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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?

Nuk ka  

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Drejtoria e Përgjithshme e 

Metrologjisë
Tiranë

Autostrada Tr-Dr, 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

Udhëzim i Ministrit  Nr. 2, datë 

08.02.2013 për "Tarifat dhe 

pagesat e shërbimeve të 

Drejtorisë së Përgjithshme të 

Metrologjisë" pasqyra 3 dhe 3/1.

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

Verifikim periodik i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar

Shërbimi i verifikimit konfirmon nëpërmjet ekzaminimit dhe evidentimit, nëse janë plotësuar kërkesat specifike, tekniko-

metrologjike.

Ky shërbim i mundëson qytetarit kontrollin ligjor të instrumentave matëse.

Përfituesi i këtij shërbimi është një person juridik,  fizik dhe institucion.

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?

7  Ditë

Certifikatë verifikimi

Librezë e instrumentit matës

Pullë verifikimi

Vulë plastike

Urdhër Nr 195, datë 9.03.2009 ''Për Verifikimin Fillestar dhe Pasardhës të Instrumentave Matës Ligjërisht të Kontrolluar'', 

aneksi 2.1

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 

Vendim Nr. 1351, datë 3.10.2008 ''Për Miratimin e Rregullores për Kërkesat Teknike dhe Metrologjike për Instrumentat 

Matëse Ligjërisht të Kontrolluara''

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 770, datë 2.11.2016  ''Për miratimin e rregullit teknik ''Për instrumentet matëse'', për 

disa ndryshime në vendimin Nr.1351, datë 3.10.2008, të Këshillit të Ministrave, ''Për miratimin e rregullores për kërkesat 

dhe metrologjike për instrumentet matëse, ligjërisht të kontrolluara, dhe përcaktimin e listës së standardeve të 

harmonizuara, 

Urdhër Nr. 195, datë 9.03.2009 ''Për Verifikimin Fillestar dhe Pasardhës të Instrumentave Matës Ligjërisht të Kontrolluar'',

Urdhër i Ministrit Nr. 7025, datë 24.08.2017 ''Për miratimin e rregullores për autorizimin e personave juridik për kryerjen e 

veprimtarive në metrologjinë ligjore dhe për autorizimin e personave juridik e fizik për kryerjen e shërbimit të riparimit të 

instrumentave matës''

Urdhër i Ministrit Nr.151, datë 01.12.2017 ''Për një ndryshim në urdhërin Nr. 7025, datë 24.08.2017 ''Për miratimin e 

rregullores për autorizimin e personave juridik për kryerjen e veprimtarive në metrologjinë ligjore dhe për autorizimin e 

personave juridik e fizik për kryerjen e shërbimit të riparimit të instrumentave matës''

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

Metrologjisë"


