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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Kërkesë Aplikanti Po

2

Formularin e vetëdeklarimit 

të lëshuar nga subjekti 

aplikues, sipas Aneksit I.2

Aplikanti Po

3

Organigrama e personelit  

që do të merret me 

aktivitetin e sistemit të 

kontrollit sasior të 

produkteve të 

parapaketuara.

Aplikanti Po

4

Certifikatë trajnimi dhe  

kualifikimi për njohuri 

teknike mbi kontrollin 

statistikor të 

parapaketimeve

Vetë aplikanti, institucione 

të ndryshme nga janë 

ndjekur njohuritë teknike 

përfshirë edhe trajnime të 

marra nga DPM.

Po

5

Vetëdeklarim mbi zbatimin e 

akteve ligjore dhe 

nënligjore për metrologjinë 

si dhe Vendimin e Këshillit 

të Ministrave për 

parapaketimet e dalë në 

zbatim të tij

Aplikanti Po

6

Procedura të miratuara për 

trajtimin e ankesave dhe 

mosmarrëveshjeve

Aplikanti Po

7

Certifikata 

kalibrimi/verifikimi të 

instrumentave matëse, që 

do të përdoren për 

kontrollin e sasisë neto të 

parapaketimeve,

Nga organet përkatëse të 

DPM-së, laboratorët e 

akredituar, ose laboratorë 

që kanë deklaruar aftësitë 

matëse dhe kalibruese në 

BIPM

Po

8

Procedurën e kontrollit, për 

të siguruar që 

parapaketimet e tyre të 

plotësojnë kërkesat ndaj 

përmbajtjes neto të 

produktit

Aplikanti Po

9
Regjistrimet e kontrolleve të 

kryera nga ata vetë
Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Drejtoria e Përgjithshme e 

Metrologjisë
Tiranë

Autostrada Tiranë-Durrës, 

km 8, Kashar, Tiranë

E hënë  - E enjte:   8:00 -

16:30

E premte:  8:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Miratimi i sistemit: 85 000 lekë  

(pa TVSH)

Monitorimi i sistemit: 25 000 

lekë (pa TVSH)

Nuk ka Nuk ka
Në një bankë jashtë 

institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE

Miratim dhe monitorim i sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve

Miratimi i sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve dhe marrja e lejes për vendosjen e shenjës 

shqiptare të konformitetit në parapaketime.

Mbrojtja e konsumatorit duke marrë në treg parapaketime me shenjën shqiptare të konformitetit. Produkte të sigurta me 

sasinë nominale të deklaruar në etiketë.

Përfituesi i shërbimit është subjekt tregtar "të gjithë prodhuesit shqiptar të parapaketimeve''.

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

60 Ditë

Vendim Administrativ  nga Drejtori i Përgjithshëm i DPM-së "Për miratim ose refuzim të sistemit të kontrollit sasior të 

parapaketimeve"

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

DPM web: www.dpm.gov.al/

Tel: 11800

Call Center: E hënë - e premte, ora 07:00 - 21:00

                    E shtunë, ora 07:00 - 14:00

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji Nr. 9875, datë 14.2.2008 "Për Metrologjinë", i ndryshuar.

VKM Nr. 1352, datë 3.10.2008 "Për miratimin e rregullores për parapaketimet"

Udhëzim Ministri Nr.1897/3, datë 3.8.2016 miratimin e rregullores "Për kërkesat dhe procedurat e miratimit, regjistrimit dhe 

monitorimit të sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve me shenjë konformiteti", i ndryshuar.

Udhëzim Ministri Nr.2, datë 08.02.2013 për "Tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Metrologjisë"


