FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBËSHTETET VLERËSIMI PËR PËRFITIMIN DHE
PËRDITËSIMIN E NJOHURIVE SHTESË TË NEVOJSHME PËR REALIZIMIN E FUNKSIONEVE TË
NËPUNËSVE CIVILË NË STRUKTURA ME FUNKSIONE INSPEKTIMI, NË INSTITUCIONET E
ADMINISTRATËS SHTETËRORE, PJESË E SHËRBIMIT CIVIL

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në Vendimin nr.
1037, datë 16/12/2015 të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e vlerësimit të
nëpunësve civilë, për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë”, Departamenti i
Administratës Publike do të fillojë testimin për të vlerësuar përfitimin dhe përditësimin
e njohurive shtesë, për nëpunësit civilë në të gjithë strukturat me funksione
inspektimi, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil.
Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do
të bazohet në njohuritë mbi ndryshimet e ndodhura në legjislacionin e fushës së
inspektimit.
Testimi do të përmbajë:
-

Pyetje teorike;
Ushtrime (çështje) praktike.

Testimi me shkrim do të zhvillohet më dt. 9 Dhjetor 2017. Vendi dhe ora e zhvillimit
të testimit me shkrim do të publikohen në ditët në vijim.
➢ Legjislacioni mbi të cilin do të ndërtohen pyetjet për secilën fushë, është si vijon:
*Testimi do të realizohet duke mbajtur në konsideratë fushën/drejtimin specifik të veprimtarisë
inspektuese sipas përshkrimeve të secilit prej grupeve të inspektorëve.

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT
1. Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligji nr. 9863 date 28.01.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar;
3. Ligji nr. 8443 date. 21.01.1999 “Per Vreshtarine, veren dhe produktet e tjera te
rrushit”, i ndryshuar;
4. Ligji Nr. 106/2016 “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe
kontrollin e tyre”;
5. Ligji nr. 10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar;
6. Ligji nr. 87/2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të
ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit”;

7. Ligj nr. 9441, date 11.11.2005 per prodhimin, grumbullimin, perpunimin dhe tregtimin
e qumeshtit dhe te produkteve me baze qumeshti”, i ndryshuar;
8. Ligj nr.9942, datë 26.6.2008 “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga
pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, i ndryshuar;
9. Ligj nr. 10 465, datë 29.9.2011 ”Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë” i
ndryshuar;
10. Ligj Nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”
11. Ligj nr.10 416, datë 7.4.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor” i
ndryshuar;
12. Ligj nr.10 390, datë 3.3.2011 “Për plehrat e përdorimit për bimësinë”, i ndryshuar
13. VKM nr. 1081, dt. 21.10.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e AKU”, i ndryshuar
14. VKM nr. 760, datë 16.9.2015 “Për kërkesat për gjurmimin e ushqimit dhe ushqimit për
kafshë përgjatë zinxhirit ushqimor”
15. VKM nr.1344, datë 10.10.2008 “Për miratimin e rregullave për etiketimin e
produkteve ushqimore"
16. VKM Nr. 235, datë 21.3.2017 “Për miratimin e rregullores "për karakteristikat e cilësisë
dhe kriteret e natyrshmërisë së vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit"
17. VKM nr.538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet
Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të
përbashkëta, i ndryshuar
18. VKM nr.177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”
19. VKM nr. 230, datë 20.3.2013 “Për përcaktimin e funksioneve, detyrave specifike dhe
standardeve të shërbimit veterinar të qeverisjes vendore”
20. VKM Nr. 750, datë 14.07.2010“Për miratimin e rregullave të inspektimit karatinor
fitosanitar”
DREJTORITË E BUJQËSISË
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ligji nr. 10433, date 16.06.2011, “Për inspektimin në Republiken e Shqiperise”
Ligj Nr.9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”;
Ligj Nr. 9426, datë 06. 10. 2005 “Për mbarështimin e Blegtorisë”, i ndryshuar;
Ligj Nr. 10465, datë 29.09.2011 “Mbi shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”
i ndryshuar;
Ligj Nr. 8702, datë 01.12.2000 “Mbi sistemin e identifikimit dhe regjistrimit të
kafshëve” i ndryshuar.
VKM Nr. 1708 dt. 29.12.2008 “Për zbatimin e programeve per ruajtjen in-situ te racave
autoktone të bagëtive te imta”;
VKM nr. 1634, datë 17. 12. 2008, “Për përcaktimin e procedurave dhe të mënyrës së
mbështetjes financiare, për ruajtjen e rezervës gjenetike të racës autoktone të
buajve”, i ndryshuar;
VKM Nr. 957, datë 7.12.2016 “Për pagesën e kostos financiare të sistemit të
identifikimit dhe të regjistrimit të kafshëve e fermave blegtorale nga fermerët”

9. VKM Nr. 408, datë 8.5.2013 “Për dëmshpërblimin për kafshët e eliminuara” i
ndryshuar
10. VKM Nr. 230, datë 20.03.2013 “Për përcaktimin e funksioneve, detyrave specifike dhe
standardeve të shërbimit veterinar të qeverisjes vendore”.
NJESIA E MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT
1. Ligj nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligj nr. 155/2015 “Për Lojërat e Fatit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
3. VKM nr. 196, datë 15.03.2017 “Për përcaktimin e mënyrave, formave, kritereve dhe
rregullave për organizmin e lojërave të fatit promocioniale;
4. VKM nr. 278, datë 03.04.2013 “Për miratimin e minimumit të specifikimeve teknike të
pajisjeve të lotarisë kombëtare;
5. VKM nr. 331, datë 12.04.2017 “Për miratimin e tarifës së mirëmbajtjes së sistemit
qëndror të monitorimit on-line (SQMO) që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara;
6. VKM nr. 648, datë 14.09.2016 “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e organizimit
dhe të funksionimit të komisionit të apelimit të gjobave, procedurat e emërimit, të
shkarkimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve”.
AUTORITETI KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA
1. Ligj Nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligj Nr. 10304 datë 15.07.2010 "Për sektorin minerar";
3. Ligji Nr. 135/2016 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin
në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjetike”
4. Ligj Nr. 9126, datë 29.07.2003 "Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën
e Shqipërisë”
5. VKM Nr. 37, datë 28.01.2002 "Për organizimin dhe funksionimin e Repartit Inspektim
Shpëtim Miniera" i ndryshuar;
6. VKM Nr.315, datë 05.05.2010 "Për procedurën e dhënies së autorizimit, për
përdorimin civil të lendëve plasëse";
7. VKM Nr. 533 datë 08.07.2005 "Për miratimin e rregullores së teknikës së sigurimit për
përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë".
INSPEKTORATI SHTETËROR I MBIKËQYRJES SË TREGUT
1.
2.
3.
4.

Ligji nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
Ligji nr. 35/2016 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”;
Ligji nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për pronësinë industriale” i ndryshuar;
Ligji nr. 10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve
joushqimore”, i ndryshuar;
5. Ligji nr. 10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të
produkteve joushqimore”;

6.
7.
8.
9.

Ligji nr. 10 216, datë 21.1.2010 “Për detergjentët”;
Ligji nr. 9875, datë 14.2.2008 “Për metrologjinë”;
Ligji nr. 93/2015, “Për turizmin”
VKM nr. 36, datë 20.01.2016 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e
inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”

INSPEKTORIATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE
1. Ligji nr. 10433, date 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”
2. Ligji nr.9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës dhe inspektoratin shtetëror të
punës”
3. Kodi i Punës i Republikës së Shqiperisë, i ndryshuar
4. Ligji nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”
5. Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”;
6. Ligji nr. 7995, datë 20.09.1995 “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar;
7. Ligji nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
8. Ligji nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar;
9. VKM nr.513, datë 30.7.2004 “Për klasifikimin e veprimtarisë dhe për dokumentacionin
e procedurën përdhënien e lejes nga inspektori i punës, para vënies në punë të
ndërmarrjes”
10. VKM nr .445, date 26.6.2003 “Për inspektimin e punës së detarëve”
11. VKM nr. 788, datë 14.12.2005” Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të
punës”
12. VKM nr. 658, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve shoqërore”
13. VKM nr. 659, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror,
për fëmijët në institucionet rezidenciale"
14. VKM nr. 821, datë 6.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”
15. VKM nr. 822, datë 6.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe
ditore”
16. VKM nr.823, datë 6.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat ditore’
17. VKM nr. 512, datë 31.5.2006 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës
ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe shërbimeve shoqërore” i ndryshuar
18. VKM nr. 195, datë 11.4.2007 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik
trafikimi”
19. VKM nr.505, datë 13.7.2011 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale,
publike dhe jopublike”
20. VKM nr. 658, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve shooerore”

21. VKM nr 562 datë 03.07.2013, “Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të
Sigurisë dhe Shëndetit në Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”
22. VKM nr.563 datë 03.07 2013, “Për miratimin e rregullores “Për Kërkesat Minimale të
Sigurisë dhe Shëndetit për Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e
Punës”
23. VKM nr.564 datë 03.07.2013, “Për miratimin e rregullores, “Për Kërkesat Minimale të
Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e Punës”
24. VKM nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “për sigurinë në kantier”
25. VKM nr.108, datë 09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit,
personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të
shëndetit në punë”
26. VKM nr.107, datë 9.2.2011 “Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit
të Këshillit të Sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesit të punëmarrësve”
27. VKM Nr. 425, datë 27.6.2012 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të
nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe
jopublike, të përkujdesjes shoqërore”
28. VKM nr.312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”, i
ndryshuar
29. VKM nr.108, datë 09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit,
personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të
shëndetit në punë”, i ndryshuar
INSPEKTORIATI SHTETËROR I ARSIMIT
1. Ligj nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë;
2. Ligji nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”
3. VKM nr.352 datë 3.4.2013 “Për organizimin dhe funksionimin e Inspektoriatit
Shtetëror të Arsimit”
INSPEKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT DHE PYJEVE DHE INSPEKTORIATI SHTETËROR I
UJËRAVE
1. Ligj nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”
2. Ligj nr. 10 431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", i ndryshuar me ligjin nr.
31/2013, datë 14.02.2013”
3. Ligj nr. 8897 datë 16.05.2002 "Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja", i ndryshuar
4. Ligj nr. 162/2014 "Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis;
5. Ligj nr. 124/2015 "Për efiçencën e energjisë";
6. Ligj nr. 9587, datë 20.07.2006, "Për mbrojtjen e biodiversitetit", i ndryshuar
7. Ligj nr. 8906, datë 6.6.2002 "Për zonat e mbrojtura", i ndryshuar
8. Ligj nr. 10 440 datë 07.07.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis", i ndryshuar
9. Ligj nr. 10 448 datë 14.07.2011 "Për lejet e mjedisit", i ndryshuar
10. Ligj nr. 91/2013 datë 28.2.2013 "Për vlerësimin strategjik mjedisor"
11. VKM nr. 46, datë 29.1.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit
të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave”, i ndryshuar

12. VKM nr. 177, datë 31.3.2005 "Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe
kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse"
13. VKM nr. 435 datë 12.09.2002, "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në
Republikën e Shqipërisë"
14. VKM nr. 803, datë 4.12. 2003 "Për miratimin e normave të cilësisë së ajrit"
15. VKM nr. 247, datë 30.4.2014 "Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore";
16. VKM nr. 686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve
për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës
së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”
17. VKM nr. 419, datë 25.06.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin
e kërkesave për leje mjedisi të tipave a, b dhe c, për transferimin e lejeve nga një
subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të
hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e
këtyre lejeve nga QKL-ja";
18. VKM nr. 16, datë 04.01.2012 “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion
mjedisor";
19. VKM nr. 313, datë 9.5.2012 "Për miratimin e rregullores Për mbrojtjen e publikut nga
shkarkimet në mjedis, përcaktimin e mostrave, rajoneve dhe frekuencës së matjeve".
20. VKM nr. 594, datë 10.9.2014 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Cilësinë e
Ajrit të Mjedisit";
21. VKM nr. 865, datë 10.12.2014 "Për reduktimin dhe stabilizimin e shkarkimeve të
gazeve serrë të fluorinuara".
22. Ligji nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”;
23. Ligji nr. 8905, datë 06.06.2002, “Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe
dëmtimi”, i ndryshuar;
24. Ligji nr. 9103, datë 10.07.2003, “ Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare”, i ndryshuar.
INSPEKTORIATI SHTETËROR SHËNDETËSOR
1. Ligj Nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligj Nr. 7643, datë 2.12.1992 “Për Inspektoratin Sanitar Shtetëror”, i ndyshuar;
3. Ligj Nr. 9636, datë 6.11.2006 “Për Mbrojtjen e Shëndetit nga Produktet e Duhanit”, i
ndryshuar;
4. Ligj Nr. 10138, datë 11.5.2009 “Për Shendetin Publik”, i ndryshuar;
5. Ligj Nr. 9518, datë 18.4.2006 “Për Mbrojtjen e të Miturve nga Përdorimi i Alkoolit”, i
ndryshuar;
6. Ligj Nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për Substancat dhe Preparatet Kimike”, i ndryshuar;
7. Ligj Nr. 9942, datë 26.6.2008 “Për Parandalimin e Çrregullimeve të Shkaktuara nga
Pamjaftueshmëria e Jodit në Organizmin e Njeriut”, i ndryshuar;
8. Ligj Nr. 10081, datë 23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar;
9. Ligj Nr. 9952, datë 14.7.2008 “Për Parandalimin dhe Kontrollin e HIV/AIDS-IT”, i
ndryshuar;

10. Ligj Nr. 10469, datë 13.10.2011 “Për Mbrojtjen nga Rrezatimet JoJonizuese”, i
ndryshuar;
11. Ligj Nr. 10107, datë 30.3.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar;
12. Ligj Nr. 8045, datë 7.12.1995 “Për Ndërprerjen e Shtatëzanisë”, i ndryshuar;
13. Ligj Nr. 8025, datë 9.11.1995 “Për Mbrojtjen nga Rrezatimet Jonizuese”, i ndryshuar;
14. Ligj Nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve
infektive”;
15. Ligj Nr.9739, datë 21.5.2007 “Për shërbimin e transfuzionit të gjakut në republikën e
shqipërisë”;
16. Ligj Nr. 44/2012 “Për Shëndetin Mendor” i ndryshuar;
17. Ligj Nr. 8876, datë 04.04.2002 “Për Shëndetin Riprodhues”, i ndryshuar;
18. Ligj Nr. 9106, datë 17.7.2003 “Për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar;
19. Ligj Nr. 9928, datë 9.6.2008 “Për Shërbimin Stomatologjik në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar;
20. Ligj Nr. 10454, datë 21.7.2011 “Për Transplantimin e Indeve, të Qelizave dhe të
Organeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
21. Ligj Nr. 8528, date 23.9.1999 “Për Nxitjen dhe Mbrojtjen e të Ushqyerit me Gji”, i
ndryshuar;
22. Ligj Nr. 9774, date 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
i ndryshuar;
23. Ligj Nr. 10463, date 22.09.2011 “Për menxhimin e integruar të mbetjeve” i ndryshuar;
24. VKM Nr. 241, dt. 27.03.2013 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit
Shtetëror Shëndetësor”;
25. VKM Nr. 835, datë 30.11.2011 “Për Miratimin e Rregullores “Për Kërkesat HigjienoSanitare të pishinave” i ndryshuar;
26. VKM Nr.798, datë 29.9.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e
Mbetjeve Spitalore”;
27. VKM Nr. 321, date 28.05.2014 “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendëshme
në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore” i ndryshuar;
28. VKM Nr. 797, date 29.09.2010 “Për miratimin e rregullores higjieno-sanitare “Për
administrimin e cilësisë së ujerave të larjes”;
29. VKM Nr. 206, dt 13.3.2013 “Për Përcaktimin e Kritereve për hapjen dhe mbylljen e
Qendrave të Transplantimit”;
30. VKM Nr. 617, dt 12.9.2012 “Për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e
bankave të indeve, të qelizave dhe të organeve”;
31. VKM Nr. 237, dt 6.3.2009 “Për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e
spitaleve”.
32. VKM nr.108, datë 09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit,
personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të
shëndetit në punë”;
33. VKM nr. 379, datë 25.05.2016 “Për miratimin e rregullores “Cilësia e ujit të pijshëm”;
34. VKM nr. 632, datë 15.07.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 108, datë
09.02.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe
shërbimet ë specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

35. VKM nr. 639, datë 07.09.2016 “Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të
llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së
punëmarrësit, si dhe të menyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”;
36. VKM nr. 113, datë 17.02.2011 “Për parandalimin e transmetimit të HIV/AIDS dhe për
kujdesin, këshillimin dhe trajtimin e personave që jetojnë me HIV/AIDS në
institucionet e arsimit të riedukimit, institucionet e trajtimit mjekësor, institucionet
rezidenciale të përkujdesit social, burgjet dhe vendet e paraburgimit”;
37. VKM nr. 487, datë 29.06.2016 “Për klasifikimin e proddukteve biocide”;
38. VKM nr. 553, datë 27.07.2016 “Për përbërjen, mënyrën e organizimit dhe të
funksionimit të Komisionit të Autorizimit të produkteve biocide”.
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS
1.
2.
3.
4.

Ligji nr. 10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
Ligji nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, i ndryshuar;
Ligji nr. 103/2016, datë 20.10.2016 “Për akuakulturën”;
Ligji nr. 9401, datë 19.5.2005 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në
“Marrëveshjen për nxitjen e respektimit të masave ndërkombëtare të menaxhimit dhe
të ruajtjes së burimeve nga anijet e peshkimit në det të hapur”;
5. Ligji nr. 9093, datë 3.7.2003 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes për krijimin e komisionit
të përgjithshëm të peshkimit për mesdheun” ;
6. VKM nr. 719, datë 20.10.2011 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorisë
së shërbimeve të midhjes dhe peshkimit, Sarandë”, i ndryshuar;
7. VKM nr. 151, datë 13.3.2003 “Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të
porteve të peshkimit në Vlorë dhe në Sarandë dhe për miratimin e marrëveshjes tip,
të kalimit në përdorim të porteve të peshkimit tek organizatat e menaxhimit të
peshkimit (omp)”;
8. VKM nr. 547, datë 13.5.2009 “Për përcaktimin e procedurave dhe të vlerave të qirasë
për sipërfaqet ujore, për ushtrimin e veprimtarisë së akuakulturës intensive”;
9. VKM nr. 402, datë 8.5.2013 “Për përcaktimin e masave menaxhuese për shfrytëzimin
e qëndrueshëm të burimeve peshkore në det”;
10. VKM nr. 407, datë 8.5.2013 “Për përcaktimin e një regjimi kontrolli për të garantuar
respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në peshkim”;
11. VKM nr. 712, datë 31.7.2013 “Për përcaktimin e procedurave të konkurrimit publik
për të drejtën e peshkimit në ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë”;

