“Technical assistance for carrying 

out efficient market survelliance”
2) South East Europe (SEE) Quality 

Infrastructure 

NJQV



Inspektimet - DMP
Veprimtari mbikëqyrëse për respektimin e kritereve ligjore nga operatorët ekonomikë për produktet joushqimore .

Gjoba 9
Paralajmërime 1
Nr produkt. 1078
Nr. produktesh jo në
konformitet 342

Mbrojtja e kons.

209 16 533 160154 79

Gjoba 3
Masa urgj. 37
Nr produkt. 463
Nr. produktesh jonë
konformitet 81

Lodrat

Gjoba 0
Paralajmërime 26

Ashensorë

Gjoba 9
Paralajmërime 1
Nr produkt. 1954
Nr.produktesh jo në
konformitet 58

MetrologjiaMekanike

PMP+ Makineri
Masa urgjente 2
Paralajmërime 0
Nr produkt.              53
Prod jo konf. 4

Gjoba
Masa urgjente
Paralajmërim
Nr produkt.

3
12
36

11205
Nr.produktesh jo në
konformitet 331

Pajisje elektrike

Inspektime Total – 1151



Fushata për identifikimin
lodrave të rrezikshme

-Përveç kontrollit dokumentar dhe fizik, vijoi me testet laboratorike.

-kontrolle të realizuara në 20 operatorë ekonomikë (importues të zinxhirit të furnizimit)

-u morën 42 mostra Lodra 

-12 Lodra në
mospërputhshmëri me 

karakteristikat
fizike/mekanike

-risk të
mbytjes/gëlltitjes/prerjeve

-16 Lodra me risk kimik

-mbi nivelin e lejuar <0,1 % 
në peshë të materialit

plastik dhe klasifikuar si
substanca me rrezikshmëri

shumë të lartë (SVHC) i
kategorisë IB toksik për

riprodhimin

-5  Lodra të kategorisë
“Slime”

-rrezik dëmtimi të sistemit 
të riprodhimit

-Për këto produkte (rreth 10 mijë njësi) u morën masat për ndalimin e tregtimit/tërheqjen nga tregu dhe lajmërimin e konsumatorit për 
riskun e paraqitur.



Pronësia industriale

Gjoba 2

Të drejtat e autorit10 386

Gjoba
Paralajmërime

29
11

Inspektimet për respektimin e të drejtave ë
autorit për:

üFotokopje & shtypshkronja
üVepra audio vizuale
ühotele, bar-kafe, restorant
üpirateri online
üpërdoruesit e programeve
kompjuterike

Inspektime mbi cënimin e titujve të
pronësisë industriale.

Ø Inspektimet në Sektorin e Pronësisë Industriale kryhen vetëm në bazë ankese
Ø 600 subjekte janë informuar në lidhje me detyrimet e ligj nr. 35/2016 «Për të drejtat e 

autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to.

Inspektime -DPII
Inspektime në total - 396

2019



INFORMIM
Operatorët ekonomikë

1040 Operatorë ekonomikë të informuar

web-site

ISHMT ka punuar në mënyrë të vecantë për  
informimin e operatorëve ekonomikë në drejtim të  
njohjes dhe të respektmit të kritereve ligjore për  
grup-produktet jo ushqimore që janë në fokusin e  
veprimtarisë së këtij institucioni.

Rrugët e  
informimit

Botime

Takime

Aktivitete

.

inspektime



A K T I V I T E T E  
BO TIM E INFOR .

1. Janë organizuar 7 (shtatë) aktivitete sensibilizuese për konsumatorët dhe
operatorët ekonomikë.

• Takim me përfaqësues të bizneseve në bashkëpunim me Dhomën e 
Tregtisë Amerikane ;

• Takim me importuesit e ashensorëve dhe komponentëve të sigurisë
• Takim me bizneset në Berat në bashkëpunim me USAID;
• Takim me temë në bashkëpunim me QKSH “Sfidat e Inspektoratit

Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) në garantimin e sigurisë
për produktet joushqimore në kuadër të procesit të antarësimit në BE”;

• takim me bizneset e Fierit, në kuadrin e Takimit të V “Për Zhvillimin
Ekonomik Vendor” të Projektit PLGP të USAID;

• Aktivitet nga ISHMT me qëllim ndërgjegjësimin e konsumatorëve në
ditën e fëmijëve;

• Takim me instaluesit, mirëmbajtësit për sigurinë e ashensorëve;
• takim informues me studentët e Universitetit “ Marin Barleti” mbi

rëndësinë e  të drejtave të pronësisë intelektuale;
• Takim me administratorët për sigurinë e ashensorëve
.

2. Është botuar dhe shpërndarë një fletëpalosje dhe një poster për sensibilizimin
e prindërve dhe të gjithë opinionit publik për sigurinë e artikujve të kujdesit për
fëmijë



ISHMt gjatë vitit 2019 ka trajtuar
40 ankesa , 7 prej të cilave kanë
ardhur nga bashkëqeverisja, 8
kanë ardhur në e-mail e
kontaktit të ISHMT-së, 11 janë
dorëzuar dorazi në protokollin e
ISHMT-së dhe 14 janë deleguar
nga institucione të tjera
shtetërore.

Trajtimi i  
Ankesave nga  
konsumatori

Në web-in e ISHMT është
krijuar një rubrikë e posaçme
“ku çdo qytetar apo subjekt
mund te plotësojë formularin
e ankesës e cila më pas
trajtohet nga strukturat
përgjegjëse. Në programin e
transparencës të pasqyruar
në këtë ëeb është e afishuar
lista e ankesave të ardhura
dhe të trajtuara nga ana e
ISHMT-së.

1541 inspektime të kryera
40 inspektime mbi bazëankese



Trajnime
39 persona

Trajnime të mbështetura
kryesisht nga projektit
“Technical assistance for 
carrying out efficient market 
survelliance”.

10 trajnime



Stafi ISHMT
ISHMT aktualisht ka 53 punonjës të emëruar nga 69 që janë të miratuar në organikë

Disiplina në punë; 
rekordet e orareve të punës

Verifikuar listëprezenca e 
nënpunësve rregullisht si dhe
është monitoruar zbatimi i Kodit të
Etikës së ISHMT

Ngritje në detyrë, lëvizje paralele

1 lëvizje paralele & 1 ngritje në
detyrë

Studentë të ekselencës
Pjesë e stafit të ISHMT janë edhe
dy studentë të ekselencës rekrutimi

Masa disiplinore të marra

Nuk janë marrë masa disiplinore



Buxheti ISHMT
FONDI TOTAL PËR ISHMT PËR VITIN 2019 131.000.000 LEKË

51%

Për shkak të mos
plotësimit të strukturës së  
miratuar të ISHMT-së ku  
aktualisht janë emëruar 53
punonjës nga 69

Paga
46.011.303 / 90,000,000

39%

??????
1. Rikonstruksioni i ambjenteve te ISHMT në

vlerën 12. 000 000 lekë me tvsh
2. Blerje Pajisje Zyre në vlerën 405.080 lekë

me tvsh pasi ISHMT nuk disponon ambiente
për të kryer veprimtarinë e saj.

3. Blerje Pajisje Kompjuterike (Printera) në
vlerën 1.000.000 lekë me tvsh u realizuan në
vlerë lekë 215.730 ose 21.5 % 

4. Blerje makine në vlerë 6.500.000 për anulim
tenderi nga Agjensia e Blerjeve të
përqëndruara

Investime
5.470.650- 14,000,000

58%

Sig. Shoqërore
7.648.010 / 13,000,000

Shpenzime
8.411.508- 14,000,000

60%



Problematikat
Mungesa e makinave përinspektim

Buxhet jo i mjaftueshëm  
(që nuk i përgjigjetnevojave  
të ISHMT)

Mungesa e ambienteve të punës

Mungesa logjistike  
(instrumenta, pajisje,  
autolaboratorë, kite, etj)

Mungesa e laboratorëve të akredituar

Mungesa e një procedure për marrjen e 
mostrave e cila duhet ti nënshtrohet
analizave laboratorike

Nevoja për amendime ligjore per sa I perket
ligjit te pronësisë intelektuale

Mosgjetja e Subjekteve sipas adresave në
QKR gjatë inspektimeve, ul eficensën e 
ISHMT



Prioritetet për 2020
Inspektime

Veprimtari mbikëqyrëse për respektimin e 
kritereve ligjore nga operatorët ekonomikë
për produktet joushqimore dhe respektimi i të
drejtave të pronësisë intelektuale

• Numër inspektimesh:3367 inspektime të
planifikuara (56.8% më shumë se 2019)

Propozime për përmirësim legjislacioni
Dokumenta & Metodologji

• Propozim për përmirësimin e Ligjit 10489/2011
• Miratimi i projektligjit “Për detergjentët”  

(propozim & relacion shpjegues)
• Propozim për përmirësimin e Ligj nr.9947 datë 

07.07.2008 «Për Pronësinë Industriale» i ndryshuar

Aktivitete sensibilizuese

• Organizim i aktiviteteve
sensibilizuese/informuese me operatorët
ekonomikë mbi sigurinë e produkteve jo 
ushqimore dhe mbi pronësinë intelektuale

• Numër aktivitetesh/takime: 15 takime

Trajnime

Ngritja dhe forcimi i kapaciteteteve
Numër personash të trajnuar: 49 persona 
(rritje prej 25.7% krahasuar me 2019)



Buxheti 2020 - ISHMT
FONDI TOTAL  PËR ISHMT PËRVITIN 2019 131,000,000 LEKË

600 601

602 231

SIG. SHOQËRORE – 13,000,000

•Blerje kitesh laboratori
•Blerje automjetesh
•Blerje pajisjesh kompjuterike/elektronike

INVESTIMET- 9,000,000

PAGAT- 90,000,000

SHPENZIMET- 12,000,000



Sfidat - 2020

Suport institucional nga MFE dhe fuqizimi I
bashkrendimit ndërinstitucional

Rritja e shkallës së profesionalizmit të stafit

Sensibilizimdhe informim i konsumatorit

ISHMT

Sensibilizim dhe informim i operatorëve ekonomikë

Pajisja me ambiente pune, logjistikë dhe mjete të
tjera të nevojshme pune.

Ulja me 20% e produkteve jo në konformitet

Arritja e marrëveshjeve dhe shkëmbimi i të dhënave me 
institucionet e tjera shtetërore DPI, DPT, DPD, DDA, etj



Ju falemiderit!


