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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 Format aplikimi Aplikanti Po

2

Kërkesa teknike 

metrologjike kryesore të 

tipit të instrumentit matës

Firma prodhuese Po

3

Kopje e noterizuar e 

përkthyer në shqip e 

çertifikatës të miratimit të 

tipit të instrumentit matës

Institucion publik/privat i 

huaj/ Zyre noteriale
Po

4
Manual përdorimi i 

instrumentit matës
Firma prodhuese Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Drejtoria e Përgjithshme e 

Metrologjisë
Tiranë

Autostrada Tr-Dr, km 8, 

Kashar, Tiranë

E hënë - e enjte, ora 08:00 -

16:30

E premte, ora 08:00 - 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

Për instrumente matës: 5000 

lekë

Për sisteme matës:            

10000 lekë

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 tipi / Njohje miratim tipi, verifikim fillestar dhe pasardhës të instrumentave matëse ligjërisht të kontrolluara që nuk 

janë objekt i markimit CE.

Miratimi ose njohja e tipit të instrumentave matës që nuk janë objekt i markimit CE bëhet për të vërtetuar që projekti 

(modeli) i një instrumenti të ri është i përshtatshëm për përdorim dhe i lejon ata për të bërë verifikimin fillestar të tyre.

Ky shërbim i mundëson qytetarit  që instrumentat matëse ligjërisht të kontrolluara, që nuk janë objekt i markimit CE, ashtu 

si dhe përbërësit e tyre, pajisjet shtesë dhe pajisjet ndihmëse, ti nënshtrohen kontrollit metrologjik, që kryhet nëpërmjet 

miratimit të tipit/ njohje miratim tipi, verifikimit fillestar dhe pasardhës të instrumenteve matëse.

Përfituesi i shërbimit është një person juridik, person fizik ose 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?

30 ditë

Vendim  i njohjes ose refuzimit të miratimit të tipit të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar

Në varësi të njohjes të miratimit të tipit të instrumentave matës ligjërisht të kontrolluar.

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/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

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.

Urdhër Nr. 196, datë 9.03.2009 ''Për miratimin e tipit të Instrumentave Matës Ligjërisht të Kontrolluar''Udhëzim i Ministrit  

Nr. 2, datë 08.02.2013  "Për tarifat dhe pagesat e shërbimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë"


