KARTELË INFORMATIVE
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

AL043067
Regjistrim i pajisjeve dhe instalimeve elektrike
Pengimi praraprak i vendosjes në shfytëzim ose/ dhe i hedhjes në treg një produkti, pajisje intalime ose impiant elektrike
për të tretët i një pajisje elektrike, produkt elektrik, instalim ose impiant elektrik që është i pasigurt.

Vlerësimi i dosjes teknike, testeve dhe konformitetit të produkteve jo ushqimore (një pajisje elektrike, produkt elektrik,
3. Çfarë ofron ky shërbim? instalim ose impiant elektrik). Ulje e kostove për aplikantët dhe për konsumatorin duke penguar dhe parandaluar hedhjen
në treg dhe vënie në shfytëzim të një pajisje elektrike, produkt elektrik, instalim ose impiant elektrik të pasigurt.
4. A jam përfitues?

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Qytetar, Individ, Biznes, Person Juridik, Biznes i regjistruar si Person Fizik, Konsumatori familjare etj.
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Vetëdeklarimin sipas
1
formatit të caktuara nga
Aplikanti
Po
dikasteri në tre faqe
2
Kërkesa drejtuar ISHTI-t
Aplikanti
Po
Zyrat pritëse
Qyteti
Adresa
Orari
Inspektoriati Shtetëror Teknik
dhe Industrial
Zyra e Portokollit
Niveli 1

Rruga: "M. Gjollesha", Nr.
56, Tiranë.

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online
Nuk ka

Mënyra e pagesës

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Për aq kohe sa produkti është në shfytëzim

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ISHTI: www.ishti.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

E hënë- E enjte ora, 08.0016.30
E premte ora: 08.00-14.00

Tiranë

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Pa afat
Jepet një njoftim për aq sa ka vetëdeklaruar aplikanti

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al
16. Cila është baza ligjore e Ligji nr.10489, date 15.12.2011, "Për tregëtimin dhe mbikqyrjen e tregut të produkteve joushqimore" Neni 16, Pika 2
Ligji nr 10480 date 17.11.2011 "Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore"
këtij shërbimi?

