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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.  

Presentations nga të cilët  42 janë inspektorë. 

Drejtoria Pronësisë Intelekt. (1+17)
Të emëruar :    16
Vende vakante: 2

Drejtoria Teknike (1+4)          
Të emëruar: 3                  

Vende vakante: 2

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

Vende vakante: 10

Sektori i së Drejtës së 
Autorit  (1+8)
Të emëruar: 8
Vende vakante: 1

Sektori Pronësisë 
Industriale (1+7)
Të emëruar: 7
Vende vakante: 1

Sektori Inspektimit 
Metrologjik (1+15)
Të emëruar :   12
Vende vakante: 4

Sektori i 
Qelq/këpucë/detergjent  
(1+5)
Të emëruar:   5
Vende vakante: 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: 7                                                 

Vende vakante :2



ISHMT
përmbledhje Inspektime

2014 inspektime

01

Trajtim ankesash
50 ankesa te trajtuara 

02

Sensibilizim & Informim
2164 subjekte të informuar

03

Ngritje kapacitetesh
19 trajnime, 45 persona të trajnuar

04



BASHKËPUNËTORËT

ISHMT

OJF-TE, 

Me AKEP u finalizua  marrëveshja  e 

bashkëpunimit

DHOMAT E TREGËTISË

DPD, DPPI, DPM, DPA, DPS

MK/ DREJTORIA E TË DREJTAVE TË 

AUTORIT

MFE/ DREJTORIA E POLITIIKAVE  

TË ZHVILLIMIT

INSPEKTORATI QENDROR

AKEP, AMA

GRUPET E INTERESIT
ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE 

Gjatë 2018 ISHMT është mbështetur nga dy 

projekte

1) GIZ projekti “Mbështetje për harmonizimin e 

legjislacionit ekonomik e tregtar me Acquis-

në e BE-së”

2) Quality Infrastrukture in the ëestern Balkans

NJQV



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

për produktet joushqimore . 

Gjoba 17

Paralajmerime 1

Nr produkt. 390

Nr.produktesh jo ne 

konformitet  60

Detergjentë

37 65 663 12387 44

Gjoba 12

Masa urgj.   16

Nr produkt. 378

Nr.produktesh jo ne 

konformitet  106

Lodrat

Gjoba 0

Paralajmerime 16

Nr produkt. 235

Nr.produktesh jo ne 

konformitet  135

Veshje të këmbës

Gjoba 16

Masa urgjente        4

Nr produkt.       3891

Nr.produktesh jo ne 

konformitet         372

Metrologjia

Gjoba 0

Paralajmerime 25

Nr produkt. 448

Nr.produktesh jo ne 

konformitet  169

Tekstile

Gjoba 7

Masa urgjente         5

Nr produkt.        7475

Nr.produktesh jo ne 

konformitet          291

Pajisje elektrike

Inspektime Total – 1019



Inspektime  -DPII

Pronësia industriale

Gjoba 5

Paralajmërime       69

Të drejtat e autorit336 401

Gjoba 98

Paralajmërime 7

Inspektimet për respektimin e të drejtave ë
autorit për:

Fotokopje & shtypshkronja

radio, kabllor

hotele, bar-kafe, restorant

pirateri online

përdoruesit e programeve 

kompjuterike

Inspektime mbi cënimin e titujve të
pronësisë industriale.

Në lidhje me inspektimet mbi të drejtën e autorit janë lidhur nga operatorët ekonomikë 277 
kontrata me SUADA-n nga të cilat është përfituar një shumë 47,167,352 lekë.

Inspektime në total - 737



INFORMIM 

Operatorët ekonomikë
2164  Operatorë ekonomikë të informuar

ëeb-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



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

operatorët ekonomikë.

• për sigurinë e lodrave me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve; 

• për sigurinë e ashensorëve me administratorët e banesave të 

emëruar nga Bashkia Tiranë; 

• me instaluesit dhe administratorët e spitaleve private, Qendrave 

Tregtare, hoteleve; 

• për pronësinë industriale me operatorë ekonomikë, 

• për të drejtat e autorit me dy kategori përdoruesish: programesh 

kompjuterike dhe përdorues të veprave letrare specifikisht fotokopje 

dhe shtypshkronja. 

. 

A K T I V I T E T E

BO TIME INFOR .

Modern Portfolio 

Designed

2. Janë printuar dhe shpërndarë 6 

broshura informative



Pjesa e inspektimeve të

kryera mbi bazë ankese zënë

7.6 % kundrejt numrit total të

inspektimeve të kryera nga

ISHMT.

Në ëebin 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.

Trajtimi i 

Ankesave nga 

konsumatori 

2014 inspektime të kryera

142 inspektime mbi bazë ankese



Trajnime
43 persona

Trajnime të mbështetura nga projekti I 

GIZ dhe Quality Infrastrukture in the 

ëestern Balkans

19 trajnime



Ankimi administrativ & 

Çështjet gjyqësore 

53 Ankime Administrative 

gjobë janë lënë në fuqi 

nga Komisioni i Ankimit.

62 Ankime Administrative 

gjobë janë shfuqizuar nga 

Komisioni i Ankimit.

Ankime 

administrative

Për 11 çështje, Gjykata 

Administrative ka dalë me 

vendim përfundimtar në favor 

të ISHMT-së dhe për 6 të tjerat 

janë pranuar kërkesëpaditë në 

favor të palëve paditëse. Pjesa 

tjetër e çështjeve gjyqësore 

është ende në proces.

Çështje gjyqësore

1. Nr.i U.E të lëshuara 

dhe drejtuar 

Përmbarimit 58.

2. Gjoba të arkëtuara

19

Gjoba të ekzekutuara

115 29 84

Për vitin 2018 janë arkëtuar nga gjobat 4.420.633 lekë.



Stafi ISHMT
ISHMT aktualisht ka 54 punonjës  të emëruar nga 69 që janë të miratuar në organikë

Në Nëntor kemi rekrutimin e 4 

inspektorëve të Sektorit të 

produkteve mekanike

DHJETOR 2018
Në  Maj  kemi rekrutimin e 4 

inspektorëve të Sektorit të 

produkteve elektrike

MAJ 2018

Numri total I punonjësve të ISHMT sipas 

organikës ishte 90 punonjës.

Në janar ISHMT kishte …. Punonjës.

Drejtoria teknike – 0 punonjës

Sektori I produkteve elektrike – 0  

inspektorë

Sektori I produkteve elektrike – 0 

inspektorë

JANAR 2018

Me VKM nr. Nr. 383, datë 27.6.2018 

Drejtoria e Mbikëqyrjes së 

Standardeve për Turizmin  kaloi si 

pjesë e Inspektoratit Shtetëror të 

Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe 

Turizmit.

.

SHTATOR 2018

rekrutimi



Buxheti ISHMT
FONDI TOTAL PËR ISHMT PËR VITIN 2018                 132,000,000 LEKË

54%

mos plotësimit të strukturës së 

miratuar të ISHMT-së ku 

aktualisht janë emëruar 51 

punonjës nga 69 

????

49,139,599 lekë

Paga 

600 – 90,000,000 

36%

1. për shkak të anullimit dy herë të procedurave të 

prokurimit publik zhvilluar nga ana e Agjensisë së 

Blerjeve të Përqëndruara, për blerje 

instrument/pajisje

2. për shkak të mosfinalizimit të procedurës së 

prokurimit publik për pajisje kompjuterike nga 

AKSHI si rezultat i ankimimeve në Komisionin e 

Prokurimit Publik.

??????

5,755,529 lekë

Investime

231- 16,000,000

63%

8,141,194 lekë

Sig. Shoqërore

601 – 13,000,000

75%

9,724,459 lekë

Shpenzime

602- 13,000,000



Problematikat

Mungesa e makinave për inspektim

Mungesë eksperience e stafit

Buxhet  jo i mjaftueshëm 
(që nuk i përgjigjet nevojave 
të ISHMT) 

Mungesa e ambienteve të punës

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

Shkalla e  ulët e informimit të subjekteve

Bashkëpunimi ndër-institucional

Mangësi dhe boshllëqe në legjislacionin 
ekzistues

Sistemi  e-inspection
-Mos gjetja e subjekteve
-Vonesa ose pengesa nga Posta Shqiptare 



Prioritetet për 2019

Inspektime (2315 /2894)

• DMP – 1421 inspektime të planifikuara

• Sektori I produkteve elektrike  & Sektori qelq 

këpucë – 209 inspektime të përbashkëta

• Sektori I qelq/këpucë – 192 inspektime

• Sektori I produkteve elektrike – 192 inspektime

• Sektori I metrologjisë – 828 inspektime

• DPII  - 894 inspektime të planifikuara

• Sektori I pronës.industriale – 398 inspektime

• Sektorii të drejtës autorit. – 497 inspektime

Propozime për përmirësim legjislacioni Dokumenta & 

Metodologji

• Hartimi  i SOP për  4 grup-produkte dhe përgatitja e liste 

verifikimeve  për e-inspection

• Propozim për përmirësimin e Ligjit për pronësinë Industriale 

(propozim & relacion shpjegues)

• Propozim për përmirësimin e Ligjit “Për detergjentët”   

(propozim & relacion shpjegues)

• Përgatitje softëer për info/inspeekt/op.ek/produkte

• Trajnime mbi sigurinë e produkteve

• Trajnime mbi PI

Aktivitete sensibilizuese

• Aktivitete sensibilizuese për operatorët ekonomikë 

për sig e produkteve ( 3 takime)

• Aktivitete sensibilizuese me konsumatorin

• Botime sensibilizuese (4fletëpalosje)

• Aktivitete sensibilizuese për pronësinë intelektuale 

• 3 takime me operatorët ekonomikë 

• 4 takime me studentët e universiteteve

• Emsion TV 

• Përdirësimi I informaciont në  ëeb-site dhe në 

Anglisht

Trajnime

Vendosja e komunikimit ndër institucional 

dhe me palët e interesit

• Marrëveshje  Bashkëpunimi  me DPD

• Marrëveshje  Bashkëpunimi  me DPPI 

• Marrëveshje  Bashkëpunimi  me AMA



Buxheti 2019 - ishmt
FONDI TOTAL PËR ISHMT PËR VITIN 2019                 131,000,000 LEKË

600 601

602 231

SIG. SHOQËRORE – 13,000,000

•Blerje kitesh laboratori

•Blerje automjetesh

•Blerje softëer për financë

•Blerje pajisjesh kompjuterike/elektronike

INVESTIMET- 14,000,000

PAGAT- 90,000,000

SHPENZIMET- 14,000,000



Sfidat - 2019
Pajisja me ambiente pune, logjistikë dhe mjete të 

tjera të nevojshme pune.

Suport institucional nga MFE dhe fuqizimi I 

bashkrendimit ndërinstitucional

Rritja e shkallës së profesionalizmit të stafit

Përmirësime në legjislacionin ekzistues

ISHMT

Sensibilizim dhe informim I

operatorëve ekonomikë

Sensibilizim dhe informim I konsumatorit



Ju falemiderit!


