
                                                                   Regjistri i ankimeve/denoncimeve 2018

Nr.
Data e regjistrimit të 

ankesës 

Objekti/ Të dhëna mbi subjektin e 

denoncuar
Sektorit që i drejtohet Statusi i ankesës dhe data e kthimit të përgjigjes Tarifat

1 09.01.2018

Subjekti : tregtim produkte shtazore (peshk) Qarku: 

Lushnje  Adresë: Rreth rrotulli Cermes   Përshkrimi: 

Tregtim në kushte të papërshtatshme

DRAKU Fier Vijon monitorimi  per konstatimin e qytetarit Pa Tarifë

2 30.01.2018

Denoncim për therjen e kafshëve në kushte te 

papërshtatshme ne Lushnje   Adresa: Kryqëzimi tek 

Stadiumi

DRAKU Fier Vijon monitorimi  per konstatimin e qytetarit Pa Tarifë

3 21.02.2018

Subjekti: Kioskë   Adresa: prane shkollave Gustav 

Mayer dhe Naim Frasherit, ne kryqezimin e rruges 

Ndre Mjeda me rrugen Frosina Plaku (nga ana e 

marketit Conad).  Tregtim i produkteve (molto) 

kushte të papërshtatshme, dt. e skadencës fshihet 

lehtë

DRAKU Tiranë

Trajtuar datë: 22.02.2018    OBU ushtron aktivitet ne nje kioske te vendosur nga 

Bashkia;  - Kushtet higjeno sanitare jane te mjaftueshme;

- Subjekti Tregton produkte te ambalazhuara brenda afatit te perdorimit;

- Disponon dokumentacion shoqerues, etiketimi i produkteve te importit ne gjuhen 

shqipe

- Gjurmueshmeria- zbaton ne baze te faturave tatimore

- Mungon plani 3 D

- Librezat shendetesore te personelit jane ne procedure rinovimi

Masa administrative me Paralajmërim dhe Korigjim te detyrave te lëna brenda nje afati 

kohor prej 30 ditesh.

Pa Tarifë

4 26.02.2018
Subjekti: Firma Fix, Lux i shijes  Adresa: Fier.    Data 

e skadencës fshihet lehtë
DRAKU Fier

Trajtuar datë: 28.02.2018  Nga kontrolli i kryer rezultoi se ky subjekt (OBU) ushtron 

aktivitetin tregtar të produkteve ushqimore konform rregullave ligjore.
Pa Tarifë

5 05.03.2018

Subjekti: supermarketi KMY   adresa : prane 21 

Dhjetorit  (Te  kryqezimi Myslym Shyrit)  Dyshimi 

 se tregtohen produkte te skaduara, jashtë afatit të 

përdorimit

DRAKU Tiranë
Trajtuar datë: 05.03.2018   Nga inspektimi i bere nga trupa inspektuese nuk u 

konstatua tregtim te produkteve ushqimore  me afat përdorimi te kaluar.
Pa Tarifë

6 08.03.2018

Adresa : Zona Kutallise, ne qender te Drenovices, ne 

qytetin e Beratit. Shitjen e produkteve ushqimore 

(produkte kryesisht per femije) ne kushte te 

papershtatshme (ne rruge).

DRAKU Berat

Trajtuar Datë: 13.03.2018   U krye monitorimi pranë shkollës 9 vjecare  “Zenel Zeka” 

dhe nuk u konstatuan tregtues të produkteve ushqimore me tavolina. Nga kontakti që 

patëm me përfaqësues të shkollës na u komunikua se pranë derës kryesore hyrëse të 

shkollës nuk ka  tavolina që tregtojnë produkte ushqimore. U krye verifikim i gjithë 

zonës së përshkruar nga denoncuesi dhe nuk u konstatuan shitës ambulant.  Gjithashtu u 

krye një takimi me administratorin e Njësisë administrative Kutalli i cili na komunikoi se 

në zonën e Qëndër, Drenovicë nuk ka shitës ambulant.

Pa Tarifë

7 16.03.2018

Subjekti: Supermarketi "Eco market". Adresa ne 

zonen e porcelanit  (lagjja Varri Bamit), ne Tirane.  

Denoncim i ardhur per  nje produkt te mykur 

(produkti gjalp), por qe eshte brenda dates se 

skadences ( sipas paketimit).

DRAKU Tiranë 

Trajtuar Datë: 26.03.2018  U krye inspektimi subjektit nga trupa inspektuese e 

DRAKU Tirane me date 19.03.2018. Gjate inspektimit nuk u konstatuan probleme ne 

kushtet e ruajtjes se produkti, u hapen disa pako gjalpi dhe nuk konstatuan prani myku.  

Megjithatë u moren mostra per tu analizuar ne laborator per prani myku dhe analiza 

bakterologjike (E. Coli).  Ne pergjigjen e raportit te proves  dt.21.03.2018  analiza 

bakterologjike per E. Coli rezultoi brenda normave. Ne pergjigjen e raportit te proves  

dt.21.03.2018  analiza fiziko kimike, per prani myku, rezultoi  pa shenja myku.

Pa Tarifë

8 19.03.2018
Denoncim per produktin mish ( ka dërguar foto, qese 

mishi në rrugë). Mungojnë të dhënat . 
DRAKU Tiranë Qytetari nuk ka derguar te dhena me sqaruese te rastit Pa Tarifë

9 19.03.2018
Adresa: Kamez Tirane. shitjen ne kushte te 

papershtatshme (ne rruge) te produktit peshk.
DRAKU Tiranë 

Trajtuar Datë: 23.03.2018  Datë 22.03.2018 u krye inspektim ne kete zone  duke 

bashkëpunuar edhe me policinë Bashkiake të Kamzës.  Gjate inspektimit nuk u konstatua 

tregtim te peshkut ne rruge me karroca apo ndonjë makine qe tregtonte peshk ne ambient 

te hapur. Monitorimi i këtij tregu do vazhdoje edhe  ditët e pushimit ( Të shtunën dhe të 

dielën)

Pa Tarifë



10 26.03.2018

Adresa: Komuna e Parisit, pas kafe Oslos ( ky subjekt 

tregton  prapa dyqanit te peshkut), Tirane   Tregtimin 

e produkteve te bulmetit dhe fruta perimeve, ne 

kushte tërësisht jashtë standardeve.

DRAKU Tiranë 

Trajtuar datë: 31.03.2018 Gjatë inspektimit u konstatuan mangësi për të cilat u morën 

këto masa:  1. Për mangësi ne etiketimin e produkteve ushqimore  gjobe ne masën 50 000 

leke.   2.  Për mangësitë e tjera ju dha masa Paralajmërim.

Pa Tarifë

11 27.03.2018

Adresa:  Drenovice Berat Shitjen e produkteve 

ushqimore nga ambulantet ne kushte te 

papërshtatshme.

DRAKU Berat

28.03.2018  Në vijim të verifikimeve lidhur me rastin e denoncimeve që vijnë nga banorë  

të fshatit Drenovicë,  Njësia Administrative Kutalli,  sot më datë 28.03.2018 DRAKU 

Berat në bashkëpunim me inspektorin e Njësisë administrative Kutalli z. Xhelal Vrapi ka 

berë verifikime bazuar në informacionin e dhënë nga denoncuesi.  Nga verifikimi për 

emrin e parë të përmendur nga denoncuesi “Azbi (biku) marina” nga jashtë murit 

rrethues të pronës private u vërejt një tavolinë e cila ndodhej në mes të oborrit të shtëpisë 

private përdhese dhe një fëmijë që mblodhi gjërat e ndodhura sipër saj dhe u fut në 

shtëpi.  Nga kontakti që patëm me famijar të fëmijës na u deklarua se produktet nuk janë 

për tregtim por për konsum vetjak.   Nga verifikimi për emrin e dytë të përmendur nga 

denoncuesi “luli shehu” , ky  rast nuk u kontatua dhe nga inspektori  Njësisë 

administrative nuk ishte i njohur.

Pa Tarifë

12 29.03.2018

Adresa: subjektet prane shkolles 9- vjecare Sevasti 

Qirjazi, Korce.  furrat e bukes qe sipas denoncuesit 

jane kthyer ne piceri apo fast-foode dhe tregtojne 

jashte kushteve higjieno-sanitare

DRAKU Korçë

Trajtuar datë: 06.04.2018 Inspektimi në Subjektin “Erion Qafzezi” me administrator Z. 

Erion Qafzezi, me NIPT/NUIS: L44203005P, aktivitet: “Njësi tregtimi dhe Fast-Food” 

dhe adresë:Lagja Nr. 2, rruga “Sotir Peçi, pranë shkollës 9 vjeçare ”Sevasti Qiriazi”, 

Korçë u krye me datë 30.03.2018 nga ku u konstatuan disa problematika ne lidhje me 

kushtet higjieno sanitare dhe gjurmueshmerise se produkteve ushqimore për te cilat 

subjektit iu dha masa administrative “Gjobë” ne baze te legjislacionit ne fuqi.

Pa Tarifë

13 31.03.2018

Denoncim për  lokalin AMED-ROS, Restorant-

pastiçeri  ne adrese lagjja uji i ftohte ,rruga Murat 

Terbaci, Vlore. Mungesë kushtesh higjieno-sanitare, 

uji.

DRAKU Vlorë

31.03.2018 Rasti eshte derguar me e-mail nga Drejtori I Pergjithshem per DRAKU 

Vlore.  Nga verifikimet e AKU Vlore rezulton qe subjekti I ploteson kushtet higjeno 

sanitare, ka uje te ngrohte dhe te ftohte.

Pa Tarifë

14 01.04.2018

"Bar kafe Pisha" me vendodhje rruga Kalase ngjitur 

me "Hotel Panorama Kruje". Mungesë e kushteve 

higjieno-sanitare, dokumentacioni etj.

DRAKU Durres Derguar nga Drejtori I Pergjithshem me e-mail per DRAKU Durres Pa Tarifë

15 02.04.2018

Denoncim i ardhur ne lidhje me fshirjen e datës së 

skadences se produktit kikirikë.  Sipas qytetarit, 

produkti vazhdon tregtohet edhe perse data e 

skadences ka kaluar. Adresa: Market "EVI" Qyteti 

Studenti Tirane.

DRAKU Tiranë

Trajtuar Datë: 05.04.2018 Për produktin kikirik Huligan 150 gr rezulton se në 

ambjentin e tregtimit u konstatua ky produkt i cili është me datë skadence 28.04.2018. 

OBU është furnizuar me këtë produkt për herë  të fundit me datë 10.03.2018 sipas 

faturës Nr.serial 225996780 nga Global Logistic, si dhe nga verifikimi i produktit 

rezulltoi që data e skadences nuk fshihet. Persa me larte, nga trupa inspektuese  u mor 

vendimi: Bazuar në pikat 1,4,5 neni 48 të Ligjit nr.10433 dt 16.06.2011 “Per Inspektimin 

në R.SH” OBU i jepet masa administrative “Paralajmërim”, korrigjimin e shkeljeve të 

konstatuara  brënda një afati një javor ,OBU duhet të njoftojë pranë DRAKU Tiranë për 

korigjimin e tyre.

Pa Tarifë

16 03.04.2018

Adresa: Lagjja Nr. 9 , furra e bukes prane Muzeumit 

te Deshmoreve, nga mbrapa Farmacive, Durres.  

Denoncim ne lidhje me kushtet higjieno sanitare te 

nje furre buke ne qytetin e Durresit.

DRAKU Durrës

Trajtuar datë: 13.04.2018  Nga inspektimi rezultoi se nuk kishte prani të insekteve të 

llojit furrtare dhe as të insekteve fluturuese. OBU-ja  dispononte çertikatë të shërbimit 3 

D (Deratizim, dizinfektim dhe dizinsektim). OBU-ja dispononte leje mjedisore të dhënë 

nga QKL-ja. Ujit i rrjetit ishte i pashoqëruar me raport analizë. U mor masa 

administrative kryesore “Paralajmërim” dhe u la një afat për korigjimin e shkeljeve  të 

konstatuara  për të cilat subjekti detyrohet të njoftojë DRAKU-në brenda afatit të caktuar 

për korigjimin e mangësive të konstatuara. 

Pa Tarifë

17 05.04.2018

Emri Subjektit: Zgara Tirones  Adresa: Rruga e 

Kavajes, Tiranë Përshkrimi: Jemi helmuar me 

produktet e konsumuara  Kategoria: Kushte Higjeno-

Sanitare

DRAKU Tiranë 

Trajtuar Datë: 14.04.2018 Nga inspektimi i kryer  nuk u konstatuan mangësi ne kushtet 

higjieno-sanitare ne linjën e prodhimit te qofteve. Te vetmen mangesi qe kane konstatuar 

ka qene  garderoba e papershtatshme dhe raport analizat  per produktin djathë duhet 

rinovuar.   U Moren mostra per 1 produkt qofte zgare.   Per mangësitë e konstatuara ju 

dha masa PARALAJMERIM.  Rezultati i analizave për mostrën e marrë ka rezultuar 

brenda normave për E. Coli.

Pa Tarifë



18 05.04.2018

Emri Subjektit: Ervis Qazim . Qarku: Qarku i Tiranes  

Adresa: Rruga "Stavri themeli "  Pershkrimi: Prodhim 

dhe shperndarje produkte me origjine shtazore ne 

kushte skandaloze  Kategoria: Kushte Higjeno-

Sanitare

DRAKU Tiranë

Trajtuar datë 14.04.2018 Nga inspektimi i kryer nuk u konstatuan mangësi në kushtet 

higjieno sanitare ne linjën e prodhimit të qofteve.   Te vetmen mangësi qe kane 

konstatuar ka qene, nuk janë përditësuar te dhënat ne tabelat monitoruese te planit 

HACCP për daten 5 prill 2018.  U Moren mostra per 3 produkte Pleskavice, qofte pule 

dhe Kernacka.  Për mangësitë e konstatuara ju dha masa PARALAJMERIM. Rezultati i 

analizave për mostrat e marra kane rezultuar brenda normave per E. Coli për të tre 

produktet.

Pa Tarifë

19 05.04.2018

Emri Subjektit: Gentian Zerellari  Qarku: Qarku i 

Tiranes  Adresa: Rruga "Sali Butka " Përshkrimi: Disa 

fëmijë janë helmuar pasi kishin konsumuar produktet 

e prodhuara nga ky subjekt kemi dhe prova qe te cilat 

do ti çojmë dhe me tutje.

DRAKU Tiranë 

Trajtuar Datë: 14.04.2018- Nuk kane konstatuar mangesi ne kushtet higjeno sanitare ne 

linjen e prodhimit te qofteve.  -  te vetmen mangesi qe kane konstatuar ka qene : Ne hyrje 

te stabilimentit nje pjese e murit e pa lyer dhe mungon frigoriferi per mishin e pa 

pershtetshme   - Moren mostra per  4  produkte, Qofte Kacaku, Qofte shtepije, Qofte me 

djathe dhe panceta dhe Qofte zgare.  Per mangesit e konstatuara ju dha masa 

PARALAJMERIM.  Rezultati i analizave per mostrat e marra kane rezultuar brenda 

normave per E. Coli per te 4  produktet.

Pa Tarifë

20 05.04.2018

Denoncim ne lidhje me tregtimin e produkteve 

shtazore (peshk) ne rruge, pa kushtet e përshtatshme, 

në qytetin e Korcës

DRAKU Korce Vijon monitorimi  per konstatimin e qytetarit Pa Tarifë

21 10.04.2018

Emri Subjektit: Florina fezaj  Qarku: Qarku i Tiranes 

Adresa: Tirane  Pershkrimi: "Pavaresisht se i eshte 

bllokuar prodhimi nga Draku ,vazhdon pa asnje 

shqetesim te prodhoje dhe tregtoje ne kundershtim te 

ligjit"-  shprehet qytetari

DRAKU Tiranë
Trajtuar dt. 24.04.2018 I eshte bere zhbllokimi aktivitetit, pasi ka plotesuar detyrat e 

lena.
Pa Tarifë

22 11.04.2018

ankese ne lidhje me kushtet e papershtatshme ku 

tregtohen produktet ( buka tregtohet pa ambalazh, 

cilesi e bukes shume dobet, produkte te skaduara - 

keshtu u shpreh qytetarja). Adresa:  Market Riseldi 

, Rruga Siri Kodra (Perballe Hotel Meridian)  Tirane 

DRAKU Tirane Trajtuar me date 13.04.2018 Pa Tarifë

23 11.04.2018

Komisiariati Digjital  denoncimi i ardhur nga nje 

qytetar i qytetit te Delvines ne lidhje me therjet e 

kafsheve ne kushte te papershtatshme. Qytetari ka 

dhene edhe emrat e personave qe kryejne kete 

aktivitet ( Hariz Myftari dhe i vellai Pani Myftari). 

Adresa: Ne Lagjen  Sinan Ballaci, Delvine 

DRAKU Vlorë

Trajtuar datë: 12.04.2018  Gjatë kontrollit subjekti me administrator z.Ariz Myftari 

ishte i mbyllur dhe nga komunikimi me administratorin u konfirmua se është  në proces 

ç’regjistrimi të biznesit. Në subjektin me administrator, Z. Fredi(Pani)Myftari u 

konstatuan kushte shumë të mira higjenike e infrastrukturore. Në subjekt u gjeten në 

proces shitje 5 karkasa mish qengji të vulosura dhe të çertifikuara nga veterineri i 

pushtetit lokal (Bashkia Sarandë çertifikata e dt. 06.04.2018 me 16 krerë të therura) dhe 

¾ karkasë mish derri i vulosur dhe çertifikuar (çertifikata nr.14,dt.04.04.2018 nga 

thertorja Sarandë).  Gjithashtu u bë monitorimi i imtësishëm i ambienteve përreth ketyre 

subjekteve (bahçe,depo etj) dhe nuk u konstatuan shenja të therjeve të bagëtive në ditet e 

mëparshme.

Pa Tarifë

24 12.04.2018

denoncim nga nje qytetar ne lidhje me tregtimin e 

produkteve shtazore qe behen ne kushte teresisht te 

papershtatshme higjieno-sanitare.  Adresa: Kamez, 

Tirane

DRAKU Tiranë 

16.04.2018  Nisur nga denoncimi i qytetarit nga Kamza per tregtim te peshkut ne rruge, 

tek tregu Kamez me date 22.03.2018 trupa inspektuese DRAKU Tirane te cilët bene 

inspektimin ne kete zone  duke bashkëpunuar edhe me policine Bashkiake te Kamzes. 

Gjate inspektimit nuk u konstatua tregtim te peshkut ne rruge me karroca apo ndonje 

makine qe tregtonte peshk ne ambient te hapur.Monitorimi i këtij tregu do vazhdoje edhe  

ditet e pushimit ( Te shtunen dhe te djelen)

Pa Tarifë

25 17.04.2018

Ne vazhdimesi te korrespondences me nje qytetare 

nga fshati i Drenovices edhe pas kthim pergjigjes nga 

ana e AKU-se, eshte  derguar perseri mesazh diten e 

sotme ne faqen e Facebook te AKU-se ne lidhje me 

fenomenin e shitjes se produkteve ushqimore ne 

kushte jo te pershtatshme.

DRAKU Berat

Trajtuar datë 27.04.2018  Drejtoria Rajonale e AKU Berat ka bërë verifikime në terren 

në datat 19.04.2018 dhe 20.04.2018 referuar fotos të dërguar nga  Ju  ku është  

identifikuar vendndodhja e saktë e objektit në foton e mundësuar, por nuk është 

konstatuar asnjë tavolinë dhe asnjë mjet tjetër ku mund të tregtohen produkte ushqimore.  

Për sa me lart lidhur me rastin në fjalë nga ana e DRAKU-Berat do të kryhen monitorime 

dhe verikime të tjera në ditët në vazhdim me qëllim shmangien e rasteve të tregtimit të 

produkteve ushqimore në kushte të pa përshtatshme.

Pa Tarifë



26 20.04.2018

Njoftim nga  Mbrojtja e Konsumatorit ne lidhje me 

nje rast helmimi qe ka ndodhur ne Tirane prane 

shkolles Azef Pellumbi. Dyshimi se vajza, nxënëse në 

klasën e 9, në shkollën At Zef Pëllumbi, ka 

konsumuar një sanduic të cilin e ka blerë në subjektin 

Sindi Kryemadhi

DRAKU TIranë 

Trajtuar datë 25.04.2018 Nga konstatimet e mësiperme trupa inspektuese e AKU-së ka 

marrë vendimin:  U mor masa urgjente e ndërprerjes së veprimtarisë deri në plotësimin e 

kërkesave ligjore. Bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin” (i 

ndryshuar), për shkeljet e konstatuara, në kundërshtim me nenin 23 “Kushtet e 

përgjithshme dhe të veçanta të higjienës së ushqimeve”, neni 36 “Kërkesa të 

përgjithshme të etiketimit të ushqimit”, neni 25 ”Kërkesat për gjurmueshmërinë e 

ushqimeve”, për kundravajtjet administrative dënohet me gjobë, sipas nenit 68 

“Kundërvajtjet administrative”, pika 1: gërma h) Çdo veprim në kundërshtim me kushtet 

e higjienës së ushqimeve, të përcaktuara në nenin 23 të këtij ligji, me 300 000 (treqind 

mijë) lekë,  gërma i) Çdo veprim në kundërshtim me kërkesat e gjurmueshmërisë, të 

përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji, me 100 000 (njëqind mijë) lekë.

Pa Tarifë

27 23.04.2018

Denoncim ne lidhje me date e skadences se produktit 

Tëix qe tregtohet ne marketin Big Market ne Vlore. 

Bazuar ne foto vazhdon tregtimi i ketyre produkteve 

edhe pse data e skadences eshte me 01.04.2018. 

Adresa sipas Kuponit Tatimor:  Big Porti shpk   

Rruga Kosova Pallati 11 Katesh   Nipt:  L56727203N

DRAKU Vlorë

Trajtuar datë 24.04.2018  gjendje në subjekt janë 23 copë me kod Bar: 000159384476, 

Afat 03.06.2018, lot: 744E2NLD050, Faturë blerje: subjekti INTERBRANS: serie 

217757827 datë 03.03.2018, sasia e blerë 72 copë. U kontrolluan dhe evidencat e shitjes  

dhe kartela e Magazinës  për këtë produkt, ku rezultoi se nuk ka blerje të tjera të 

produktit TËIX pas datës 03.03.2018. Vendimi: Në zbatim të Ligjit Nr 10433 dt 

16/06/2011 "Për inspektimin në RSH" neni 47 inspektimi është  kryer i plotë  dhe në 

subjekt nuk u konstatuan shkelje të legjislacionit në fuqi.  

Pa Tarifë

28 27.04.2018/ 30.04.2018

tregtimin e produktit miell  ( i cili ka rezultuar i 

skaduar)  Subjekti Fudi, Kthesa e dyte e rruges per ne 

Sharre, ( ne te djathte kur vjen per ne Durres) Rruga 

nacionale Kombinat- Plepa ( rruga e Ndroqit), 

perballe me FNSH

DRAKU Tiranë

Trajtuar datë 08.05.2018 Më datë 30.04.2018 nga trupa inspektuese e Drejtorise 

Rajonale te AKU- Tiranë, u krye inspektimi në subjektin “DK-Ledio”, me administrator 

Z. Petrit Kodra me NIPT/NUIS: L21407026J, me aktivitet: “Magazinim dhe tregtim 

mielli dhe drithrash” dhe adresë: Ish Shkolla e Edukimit, Vaqar, Tiranë, ku gjatë 

kontrollit të ushtruar është konstatuar se:    Në ambientet e këtij subjekti magazinohet dhe 

tregtohet produkti Miell Tirana dhe nuk rezultoi produkt tjetër miell me thasë me afat 

perdorimi 07.04.2018 dhe 04.03.2017, sikurse është paraqitur ne fotot e ardhura nga 

denoncuesi. Në magazinë ndodhet gjendje në momentin e inspektimit produkt Miell 

Tirana me datë skadence: 22.03.2019; 24.04.2019; 23.04.2019; 19.04.2019. (shoqëruar 

me fatura tatimore shitjeje nga Mielli Tirana sh.a dhe raport provat e autokontrollit nga 

ky subjekt).

Pa Tarifë

29 30.04.2018

Subjekt, aplikon për hapjen e një biznesi, Pretendon 

se po pengohet në fillimin e punë  shprehet "sipas 

bisedes qe patem ne zyrat tuaja, duam te denoncojme 

rastin tone duke menduar qe po shkelen te drejtat tona 

dhe po pengohet fillimi i punes me qellim".

DPAKU
30.04.2018  Personi u ftua ne zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme AKU për sqarime të 

mëtejshme në lidhje me rastin dhe u realizua takimi.
Pa Tarifë

30 08.05.2018

Produkte të pasigurta Subjekti: Market 

"Marvi&Soni". Adresa: ne Tirane rruga Myrteza Topi, 

pallati 18 ne katin e pare, ne afersi te rruges se 

Barrikadave.

DRAKU Tiranë 

Trajtuar datë 15.05.2018  Në ambientet e këtij subjekti janë konstatuar produkte 

ushqimore (biskota, amareta, krem çokollatë, supa, etj, në sasinë total 3720 gr) me afat 

përdorimi të kaluar, të cilat u bllokuan dhe u asgjesuan në vend nga trupa inspektuese 

sipas kërkesave ligjore. Ndaj subjektit bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për 

Ushqimin” (i ndryshuar), për shkeljet e konstatuara, sipas nenit 68 “Kundërvajtjet 

administrative”, pika 1 gërma d) Nxjerrja në treg e ushqimeve në kundërshtim me pikën 

2 të nenit 10 të këtij ligji, u mor masa administrative gjobë me vlerë 300 000 (treqind 

mijë) lekë. Gjithashtu ndaj tij u mor masa administrative Paralajmërim dhe urdhërim i 

subjektit për korigjimin e shkeljeve të konstatuara brenda fatit të përcaktuar.

Pa Tarifë



31 11.05.2018

Një qytetar ngre shqetesimin ne lidhje me cilesine e 

miellit, kontrollet, analizat ( duke u bazuar ne 

emisionin investigativ te dhene mbremjen e dates 

07.05.2018

DPAKU

15.05.2018 Gjate analizimit te mostrave ne zbatim te Urdherit Nr. 2453 date 04.04.2018 

Per ‘’Marrjen e mostrave per analizim te treguesit proteine ne produktet “Grure” dhe 

“Miell” per cdo ngarkese ne PIK-Morine dhe PIK-Hani Hotit”:    Niveli i proteines per 

mostrat e analizuara eshte ne perputhje me normen e deklaruar ne dokumentacionin 

shoqerues.  AKU ju falenderon, pasi cdo informacion, apo shqetesim qe paraqitni na 

ndihmoni ne misionin qe AKU ka.

Pa Tarifë

32 13.05.2018

Denoncim ne  lidhje me produktin oriz qe tregtohet 

nga Firma Gold e Teutes. Qytetarja pretendon se orizi 

qe tregtohet eshte oriz plastik dhe ngre shqetesimin 

mbi dëmin qe mund te shkaktoje konsumimi i tij nga 

qytetaret (sidomos te femijet).

DRAKU Durrës 

23.05.2018  Orizi gold Klasik është importuar nga Spanja nga vetë subjekti Teuta shpk 

dhe sasia e importuar është e shoqëruar me: çertificatë origjine/Euro 1, çertifikatë fito-

sanitare dhe çertifikatë cilësie nga subjekti eksportues Spanjoll.  Gjithashtu ky produkt 

shoqërohej me raport prova përkatësisht: autokontroll nga vetë subjekti si dhe kontroll 

zyrtar gjatë procedurave të importit, analizuar në laboratorin rajonal të Durrësit për 

treguesit fiziko kimikë dhe organo shqisor të cilat kanë rezultuar brenda normave të 

lejuara.  Në ambientet e këtij subjekti u gjet gjendje e produktit orizi gold klasik dhe mor 

mostër për analizë e cila u dërguan në laboratorin Rajonal të AKU Durrës. Nga raport 

prova nuk kostatohen parregullsi pasi treguesit fiziko kimike kanë rezuluar brenda 

normave të lejuara, pa dëmtues dhe pa lëndë të huaj.

Pa Tarifë

33 14.05.2018
Denoncim për fenomenin e shitjes se produkteve  ne 

kushte jo te pershtatshme. Adresa: Drenovice Berat
DRAKU Berat 

18.05.2018  Referuar shqetesimit te derguar nga Ju ne lidhje me tregtimin e produktit 

kumbulla ne kushte te papershtatshme, inspektoret e Drejtorise Rajonale AKU Berat, 

kane bere verifikim ne daten 17.05.2018 prane shkolles "Zenel Zeka" dhe nuk kane 

konstatuar tregtues te produkteve ushqimore.  Trupa Inspektuese do te jete ne monitorim 

te vazhdueshem te kesaj zone.

Pa Tarifë

34 21.05.2018

denoncim ne lidhje me kushtet e papershtatshme te 

bodrumit te pallatit ku jetojne, ka aktivitet edhe nje 

katering. Adresa Rruga Gjon Buzuku (pallati Edale), 

Tirane.

DRAKU Tiranë 

21.05.2018 Nga inspektimi i kryer ne subjekt  u konstatuan disa mangësi për te cilat ndaj 

subjektit u mor masa administrative  gjobe ne vlerën 110.000 leke ( për mos 

implementim te planit HACCP  u mor masa administrative me gjobe 100.000 leke dhe 

për mos realizim te detyrave te inspektimit paraardhës masa administrative me gjobe prej 

10.000 leke).

Pa Tarifë

35 21.05.2018

Denoncim ne lidhje me tregtimin e produkteve te 

pasigurta ( hamburger, pica, akullore etj.) , jashte 

kushteve te pershtatshme, prane shkolles  9 vjecare 

Sevasti Qirjazi.

DRAKU Korce 

23.05.2018 Trupa inspektuese nga Drejtoria Rajonale e AKU Korce  (sektori OJSH) ka 

kryer diten e djeshme date 22.05.2018 inspektim ne subjektin   Erjon Qafzezi  .Subjekti u 

inspektua dhe nga inspektoret nuk u kostatuan shkelje te legjistacionit ne fuqi . Subjekti 

kryente aktivitet si njesi tregtimi dhe nuk u kostatuan produkte hamburger dhe pica (sipas 

denoncimi te ardhur ).

Pa Tarifë

36 22.05.2018

ankese ne lidhje me tregtimin e produkteve jo te 

sigurta ( kos frutash te prishur, produkte ne banak me 

mungese  etikete ) ne subjektin me emer Violeta 

Hoxha ( market) .  Adresa:  ne fund te Materniteti i Ri 

( pallati perbri) ( pas bllokut te pallateve te vjetra).

DRAKU Tiranë 

23.05.2018 U krye verifikim nga Trupa inspektuese e Drejtorisë Rajonale te AKU Tirane 

 ne subjekt dhe rezultoi se ne momentin e kontrollit nuk u konstatuan problematikat ( si 

prani kos frutash te prishur, apo produkte te vendosura ne banak me mungese etikete)  

Gjithashtu u be verifikimi i te gjithë afateve te përdorimit për produktet e tjera ushqimore 

dhe nuk u konstatuan probleme.

Pa Tarifë

37 24.05.2018

Denoncim i ardhur nga nje qytetar ne lidhje me 

tregtimin e produktit (oriz)  i cili eshte me insekte. ( 

ka dërguar video) Produkti Oriz Golden Sun nga 

Kompania  Apollon 5 shpk

DRAKU Tiranë

31.05.2018  OBU disponon raport analizё tё produktit oriz. Nё shkurt tё 2018 ёshtё 

marre mostёr pёr kontroll zyrtar  dhe pergjigja e analizёs ёshtё brenda normave tё lejuara.  

Etiketat pёr produktin oriz janё tё notifikuara. Gjurmueshmeria funksionon.  Pёr qёllim 

tё inspektimit nё subjekt u mor mostёr oriz “Golden Sun’’pёr analiza pranё laboratorit tё 

DRAKU Tiranё.  Pёrsa mё lartё u morёn kёto masa:  1-Ne zbatim tё nenit 43, pika 1, 

germa (b) si dhe nё zbatim tё nenit 43, pika 2, germa (ç) produkti oriz’’Golden Sun’’ e 

ambalazhuar nё pako 1kg, nё sasinё 3790 kg bllokohet deri nё daljen e rezultatit tё 

analizave.  2-Ne zbatim tё pikave 1,2,3,4 te nenit 38 te ligjit 10433 date 16.06.2011’’Pёr 

Inspektimin nё Republikёn e Shqiperisё’’,Pёr qёllim tё inspektimit u bё marrja e 

mostrave pёr analiza fiziko kimike pranё laboratorit tё DRAKU Tiranё.

Pa Tarifë



38 31.05.2018

Denoncim ne lidhje me produkte te prishura (peta 

byreku me myk) , edhe perse tregtohen brenda dates 

se skadences. Adresa : Big Market ne rrugen Njazi 

Meka, Tirane.

DRAKU Tiranë 

06.06.2018  U bë verifikimi në subjekt i kushteve higjieno sanitare të përgjithshme te 

përshtatshme, sistemimi i paisjeve sipas procesit të punës që kryhet, dhe aspirimi të 

përshtatet sipas këtij procesi pune, personeli me libreza shëndetësore, 1 librezë në 

procedurë rinovimi, disponon dokumentacion shoqërues për lëndën e parë dhe produkt i 

gatshëm, disponon analizën mikrobiale të ujit të rrjetit dhe shërbimin 3D.  Nuk ka etiketë 

të notifikuar për produktin e gatshëm petë. Përdor amballazh të përshtatshëm për ushqim.  

Nga sa më lart, nga trupa inspektuese e AKU-së u mor vendimi:   a.Bazuar në ligjin 

nr.9863 dt .28.01.2008 “Për ushqimin” (i ndryshuar), neni 68 ( kundravajtjet 

administrative) pika 1, gërma k të këtij neni (etiketimi në kundërshtim me nenin 36 ) 

OBU i jepet masa administrative gjobë me vlerë 50000 (pesëdhjetë mijë) lekë.  b.Bazuar 

në ligjin 10433 dt.16.06.2011 “Per inspektimin në RSH “ neni 48 pika 1,4,5 Obu i jepet 

masë administrative “Paralajmërim” dhe i lihet afat kohor për korigjim të mangësive të 

konstatuara deri ne 20.06.2018 dhe të njoftojë pranë DR AKU Tiranë.  Subjektit i lihet 

detyrë të mos tregtojë produkte me etiketë të pa notifikuara.

Pa Tarifë

39 07.06.2018
shqetesim ne lidhje me tregtimin e produktit domate 

me pesticide ne tregje.

DPAKU

Sektori OJSH

07.06.2018  AKU kryen kontrolle zyrtare bazuar ne Planin e inspektimeve me baze Risku 

(miratuar nga Ministri)  ku objekt kontrolli jane edhe subjektet qe tregtojne zarzavate, 

fruta dhe perime me pakice/shumice.  Sa me lartë, lidhur me përgjigjet e rezultatit të 

analizave të mostave të dërguara në ISUV për analizim të përmbajtjes së pesticideve në 

zbatim të Udhëzimit Nr. 9 datë 11.04.2017, Ju bëjmë me dije se: Te gjitha mostrat e 

analizuara kane rezultuar brenda normave te lejuara.  Gjithashtu referuar informacioneve 

të ardhura nga Sektori i Koordinimit të Laboratoreve nuk ka patur asnjë raportim të 

menjëhershëm për raste pozitive për vitin 2017 nga ISUV.

Pa Tarifë

40 11.06.2018

denoncim nga nje qytetar ne lidhje me kushtet 

higjieno-sanitare ne subjektin Stefan Nika, ne adrese, 

rruga Sali Butka, Tirane.

DRAKU Tiranë 

10.09.2018  Subjekti  Stefan Nika me NIPT,  L72303023M ne adresen Rr. Shefqet 

Musaraj (Rr.Sali Butka) dhe aktivitet Restorant (gjelltore)  eshte inspektuar me date 

06.09.2018 .        Gjate inspektimit u konstatua:  1. Mungon garderoba   2. Sistemimi i 

produkteve ne frigorifer jo sipas natyres se tyre   3. Raport analizat per disa produkte te 

pa rinovuara.  Per mangesit e kostatuara ju dha masa administrative PARALAJMERIM.

Pa Tarifë

41 07.06.2018

denoncim ne lidhje me tregtimin e produkteve te 

pasigurta.  Behet fjale per produktin ( komposto 

kumbulle) e cila prodhohet nga subjekti Sidnej shpk ( 

qarku Berat).

DRAKU Berat

08.06.2018  Nga verifikimi në ambjentet e magazinave të subjektit nuk u konstatua 

gjendje produkti “Komposto Kumbulle” (580 g).  Nuk u konstatuan lëndë të para, pasi 

sezoni i përpunimit të këtij produkti për këtë vit nuk ka filluar akoma.  Produkti 

Komposto kumbulle i prodhuar nga sezoni i viti të kaluar është i shoqëruar me raport 

prove Nr. 251 datë 20.02.2018 dhe ka rezultuar konform standardeve.  Gjurumueshmëria 

për shpërndarjen e produktit funksionon.  Ky operator I biznesit ushqimor (OBU)  

disponon kartën teknologjike për prodhimin e produktit “komposto kumbulle”.

Pa Tarifë

42 11.06.2018

Zona: Yzberisht   Rruga : Nela   Nr i Shtepis : 15   

Shtepi 3 kateshe  Dyshimi se përdoret banesa e 

shtëpisë për përgatitjen e produkteve fast-food

DRAKU Tiranë Trajtuar me date 12.06.2018 dhe  01.07.2018 Pa Tarifë



43 22.06.2018

Denoncim ne lidhje me tregtimin e produktit te 

pasigurt (pasta shu e mykur).  Produkti tregtohet ne 

subjektin, furra e bukes Dumrea, me NIPT: 

L71509010S Adresa sipas Kuponit Tatimor: Rruga 

Rrapo Hekali, Zona Selite, Vila Nr. 176, Kati 1

DRAKU Tiranë 

03.07.2018  Në subjekt nuk u konstatua në momentin e inspektimit produkt pastashu. 

Nga kontrolli në ambjentet e subjektit rezultoi se produktet e pasticerise nuk prodhohen 

në këtë adresë, por vetëm tregetohen. Kushtet e ruajtjes së produkteve të pasticerise janë 

të pershtatshme (në kushte frigoriferike). Në bazë të gjurmueshmerisë sipas faturave të 

shoqerimit për produktet e pasticerise rezultoi se këto produkte prodhohen në furrë buke 

& pasticeri të të njëjtit subjekt me adresë rruga Robert Shvarc. Në vijim të ndjekjes së 

problematikës u nxorë autorizimi me nr çeshtje 001875-2/1 për kryerjen kontrollit në 

subjektin ‘DUMREA’ në adresën Rr.Robert Shvarc nga ku u konstatua se:  Në bazë të 

gjurmueshmerise për produktin e pasticerise ( pastashu me myk sipas denoncimit) në 

momentin e inspektimit ka gjendje 4 copë pastashu për të cilat me shikim te lire nuk u 

konstatuan shënja myku. Për analizim më të plotë u morë mostër “Kontroll Zyrtar”si dhe 

u bë bllokimi i veprimtarisë prodhuese të produktit të pastiçerisë (pastashu) deri në 

daljen e përgjigjes së analizës.  Ne vijim te ndjekjes se denoncimit te ardhur me email 

mbi produktin pastashu ju bej me dije se, referuar raport proves nr. 357/298  date 

2906.2018 e cila ka rezultuar brenda normave te lejuara ( pa prani te mykut ne brendesi 

dhe ne siperfaqe), u be zhbllokimi i linjes se prodhimit te produktit pastashu. 

Pa Tarifë

44 25.06.2018

Denoncim për tregtimin e produkteve bulmet dhe 

peshk jashte kushteve higjieno-sanitare.  Adresa: 

Tregu Petrele, prane ish stacionit te Trenit, Tirane.  

Qytetari shprehet se ne momentin qe ka kontrolle nga 

trupa inspektuese e AKU-se,  keto subjekte mbyllin 

grilat, per te evituar kontrollin.

DRAKU Tiranë 

27.06.2018  Ne tregun qe ndodhet ne Rr.Skender Kosturi afer ish stacionit te trenit ne 

Tirane nuk u gjet asnje subjekt qe tregeton bulmet.  Dy subjektet qe jane mbyllur nga ana 

e jone dite me pare vazhdojne te qendrojne te bllokuar.  U kostatua se ne nje ambient te 

ketij tregu tregetohej peshk nga z.Shkelqim Duka i cili ishte i pa rregjistruar ne Q.K.B.  

Ambienti ishte i pa pershtatshem per tregetim peshku. Kishte vetem nje banak 

frigoriferik dhe akull per ruajtje te produktit .Ambienti nuk ploteson asnje kusht tregtimi.   

Subjekti kishte 18 kg peshk te cilin ja bllokuam dhe asgjesuam.  Deri ne momentin e 

asgjesimit te peshkut ( duke ja ndotur me sasi te bollshme klori aktiv) subjekti qe 

bashkepunues me trupen inspektuese.  Duke pare qe nuk kishte dokument idendifikimi 

nuk kishte nipt, kontaktuam me perfaqsues te tregut me te cilet rame dakort dhe 

nenshkruan proces verbalin qe ne kete ambient duke filluar qe sot nuk do tregetohen 

produkte shtazore.  Kete gje e pranoi dhe personi qe u gjet duke tregetuar peshk.

Pa Tarifë

45 03.07.2018

Ne vijim te shqetesimit te shprehur edhe me pare, 

qytetari na ka kontaktuar perseri diten e sotme dhe 

shprehet se vazhdon e njejta situate.  Qytetari thekson 

se inspektoret e AKU-se kane qene prezent ne 

ambientet e tregut, por ne momentin qe ata largohen, 

keto subjekte vazhdojne te tregtojne bulmet, peshk, 

byrek ne kushte te papershtatshme, pa ambient 

frigoriferik.  Adresa : Tregu Petrela, prane ish 

stacionit te Trenit, Tirane.   Momentalisht qytetari 

shprehet se jane dy subjekte qe tregtojne bulmet.

DRAKU Tiranë  Vijon monitorimi I tregut per per konstatimin e qytetarit Pa Tarifë



46 06.07.2018

Shqetesimin ne lidhje me ushtrimin e aktivitetit te 

paligjshem te prodhimit te produkteve (fabrike 

jufkash ).  Qytetari pretendon se  ky subjekt zhvillon 

aktivitetin ne mungese te dokumentacionit, si licence, 

kupon tatimor, nipt.  Adresa: Rruga Kole Koci, 

Tirane.

DRAKU Tirane

09.07.2018  Referuar indicios së ardhur u krye kontrolli në subjekt ku  rezultoi:  OBU 

inspektohet për herë të parë nga AKU. Ushtron aktivitetin në një ambjent me 

vendndodhje dhe planimetri të përshtatshme. Mjeti i transportit është i përshtatshëm. -

Kushtet higjeno sanitare, ambjenti i mbajtjes së lëndës së parë ka nevojë për lyerje dhe 

largim sendesh të teperta, një pjesë e ambjentit të përpunimit ka nevojë për lyerje, në 

momentin e kontrollit subjekti nuk u gjet në proçes prodhimi, substancat pastruese 

mbahen në vend të veçantë, përdor ujë rrjeti analiza mikrobiologjike e të cilit duhet 

rinovuar, disponon dokumentacion shoqeruës për produktin ‘’Jufka’’( raport analizë ).  

Një pjesë e raport analizave të lëndëve të para duhen rifreskuar, ambalazhi i përdorur 

është i përshtatshëm për ushqim. Etiketa e produktit Jufka emdo është e notifikuar, 

gjurmueshmeria funksionon. Dezinfektimi i ambjentit kryhet nga vete subjekti por nuk 

dokumentohet.  Përsa më lartë   Në zbatim të pikave 1 , 4 , 5 të nenit 48 të ligjit nr 10433 

datë 16.06.2011’’Për Inspektimin në Republiken e Shqiperisë, obu i jepet masa 

administrative kryesore’’Paralajmerim’’ dhe korrigjim të mangësive brenda një afati 

kohor 15 ditor.

Pa Tarifë

47 10.07.2018

Shqetesim ne lidhje me tregtimin e produktit mish, 

jashte cdo kushti apo kriteri te pershtatshem.  Adresa: 

Himare, Qeparo,

DRAKU Vlorë

11.07.2018  Grupi i inspektimit ka konstatuar (lidhur me indicien) se: Mjeti transportit 

(fugon Benz AA332EB frigoriferik FNA-X_09-2019 me NIPT, Sekondar Indentifikimi 

SN-316297-07-15 dhe me kasë fiskale i perket ketij Subjekti .  Subjekti ka shpërndarë 

produkt mish me makinën në zonën e Himarës, në datë 07.09.2018, të shoqëruar me 

faturë shoqërimi Nr. L7815503 dhe faturë shitje Nr. 59853209 dhe 59853210 dhe ka 

bërë  hyrje në Magazinë pjesën e pashitur me faturë hyrje 17875553 (Nr.3), karkasat janë 

të vulosura dhe të çerifikuara.  Vendimi: Në zbatim të ligjit Nr.10433, dt. 16.6.2011, ” 

Për inspektimin në R.SH”,neni 47, inspektimi është  kryer i plotë  dhe në subjekt nuk u 

konstatuan shkelje të legjislacionit në fuqi.

Pa Tarifë

48 26.06.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar ka denoncuar 

ne lidhje me kushtet higjieno-sanitare te nje lokali ne 

Shkoder.Qytetari pretendon se eshte semure pas 

konsumimit te ushqimit ne kete lokal diten e djeshme. 

Lokali quhet Te Mali. Adresa: Te ish Dega, Shkoder.

DRAKU Shkodër

12.07.2018  Trupa inspktuese DRAKU Shkodër kontatoi se: Subjekti TEMALI  është i 

paisur me QKR dhe zotëron çertifikatë regjistrimi Person i tatueshëm  Me nr identifikimi 

NUIS   L76715004U. Kushtet dhe gjendja e stabilimentit e përshtatshme, Kushtet 

higjeno sanitare të  përshtatshme, Disponon të gjithë dokumentacionin e gjurmushmërisë 

dhe dokumentacionin shoqërues të produkteve Analizën e Ujit dhe librezat shëndetësore 

i ka në proces Rinovimi . Për sa më lart: subjektit i jepet dënimi administrativ 

“Paralajmërim" si dhe realizimin e detyrave brënda dt  05.07.2018. Subjekti detyrohet 

të njoftojë DRAKU për realizimin e detyrave të lëna brënda afateve të përcaktuara.

Pa Tarifë



49  29.06.2018

Ne Faqen zyrtare te AKU-se ka ardhur nje denoncim 

ne lidhje me tregtimin e produkteve ushqimore te 

pasigurta. Nje qytetar denoncon per shitjen e 

produkteve te mykura ( torte dhe trilece) ne 

pasticerine Ege Bakllava. Qytetari pretendon se pas 

konsumimit te tyre bashkeshortja e tij eshte semure. 

Adresa : Rruga e Don Boskos, pasticeri Ege Bakllava, 

Tirane.

DRAKU Tiranë

16.07.2018   Pas kontrollit nga trupa inspektuese AKU rezultoi se: OBU ne kete adrese 

ushtron aktivitet te tregtimit te produkteve tw pasticerise dhe bar kafe. Kushtet higjeno 

sanitare “Ambjenti eshte i pershtatshem dhe i mirembajtur, produktet ruhen ne ambient 

frigoriferik, sipas natyres se produktit.Produktet nga ana vizuale jane te fresketa, nuk 

duket te kete  prani myku apo te jene te ndenjura. U krye marrje mostre per dy produkte 

(torte , trilece) per analize enterobakter ne Laboratorin e ISUV-se. OBU i jepet denimi 

administrative kryesor’’Paralajmerim’’ dhe korrigjim te mangesive brenda nje afati kohor 

7 ditor. Ne vijim te ndjekjes se problematikes bazuar ne rezultatin e raport provave si dhe 

ne ndjekje te gjurmueshmerise eshte kryer inspektimi ne adresen me aktivitet prodhim te 

produkteve te pasticeri nga ku furnizohet subjekti.   u krye kontrolli në subjektin me 

perfaqesues ligjor Aslan Can Cil me NIPT: L81703043R dhe aktivitet: “Pasticeri“: 

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, rruga ''Muzaket'', pallati 4 Gryket, nr.1, 

kati 1. Referuar raport proves nr 3717/2018 per produktin Torte i cili ka rezultuar mbi 

norme me enterobakterie, subjektit ju be bllokimi i linjes se prodhimit dhe tregtimit te 

produktit torte deri ne momentin qe analizat e autokontrollit te dalin ne normen e lejuar, 

subjekti te paraqitet prane institucionit te Aku per procedurat e metejshme. Ne perfundim 

te ketij kontrolli trupa inspektuese vendosi”Neni: 68 . Ligji: 9863 Per Ushqim i 

Ndryshuar . Pika: 1 germa d)  Gjobe ne vleren 300000 (treqind mije) lek  per nxjerrjen në 

treg e ushqimeve, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 10 të këtij ligji.

Pa Tarifë

50 10.07.2018

Denoncim ne lidhje me tregtimin e produktit mish, 

jashte cdo kushti apo kriteri te pershtatshem. Adresa: 

Himare, Qeparo

DRAKU Vlorë

11.07.2018  Grupi i inspektimit ka konstatuar (lidhur me indicien) se: Mjeti transportit 

(fugon Benz AA332EB frigoriferik FNA-X_09-2019 me NIPT, Sekondar Indentifikimi 

SN-316297-07-15 dhe me kasë fiskale i perket ketij Subjekti . Subjekti ka shpërndarë 

produkt mish me makinën në zonën e Himarës, në datë 07.09.2018, të shoqëruar me 

faturë shoqërimi Nr. L7815503 dhe faturë shitje Nr. 59853209 dhe 59853210 dhe ka 

bërë  hyrje në Magazinë pjesën e pashitur me faturë hyrje 17875553 (Nr.3), karkasat janë 

të vulosura dhe të çerifikuara.

Vendimi: Në zbatim të ligjit Nr.10433, dt. 16.6.2011, ” Për inspektimin në R.SH”,neni 

47, inspektimi është  kryer i plotë  dhe në subjekt nuk u konstatuan shkelje të 

legjislacionit në fuqi.

Pa Tarifë

51 11.07.2018

Nje qytetar nga Burreli, parashtron problematiken ne 

lidhje me produktin mish tek lokalet e medha, si 

lokale dasmash, ( produkti pa dokumentacionin 

shoqerues, i pasigurte). Gjithashtu kjo problematike 

kontatohet sipas qytetarit edhe ne subjektet 

ushqimore prane Minierave te Kromit.

DRAKU Diber 

 Ne lidhje me subjektet jane marre masat, date 16.07.2018 duke penalizuar subjektet e 

minierave te cilat kishin dhe ushqim social per punonjesit e tyre, duke bere te mundur 

pezullimin e aktivitetin per tre subjektet dhe mase gjobe ne vleren 5 000 000 per secilin 

subjekt.

Pa Tarifë

52 14.07.2018

Denoncim ne lidhje me nje stabiliment perpunimi 

ushqimesh . Qytetari dyshon  në  mosplotesimin e 

standarteve. (Fast-Food brenda nje banese private). 

Adresa: Zona Yzberisht, rruga Nela 

DRAKU Tiranë

17.07.2018.        Pas kontrollit nga trupa inspektuese AKU u konstatua se  personi qe 

ushtronte aktivitet  Z.Anesti Aliaj,  operonte me kete aktivitet i paregjistruar ne QKB (pa 

nipt). U Konstua se ambjenti ishte i kufizuar, mungonin kushtet higjeno sanitare, 

dokumentacioni shoqerues etj. Menjehere u mor masa  e nderprerjes se kryerjes se 

veprimtarise dhe  u bllokuan  e konfiskuan  pajisjet  me prani ndryshku dhe magazinohen 

ne ambjentet e DRAKU Tirane. Per rastin ne fjale njoftohet  me shkrese zyrtare  Hetimi 

Tatimor dhe Sektori i Krimit Ekonomik.

Pa Tarifë

53 17.07.2018

Denoncim per nje restorant te kompleksi Delijorgji 

"The may flower" restorant bar per mungese te  

kushteve higjieno-sanitare.

DRAKU Tiranë

20.07.2018      Pas kontrollit te kryer rezutoi se: Kushtet higjeno-sanitare jane të 

mjaftueshme. Përsa më lartë u mor masa  me paralajmërim dhe korrigjimin e detyrave 

brenda një afati të përcaktuar, në zbatim të pikave 1, 4, 5 të nenit 48, të ligjit nr. 10433, 

datë 16.06.2011 “ Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë"

Pa Tarifë



54 17.07.2018

Ne rrjetin social te AKU-se Facebook ka ardhur nje 

denoncim nga nje qytetar i cili brenda produktit te 

blere (sallam) ka gjetur nje material plastik. Produkti i 

blere:  marka Arani

DRAKU Tiranë

23.07.2018      U krye verifikimi i proceseve te punes dhe dokumentacionit vertetues nga 

ku rezulton se : 1. OBU kryen kontrollin e lendes se pare dhe produkteve ndihmese ( 

kontroll fizik/vizual dhe dokumentacionit shoqerues),

2.  Kontrollin e proceseve te prodhimit, amballazhimit, magazinimit dhe shitjes se 

produktit te gatshem. 

3. U krye kontroll fizik duke hapur disa pako te produkteve te gatshme si qofte, sallam 

nga ku nuk konstatohet prezence e trupave te huaj si material plastik. Produkti i gatshem 

eshte i shoqeruar me raport analize.

Pa Tarifë

55 19.07.2018

Denoncim per furre buke Laura. Adresa:  Ne rrugen 

Luigj Gurakuqi, ne TIRANE. Sipas qytetarit 

Produktet dhe nenproduktet e brumit shiten jashte 

kushteve higjieno-sanitare.

DRAKU Tiranë

25.07.2018   Pas kryerjes se inspektimit u konstatua se: OBU funksionon në këtë adresë 

si pikë tregtimi buke dhe ëmbëlsirash. Në këtë ambjent nuk kryhet proçes prodhimi ( nuk 

ka asnje pajisje për këtë aktivitet). OBU disponon dokumentacion shoqërues për 

produktin ‘’Buke masive’’ dhe ‘’Embelsire’’(raport analize) nga prodhuesi që është po i 

njejti subjekt ‘’Luara’’ por me adrese Rr: Him Kolli’’ dhe Rr. Myslym Shyri. kushtet ne 

te cilen kryhet aktiviteti jane te pershtatshme. Ne perfundim OBU i jepet denimi 

administrative kryesor ’"Paralajmerim’’ dhe korrigjim të mangesive deri në datën 

31.07.2018

Pa Tarifë

56 24.07.2018

Denoncim per  Embeltoren Akropoli per produkte te 

pasigurta , me prani myku.  Adresa ne  Rrugen e 

Elbasanit. 

DRAKU Tiranë

27.07.2018  Gjate kryerjes se kontrollit ne subjekt u konstatua se:  Ne kete ambient 

kryhet aktivitet i tregtimit te produkteve te pasticerise, nuk kryhet prodhim. Produktet 

merren nga pika kryesore e prodhimit te shoqeruara me dokumentacion (fature 

shoqerimi).  Produktet ruhen ne kushte te pershtatshme frigoriferike.  Eshte kryer 

analizimi i produkti i ci ka rezultuar.  Persa me larte u mor masa me paralajmerim dhe 

korrigjimin e mangesive brenda nje afati te percaktuar ne zbatim te pikave 1, 4, 5 te nenit 

48 te ligjit 10433, date 16.06.2011 Per Inspektimin ne Republiken e Shqiperise.

Pa Tarifë

57 23.07.2018
Denoncim per nje market ne zonen e Gjirit te Lalzit, 

sipas qytetarit ka produkte te skaduara. Market Reom 
DRAKU Durrës

24.07.2018   Gjate inspektimit u konstatuan disa mangesi ne plotesimin e 

dokumentacionit te produkteve per te cilat u moren masat e meposhtme: Paralajmërim 

për korrigjimin e mangësive deri me datë 04.08.2018; bllokimi i produkteve ushqimore 

të paetiketuara edhe në gjuhën shqipe;  Në zbatim të Ligjit Nr.9863 datë 28.01.20008 

“Për Ushqimin” i ndryshuar Neni 68, Pika 1, gërma k u mor masa administrative gjobë 

me vlerë 100.000 lekë.

Pa Tarifë

58 25.07.2018

Denoncim mbi cilësinë e produktit buke ne furrën e

bukës “Luara” me adresën Rruga Luigj Gurakuqi

Tirane.

DRAKU Tirane 

07.08.2018  Menjehere u krye kontrolli nga trupa inspektuese ku u konstatua: Subjekti 

ushtronte aktivitetin në planimetri, ambient dhe kushte higjieno- sanitare  te 

përshtatshme  për natyrën e aktivitetit. Gjithashtu u mor mostër buke masive dhe u 

dërgua për analizim ne Laborator nga ku rezultoi brenda normave te lejuara. ushtroi 

kontrolle edhe ne dy adresat e subjektit “Luara” ku rezultoi se lënda e pare për prodhimin 

e bukës ( miell gruri) konkretisht niveli I proteinës qe  përdorej bazohej ne  udhëzimin e 

MBZHR.

Pa Tarifë

59 25.07.2018

Denoncim per therje te kafsheve ne menyre te 

paligjshme nga shtetasi Ilir Lleshi. Sipas qytetarit ka  

nje thertore ne shtepi ne menyre te paligjshme  Rruga 

e varrave te qytetetit krahu i majte rruga e parafundit.

DRAKU Diber 
Subjekti u penalizua me masen administrative gjobe dhe bllokim te produktit mish 310 

kg. Inspektimi eshte bere nga DP AKU ne bashkepunim me DRAKU Diber
Pa Tarifë

60 26.07.2018

Ne rrjetin social "Facebook" ka mberritur nje 

denoncim ne idhje me tregtimin e produktit qumesht 

jashte kushteve te pershtatshme higjieno-sanitare ne 

zonen e Ndroqit.

DRAKU Tiranë

02.08.2018    Nga kontrolli I kryer rezultoi se ne zonen e komunes Ndroq ushtronin 

aktivitet  5 ferma prodhuese qumeshti me nje numer lopesh mbi 10 krere secila. Fermeret 

u keshilluan se ne qofte se do dalin ne treg dhe do kapen duke tregtuar  qumesht  jashte 

kushteve te percaktuara  do te kete sanksione.

Pa Tarifë



61 26.07.2018

Qytetarja  e cila denoncoi 2 dite me pare rreth 

pasticerise " Akropolis"  per embelsira te mykyra 

kerkon  informacion ne lidhje me shqyrtimin e rastit. 

DRAKU Tirane 

27.07.2018    U krye inspektimi me date  25.07.2018.  Gjate kryerjes se kontrollit ne 

subjekt u konstatua: Ne kete ambient kryhet aktivitet i tregtimit te produkteve te 

pasticerise, nuk kryhet prodhim.  Produktet merren nga pika kryesore e prodhimit te 

shoqeruara me dokumentacion (fature shoqerimi). Produktet ruhen ne kushte te 

pershtatshme frigoriferike.  U krye kontroll fizik i produkteve ku ana vizuale nuk u 

konstatua prani e dukshme myku.  U krye marrje mostre per analize per prani myku.  

Eshte kryer sherbimi dizenfektimit DDD.  Punonjesi i pajisur me libreze shendetsore.  Te 

rinovoj analizat e produkteve te gatshme.  Persa me larte u mor masa me paralajmerim 

dhe korrigjimin e mangesive brenda nje afati te percaktuar ne zbatim te pikave 1, 4, 5 te 

nenit 48 te ligjit 10433, date 16.06.2011 Per Inspektimin ne Republiken e Shqiperise.  

Eshte kryer analizimi i produkti i ci ka rezultuar.  Pamja: produkt me pamje te rregullt, pa 

shenja myku ne siperfaqe e ne brendësi  Ngjyra: karakteristike e llojit, kafe.  Aroma: 

karakteristike e llojit çokollatës  Shija: e embel, pa ere dhe shije te huaja.  Prezence 

myku: nuk ka

Pa Tarifë

62 30.07.2018

buka qe tregtohet ne kinostudio stacioni fundit rruga 

Aleksander Moisiu,furre buke pasticeri 

ALNA.Gjithmone buka ka probleme si me madhesine 

peshen por dhe pastertine qe gjithmone gjejme 

brenda papasterti te ndryshme.Ju lutem merreni ne 

konsiderate pasi kemi mbi 1vit me kete problem.

DRAKU Tirane

02.08.2018     Nga kontrolli I ushtruar ambjenti eshte i pershtatshem referuar kushteve 

higjeno-sanitare. Gjithashtu u mor moster per analiza laboratorike " buke masive" ku 

rezultoi se eshte brenda normave te lejuara. 

Pa Tarifë

63 03.08.2018

denoncim i ardhur nga nje qytetar per helmim nga 

konsumimi i ushqimit ne restorantin Rifat Peshkatari.  

Adresa: Lagjja 13, plazh Durres, prane ures se 

Dajlanit.  Nga analizat e bera ne Spitalin e Urgjences 

se Durresit esht konstatuar nga mjeku reaksion dhe 

helmim nga ushqimi.

DRAKU Durres 

06.08.2018 u realizua kontakti dhe verifikimi prane spitalit Durres, te situates. U 

Komunikua me Drejtoreshen e Spitalit, Nen Drejtorin Teknik, Kryeinfermieren dhe 

Infermierinte Turnit prane Urgjences se spitalit, duke ju referuar dates 02/08/2018 dhe 

emrit te personit denoncues,Asnje e dhene nuk figuron ne kete emer. Gjithashtu asnje e 

dhene per helmim ushqimi nuk eshte raportuar se fundmi.Ne bisede u ra dakort, qe cdo 

rast i helmimit si pasoje e konsumimit te cdo produkti ushqimor, te njoftohet prane 

DRAKU Durres, panvaresisht se procedura e tyre e kerkon qe raportimet te behen ne 

ISHP.  

Pa Tarifë

64 06.08.2018

Denoncim per ujin qe tregtohet ne kryeqytet 

nepermjet depozitave, ne mungese te kushteve te 

pershtatshme higjieno-sanitare 

DRAKU Tirane 

Në muajin shtator u ndermor aksion per kete problematike, pati reagim nga subjektet te 

cilet kerkonin informacion per plotesimin e dokumentacionit te nevojshem. Rasti e-mail 

date 11.09.2018 ku u sqarua se: Nje subjekt per te tregtuar uje te pijeshem me autobot 

fillimisht duhet te jete i regjistruar prane QKB. Pastaj si cdo operator tjeter biznesi 

ushqimor duhet ti permbahet kerkesave ligjore te Ligjit Nr.9863, Dt.28.01.2008, "Per 

Ushqimin" i Ndryshuar si dhe kerkesave te Udhëzim i MBUMK nr. 22, datë 25.11.2010. 

Pa Tarifë

65 07.08.2018

Denoncimi nga qytetarja ne lidhje me kushtet e 

higjienes ne lokalin Luga e Arte.   Denoncimi I 

ardhur: Rruga Nikolla Tupe, Tirane

DRAKU Tirane 

14.08.2018    Gjate inspektimit u konstatua se subjekti Dhurata Thanasi ushtronte 

aktivitetin ne mungese te kushteve higjeno-sanitare.  Referuar denoncimit për prani te 

çamçakëzit ne produktin "Tarator" i bere me kos nuk mund te verifikonim asgjë, pasi 

prania e tij ishte gjetur ne dt. 03.08.2018 dhe për kontrollin e kamerave nuk është 

kompetence e AKU-se.  Po kështu kryerja e analizave për punonjësen dhe vendosjen ne 

dispozicion denoncueses, u verifikuan Librezat Shëndetësore të të gjithë punonjësve dhe 

ishin brenda afatit. U moren masat e meposhtme: Bllokim te menjëhershëm të aktivitetit.. 

Masë administrative me Gjobë në vlerën 300000 leke ( për mungesë të kushteve higjeno-

sanitare në  ambientet e kuzhinës). 

Pa Tarifë

66 07.08.2018

denoncimi i ardhur nga nje qytetar i cili shpreh

shqetesimin per menyren se si tregtohet produkti

mish pule jashte cdo standardi higjieno-sanitar.

Adresa: Rruga Fan Noli, perballe restorant Rio Palace

( ne plazhin e Golemit).

DRAKU Tirane 

11.08.2018    Nga kontrolli qe u ushtrua ne zonen e percaktuar ne denoncim (Rr. Fan 

Noli perballe Restorant RIO PALACE ne Golem) nuk u konstatua ndonje subjekt 

ambulant duke tregtuar, pjekur pula. U kontrollua, u fotografua dhe u filmuan gjith zona 

per rreth dhe nuk u konstatua gje.

Pa Tarifë



67 09.08.2018

Ne komunikim telefonik nepermjet numrit te gjelber

nje qytetare shprehu shqetesim ne lidhje me bar

restorant Artigiano. Problematika : Bar Restorant

Artigino qe ndodhet ne kryqezimin e rruges Papa

Gjon Pali dhe Mustafa Matohiti ( ne zonen e ish

Bllokut), nga ana e rruges Mustafa Matohiti, prane

dyerve te magazines se ketij subjekti kundermon ere e

pakendshme per te cilin te ngre dyshime per

prezencen e ushqimeve te prishura dhe jashte

standardeve.

DRAKU Tirane 

21.08.2018     Referuar shqetesimit te derguar per arome te pakendme prane magazins se 

restorant Artixhano,u be verifikimi ne ambjentin e subjektit ku rezulton se OBU nuk ka 

magazine ushqimore. Produktet ushqimore ruhen ne kushte te pershtatshme sipas natyres 

se tyre, ne baza frigoriferike ku jane temperatura te monitoruara.

Pa Tarifë

68 13.08.2018

Ne komunikim telefonik, nga numri i gjelber 

(08007575) nje qytetar shpreh shqetesimin ne lidhje 

me nje produktet e nje restoranti ne Himare. Lokali ( 

bar restorant)  Amos. Adresa: Potam Himare. 

DRAKU Vlore 

14.08.2018   Referuar shqetesimit te derguar pas inspektimit Trupa inspektuese mori 

masen administrative me gjobe per rastin. Rasti eshte pasqyruar edhe ne nje nga 

njoftimet, ne rubriken lajme ne faqe zyrtare web të AKU-se.

Pa Tarifë

69 13.08.2018

Ne vijim gjendet denoncimi i ardhur nga nje qytetare 

e cila shpreh shqetesimin mbi kushtet higjeno-

sanitare te nje subjekti ( tregtim lengje frutash te 

fresketa). Qytetarja pretendon se konsumimi i tyre ka 

shkaktuar helmim te femija ( temperature e larte). 

Subjekti : Erik Topi . Adresa: Rruga Margarita 

Tutulani, Tirane.

DRAKU Tirane 

16.08.2018    Referuar denoncimit Me date 15.08.2018 eshte nxjerr autorizimi per 

kryerjen e inspektimit ne subjektin e Z. Enrik Topi me aktivitet tregtimin e fruta 

perimeve ne adresen Rr. Margarita Tutulani.   Gjate kontrollit te kryer u kosntatua se :  

Kushtet higjeno sanitare jane te mjaftueshme ( ambjenti ka nevoje per lyerje).   Subjekti 

furnizohet me uje rrjeti publik, disponon akt marrje mostre ( eshte lene detyre te terheqe 

analizen e ujit).   Persa me larte u mor masa administrative me paralajmerim ne zbatim te 

pikave 1, 4, 5 te nenit 48 te ligjit 10433 date 16.06.2011 Per Inspektimin ne Republiken 

e Shqiperise, si dhe korrigjimi i shkeljeve brenda afatit te percaktuar.

Pa Tarifë

70 14.08.2018

Ne komunikim telefonik ( nga telefoni i zyres) nje 

qytetare beri nje ankese ne lidhje me kushtet e 

tregtimit te produktit peshk ne Pazarin e Ri. 

DRAKU Tirane Rasti ne trajtim, vijon monitorimi i tregut Pa Tarifë

71 14.08.2018

 Qytetarja ne komunikim telefonik u shpreh se 

produktin makarona Divella te blere ne supermarketin 

Spar ne Qendren Tregtare TEG. Ka problematike.  

Pershkrimi produkti ka insekte ne brendesi te 

paketimit.Ne email ka derguar edhe foto te produktit.

DRAKU Tirane 

20.08.2018      Bazuar ne indicion e ardhur per tregtimin e produktit ushqimor Makarona 

supe " Divella", Acini Di pepe 78/b, dhe Seme di Melone 72 ( sipas fotove bashkangjitur 

emial-it) me prani te demtuesve,  pas inspektimit rezultoi se: Nga verifikimi ne 

magazinen qendrore dhe supermarketin Spar Albania me adresen qendra tregtare Teg, 

rezultoi se keto produkte ( makarona supe), nuk ishin gjendje . Gjithashtu nga ana e 

perfaqesueses se subjektit u deklarua se produktet Makarona supe "Divella", Acini Di 

pepe 78/b, dhe Seme di Melone 72 ( sipas fotove bashkangjitur emial-it) nuk jane 

tregtuar asnjehere nga kjo kompani.

Pa Tarifë

72 16.08.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te

zyres 042254052) nje qytetar u denoncoi ne lidhje me

tregtimin e produktit peshk pa asnje kusht higjieno-

sanitar. Tregtimi behet nga makina te vogla, pa kupon

tatimor dhe qytetari konstaton se produkti eshte i

prishur. Adresa ne Golem , prane Resort Diamma

ose te Diamond

DRAKU Tirane 

21.08.2018          Me date 16.08.2018  rrreth ores 15.30 minuta  dhe me date 17.08.2018   

eshte kontrollua zona  ne rrugen qe te shpie ne resortin " DIAMMA"dhe ne te tre rruget 

qe lidhin resortin me pjesen tjeter. Gjate kontrollit te rrugeve dhe te ambjenteve perreth si 

dhe te makinave ku dyshohej se mund te shitej  peshk nuk eshte evidentuar te kishte 

shitje peshku. Jane kontrolluar rruget ne te majte te resortit per te kontrolluar dhe pjesen 

qe del para tije dhe nuk konstatuam te kishte shitje peshku. Ne te trija rruget pyetem 

biznese nese ka ndonje person qe shet me makine te vogel   apo furgon malli  per nje 

periudhe te caktur te dites por na u tha qe nuk kemi pare .  Ne te dyja ditet trupa 

inspektuese ka qendruar deri ne oren 17.00 pas mesdite.  Po keshtu diten e dyte kemi 

vajtur dhe te subjekti Diamond dhe nuk kemi konstatuar shitje peshku ne rruge apo ne 

makina te  parkuara anash rruges    

Pa Tarifë



73 18.08.2018

Denoncim per subjektin Infood shpk Adresa: ish

profarma, Sipas qytetarit produkteve ushqimore ju

hiqen etiketat origjinale dhe u vendosen te tjera.

DRAKU Tirane 

20.08.2018   Nga verifikimi ne subjekt u konstatua se pothuajse te gjitha ambjentet e 

OBU jane bosh ( subjekti eshte ne proces transferimi), perjashtuar nje ambjent qe kishte 

nje sasi te vogel produktesh per te cilat OBU deklaron se do te transferohen brenda 

dt.18.08.2018, pasi OBU ka transferuar adresen ne Rr.Veriore e Aeroportit Nene Tereza, 

Km 2 Tirane.   Ne ambientet e subjektit nuk u konstatuan pajisje apo materiale te tjera qe 

mund te perdoren per ndryshimin e datave te skadences.  

Pa Tarifë

74 19.08.2018
Denoncim ne vijimesi te denoncimit te meparshem

per subjektin Infood shpk. Adrsa: ish Profarma.
DRAKU Tirane 

30.08.2018   	Referuar dencimit të ardhur me email është kryer inspektimi në subjektin in 

food me adresë Rr. Xhemollari, Shkozë, Tiranë.   Gjate kontrollit u konstatuan mangesi 

ne kushtet higjieno-sanitare, mungese te dokumentacionit (librezat shëndetësore të 

personelit, mungese te plani 3 D, sistemi i vtetekontrollit HACCP .  Ndaj OBU u mor 

masa e ndërprerjes së veprimatarisë deri në plotësimin e kushteve referuar legjislacionit 

në fuqi, bllokimit të produkteve deri në marrjen e masave për asgjesim si dhe masa 

administarive me gjobe ne vleren 1 000 000 leke .   Gjithashtu është kryer inspektimi në 

subjektin In Food me adresë Rr, Veriore e Aeroportit, Nënë Tereza, km 2.  Rezulton se 

subjekti ka aplikuar ne QKB per tu pajisur me QKL. Përsa më lartë u morë masa me 

paralajmërim në zbatim të pikave 1, 4, 5 neni 48 të ligjit 10433 datë 16.06.2011 Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërise, Obu duhet të plotësojë detyrat brenda afatit të 

përcaktuar

Pa Tarifë

75 20.08.2018

Denocim per restorantin "Kapiteni" i mbyllur nga 

AKU per mungese te kushteve higjieno-sanitare 

(lajmi para disa ditesh) rezulton se vazhdon 

aktivitetin, por thjesht ka mbuluar emrin e restorantit, 

per te mos u identifikuar.  Adresa : Jale,

DRAKU Vlore 
Subjekti eshte mbyllur nga ana e AKU Vlore dhe ne momentin e konstatimit ai punonte 

vetem Beach-bar, ky subjekt funksionon vetem 3 muaj te veres.
Pa Tarifë

76 20.08.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber 

(08007575) na kontaktoi nje qytetar shume i 

shqetesuar ne lidhje me kushtet ne te cilat ushtrohet 

aktivitet nga nje shtetas ne lagjen e tij.  Sipas qytetarit 

shtetasi Pasha Duka  ka hapur biznes ne banesen e tij 

private dhe e ushtron aty aktivitetin.  Furnizohet me 

mish dhe pula  te gjalla qe theren ne kete ambient 

jashte cdo kushti higjieno-sanitar.  Adresa: Rruga 

Gurakuqi, Vore, Tirane

DRAKU Tirane 

23.08.2018   Nga inspektimi u kostatua : Thertorja ne Marqinet ishte e mbyllur, nga jasht 

thertores nuk u dalluan shenja te therjes se bagetive.   Me ndihmen e sherbimit te policise 

ne Posten e Policise Vore u be kontroll edhe ne banesen e Shtetasit Pasha Duka dhe nuk 

u konstatua te kete produkte ushqimore ne makinat qe kishte ne oborr, nuk kishte dhoma 

frigoriferike dhe nuk kishte produkte mishi dhe pula te therura.  Ne oborrin e shtepise 

kishte pula te gjalla  te cilet sipas sherbimit te policise ka patur denoncim nga qytetaret 

ne Komisariat per eren e rende qe ka ambjenti ku i mban ne keto dite te nxehta te veres.  

Mendojme se per eren e rende qe vjen nga mbarshtrimi i pulave ne nje qender te banuar 

duhet te merren organe te tjera ligjzbatuese (Bashkia Vore dhe Inspektoriati mjedisit).   

Kontrolli u shtri edhe ne te gjithe dyqanet e tregtimit te mishit ne qytetin e Vores per te 

pare nese subjektet kane furnizim me mish dhe pula nga  Pasha Duka.  Ne asnje dyqan 

nuk u konstatua qe te kene furnizim nga  Pasha Duka.

Pa Tarifë

77 22.08.2018

Ne komunikim nga rrjeti social Facebook ka ardhur 

nje denoncim ne lidhje me  tregtimin e produkteve 

ushqimore.  Qytetari shprehet se subjekti i cili eshte 

ne pronese te shtetasit Xhemil Beqiraj, tregton 

produkte ushqimore si dhe helme qe perdoren per 

bujqesi.  Mungon kuponi tatimor. Adresa: Bregas, 

Korce

DRAKU Korce

23.08.2018   Subjekti Donika Beqiraj ( bashkeshortja e Z.Xhemil Beqiraj ) ka pezulluar 

aktivitetin e tregetimit qe me daten 27.01.2016.Ambjenti I tregetimit u gjet I mbyllur .  

Nga kontakti me perfaqesuesen e subjektit znj.Donika Beqiraj I kerkuam dhe na vuri ne 

dispozicion ambjentin ne fjale , u krye verifikimi me imtesi I ambjentit dhe nuk u 

konstatuan produkte te mbrojtjes se bimeve si dhe produkte ushqimore .   Nga ana e 

subjektit deklarohet se : Qe ne muajin Janar 2016 qe ka bere pezullimin e aktivitetit  nuk  

ushtron me aktivitetin e tregetimit te produkteve ushqimore .

Pa Tarifë



78 22.08.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber

(08007575) na kontaktoi nje qytetar shume i

shqetesuar ne lidhje me cilesine e bukes. Qytetari

shprehet se ka blere buke te zeze ne Furre buke

Pasticeri Lika dhe ka provuar nese buka eshte me

ngjyrues.Sipas qytetarit buka doli me ngjyrues ( e ka

vendosur ne uje per nje ore dhe uji eshte ngjyrosur).

Adresa: (Furre buke pasticeri Lika) Rruga Cabej,

perballe Ana Supermarket.

DRAKU Tirane 

28.08.2018    Bazuar kesaj problematike te dale, i jemi drejtuar me email sektorit te 

Laboratorit prane Drejtorise se Pergjithshme per te na bere te mundur analizimin e 

produktit buke e zeze prane laboratorit te ISUV-se per prani te ngjyruesve.  Nga email i 

ardhur nga laboratori i ISUV-se njoftohemi se nuk mund te kryhet analizimi i produktit 

buke per prani te ngjyruesve.  , u krye inspektimi në subjektin “Furre buke”,  kushtet 

rezultojne te pershtatshme, Nga kontrolli që u bë në ambjentet e subjektit nuk u gjet 

asnjë lloj ngjyruesi.  Bazuar ne nenit 48 pika 1,4,5 të Ligjit nr.10433 dt.16.06.2011 “Për 

inspektimin në Republiken e SHqiperise”Obu i jepet masa administrative kryesore 

“Paralajmërim”, të korrigjojë mangësitë e konstatuara 

Pa Tarifë

79 23.08.2018

fotot e derguara nga nje qytetar i cili denoncon per

falsifikim te vajit te ullirit ( ne etikete quhen vaj ulliri

por ne perberje nuk rezulton e tille sipas qytetarit).

Vaj Ulliri " Olive Oil, Origjinal Dhermiu" Vaj Ulliri

" Misha Saranda"    

DRAKU Tirane 

28.08.2018   	Në inspektimin e datës 24.08.2018 në subjektin “ Dhermiu Olive Oil”, u 

konstatua se:   Kushtet higjieno sanitare të përshtatshme, pajisur me dokumentacioni. 

mor mostër për kontroll zyrtar, dhe gjithë  sasia u bllokua deri në  dalje te përgjigjes së  

analizës.  Subjekti "Kristi Kote' Saranda Al".  se kushtet higjeno sanitare si dhe kushtet e 

ruajtjes se produktit ne subjektin Kristi Kote janë të përshtatshme për ushtrimin e 

aktivitetit.  Per produktet e gjendura ne magazine u morën mostra për analiza fiziko 

kimike pranë laboratorit të DRAKU Tiranë.   Për produktin Vaj ulliri i virgjër ''Perla 1 

liter, OBU disponon notifikimin e etiketës sipas shkresës me nr Prot.1366/2 date 

27.09.2017, por etiketa me të cilën del në treg produkti nuk është e notifikuar.  OBU 

dënohet me gjobë në vlerën 100000 ( njeqindmije leke) për veprim në kundështim me 

kërkesat e gjurmueshmerisë të përcaktuara në  Ligjin per Ushqimin.  OBU dënohet me 

gjobë në vlerën 50000 ( pesëdhjetëmije leke ), për veprim në kundërshtim me kerkesat e 

nenit 36 ''Mbi miratimin e rregullave për etiketimin e produkteve ushqimore''.  U bë 

bllokimi i produkteve të sipërcituara deri në daljen e rezultateve të analizave

Pa Tarifë

80 25.08.2018
Denoncim per produktin uje " Santa Mara", I cili nga 

foto e derguar nga qeytetarja rezulton I papaster
DRAKU Tiranë

28.08.2018   Në momentin e kontrollit OBU nuk u gjend në proçes pune. OBU ushtron 

aktivitetin në një ambjent me vendndodhje dhe planimetri të përshtatshme. Pajisjet dhe 

linja e ambalazhimit janë të përshtatshme. U bë evidentimi i sasisë së ujit mineral natyral 

‘’Santa Mara’’ gjendje ne magazinë. Nga kjo sasi uji gjendje në magazinë u mor mostër 

për analiza për ngarkesë bakteriale pranë laboratorit të D.SH.P Tiranë.  Per sa me siper u 

vendos masa: Bllokohet sasia prej 12.740 ton ujë mineral natyral’’Santa Mara’’i 

ambalazhuar në bidona 10 litersh /copa e cila ndodhet gjendje në magazinë deri në daljen 

e rezultateve të analizave

Pa Tarifë

81 27.08.2018

Ne rrjetin social "Facebook" ka mberritur nje 

denoncim ne lidhje me kushtet higjieno-sanitare ne 

nje restorant Bar Ulqini ne Shkoder. 

DRAKU Shkoder

29.08.2018  Referuar denoncimit te ardhur pas inspektimit nga trupa inspketuese u 

konstatu se Mungon dokumentacioni i gjurmushmërisë së produkteve me përjashtim të 

mishit, Subjekti nuk disponon regjistër gjurmushmërie, Mungon analiza e ujit.  Për 

shkeljet e konstatuara me lart  ndaj subjektit  janë   marrë  2  masa  administrative: 

Masaadministrative me  Paralamjerim për realizimin e detyrave të lëna brënda afateve të 

përcaktuara. Si dhe masa administrative me Gjobe ne vleren 100 000 leke në zbatim të 

Nenit 68 pika 1 germa  i  të Ligjit Nr 9863 dt 28.08.2008 “ Për Ushqimin “ i ndryshuar, 

për veprimin në kundërshtim me nenin 25 të po këtij ligji( Me kërkesat për 

gjurmushmërinë )  

Pa Tarifë

82 27.08.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetare sapo denoncoi ne 

lidhje me cilesine e produktit domate. Produkti eshte 

blere para dy ditesh ne adrese:  Tregu Agroushqimor 

tek ish Uzina Dinamo, Tirane.

DRAKU Tirane 

01.09.2018 Nga verifikimi I kryer në terren rezulton se në tregun Agroushqimor Ish 

Uzina Dinamo ka shumë subjekte, si dhe tregtar ambulant të cilët tregtojnë produktin 

domate.

Janë marrë 3 mostra domate për kotroll zyrtar në tre subjekte të ndryshme të cilat janë 

dërguar për analizimim për përmbajtjen e pesticideve pranë laboratorit të ISUV-së.

Pa Tarifë



83 27.08.2018

Nje qytetar denoncon restorantin "Grand Castel 

Ndreu" , Lunder pas tregut i cili ka mish pa vule dhe 

pa asnje dokumentacion shoqerues per produktet 

ushqimore.

DRAKU Tirane 

28.08.2018   Ne kete adrese ushtronte aktivitetin subjekti Aronoel Ndreu me nr. NIPT 

L72217026O, Lagjia Lunder, Rruga e Vilave. Nga kontrolli rezulton se ka  Furnizim 

ditor me mish te fresket vici blere me kupon tatimore, ka dokumentacionin shoqerues, 

ruhet ne kushte frigoriferike Produkte te tjera ushqimore shoqerohen me raport analiza.

Pa Tarifë

84 27.08.2018

Ne aplikacionin online "Inspektori Digital" ka ardhur

nje denoncim ne lidhje me kushtet higjieno-sanitare

ne te cilen sherbehet ne nje restorant ne Tirane.

Adresa: Restorant Serendipity, Rruga Liman Kaba,

Vila nr. 30. 

DRAKU Tirane 

28.08.2018    Gjate inspektimit Nuk u konstatuan mangesi ne kushtet higjeno sanitare ne 

ambjentet e kuzhines, ka dokumentacion shoqerues.   subjektit i jepet masa 

administrative PARALAJMERIM, dhe korrrigjimi i mangesive te konstatuara brenda nje 

afati kohor

Pa Tarifë

85 29.08.2018

Shqetesim ne lidhje me furrat e bukes qe nuk 

prodhojne buke me kualitet dhe ne gramature  

korrekte.  Adresa: Pallatet Cabej ne Tirane

DRAKU Tirane 

28.08.2018   Me datë 27.08.2018 është nxjerr autorizimi i inspektimit referuar indicios së 

ardhur  Nga verifikimi i kryer ne kete adrese e dhene rezultoi se nuk ka asnje subjekt qe 

ushtron aktivitetin si prodhim dhe tregtim prodhime brumi ( buke) ne komplesin e 

pallateve Cabej.  DRAKU Tirane kerkon nje orientim me te sakte mbi subjektet.

Pa Tarifë

86 29.08.2018

Denoncim i ardhur nga nje qytetar ne lidhje me afatet 

e skadencave dhe  kushtet e ruajtjes se produkteve ( 

lengje frutash).  Adresa: rruga e Burgut, Tirane

DRAKU Tirane 

29.08.2018    Referuar denoncimit te ardhur me email, ku nuk percaktohet emri, apo 

ndonje dhene qe mund te na ndihmojme qe te gjejme kete subjekt, kerkojme qe te na 

mundesohet nje menyre komunikimi me qytetarin  qe te na jape nje orientim me te sakte 

mbi kete subjekt.

Pa Tarifë

87 29.08.2018

Ne rrjetin social te AKU-se Facebook ka ardhur nje 

denoncim nga nje qytetar ne lidhje me tregtimin e 

produkteve ushqimore jashte afatit te skadences.  

Adresa:  Lagjja Gurra te Big Market Lezha.  

DRAKU Lezhe

30.08.2018   Inspektim zyrtar,me baze te denoncimit nga nje qytetar ne lidhje me 

tregtimin e  produktit “Amadori  wurstel me djathe’   Nga inspektimi i produktit ne fjale 

rezulton qe nuk ka produkt “Amadori’wurstel me djathe  jashte afateve te 

perdorimit.Rezulton vetem nje sasi prej 9 pakosh 150 gram secila ,e me afat skadence 

25.11.2018  Nga inspektimi i subjektit, nuk u konstatuan shkelje te kerkesave ligjore.

Pa Tarifë

88 30.08.2018

Njesia e biznesit "Big Market" me adrese tek stacioni 

i autobusave tek 9 katshet ose rreth 50 metra poshte 

kafe Europes ne krah te djathte urbane tregeton 

mallra qe jane te skaduar.Nje prej tyre eshte lengu i 

portokallit Agros 100 natyral. 

DRAKU Tirane 

02.09.2018   u krye kontrolli në subjektin ‘’BASHKIMI’’ me perfaqesues ligjor Razije 

Sulaj. aktivitet: “Tregetim produktesh ushqimore‘‘ me adresë:Rr:’’Barrikadave tek 

Supermarket BIA’’ Tirane.   U kontrollua i gjithë ambjenti ku mbahen e tregetohen 

produktet ushqimore.  Në momentin e kontrollit produktet qe tregetohen jane brenda 

afateve te perdorimit. Produkti ruhet ne kushte te pershtatshme ne temperature ambjenti, 

brenda afatiti te perdorimit.  Inspektimi perfundoj pa shkelje te kerkesave ligjore.

Pa Tarifë

89 01.09.2018
Denoncim mbi shitjen e pulave jashte kushteve ne 

zonen e ish-kenetes ne Durres.
DRAKU Durres 

04.09.2018   Ne vleresim te ankeses se qytetarit mbi situaten e krijuar nga shites te 

paautorizuar te pulave, do marrim keto masa si vijon:  komunikim me shkrese zyrtare, me 

Drejtorine e bujqesise dhe stukturen vendore, mbi menaxhimin e situates dhe marrjern e 

masave per disiplinimin dhe kontrollin e saj .  inspektim dhe kontroll i gjurmueshmerise, 

ne pularite e qarkut Durres, per pulat e skaruara dhe destinacionin perfundimtar te tyre. 

Pa Tarifë

90 02.09.2018

Denoncim per kushtet higjeno-sanitare kundrejt 

subjektit Furre-buke, me adrese Lagja Nr. 1 poshte 

Albtelecom, Librazhd. 

DRAKU Elbasan

04.09.2018  DRAKU Elbasan ka dërguar trupën inspektuese në adresën e dhënë dhe nga  

verifikimi ne terren u konstatua se ne ambientet e subjektit nuk ndodheshin gjendje 

produkte ushqimore te vendosura për shitje (kryesisht produkti buke).  Ne ambientet e 

brendshme ishin  te instaluara një makine qepëse dhe disa rafte bosh .  Sipas  Z. Xhelal 

Alikaj pronar i këtyre ambienteve, deklarohet se ne këto ambiente nuk tregtohen 

produkte ushqimore (buke) por përdoren si ambiente rrobaqepësie.  Sa me sipër subjekti 

do mbahet ne monitorim te plote dhe ne rast se konstatohet shitje te produkteve 

ushqimore sipas denoncimit te bere, do te zbatohen masat  ligjore ndaj këtij subjekti.

Pa Tarifë



91 02.09.2018
Denoncim ne lidhje me cilesine e bukes . Adresa: Eco 

market te Gjiri i Lalzit
DRAKU Durres 

04.09.2018   Ne supermarketin në Qarkun Durres, në datë 03.09.2018 nga DR AKU 

Durrës u krye inspektim në subjektin Eco Market me aktivitet Supermarket Ushqimor, 

me adresë : Rruga Gjiri i Lalzit, Maminas, Bashkia Durrës.Pas inspektimit te subjektin e 

permendur ne denoncim nga trupa inspektuese  u mor moster ne produktet e gjetura ne 

subjekt. Në zbatim të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 47 inspektimi i kryer është i plotë dhe subjektit gjatë këtij inspektimi 

nuk i janë konstatuar shkelje të legjislacionit në fuqi.

Pa Tarifë

92 03.09.2018
Denoncim per produktin miell nga  subjekti Skraqi 

per prani insektesh
DRAKU Elbasan

04.09.2018  Nga trupa inspektuese  u moren 3 mostra zyrtare Miell gruri (per  tre lote 

prodhimi) te cilat u derguan per analizim prane Laboratorit Rajonal Durres per pranine e 

demtuesve . ). Gjithashtu u krye monitorim ne supermarketet “SPAR” dhe BIG 

MARKET” ku ndodhej produkti Miell gruri Skraqi.Nga grupi i inspektimit u krye 

kontrolli organo –leptik  i disa mostrave te  ketij mielli qe ndodhej gjendje ne raftet e 

ketyre supermarketeve. Nga kontrolli i imtesishem organoleptik i kryer nga grupi i 

inspektimit rezultoi se ky produkt ishte pa pranine e demtuesve (inspekte, krimba).  Sa 

me siper:

Ne zbatim te Nenit 43 pika 1,germa b, te ligjit Nr.10433 dt.16.06.2011 “Per inspektimin 

ne  Republiken e Shqiperise “subjektit i jepet denim administrativ mase urgjrnte 

(Vendim i ndermjetem) bllokim  i produktit miell gruri Skraqi  3125 kg ,6000 kg , dhe 

1000 kg . Vendosen shenjat dalluese te DRAKU Elbasan per bllokimin e produktit deri 

ne zbardhjen e rezultatit te analizave dhe ndjekjen e metejshme te procedurave ligjore.

Pa Tarifë

93 03.09.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetare denoncon ne 

lidhje me kushtet e ruajtjes se produkteve ushqimore. 

Qytetarja ka derguar edhe foto te produktit te blere ne 

marketin Spar me adrese ne qendren Tregtare TEG

DRAKU Tirane 

05.09.2018    U krye verifikimi ne ambientin tregtues te subjektit per produktin e derguar 

me foto  nga ku rezulton se nuk ka asnje produkt (sipas fotos) ne rafte.   OBU ka hequr 

nga ambienti tregtues produktin original truffles 250 gr dhe e ka vendosur ne magazinen 

ku mbahen produktet e skaduara/demtuara per arsye se produkti eshte konstatuar i 

shkrire dhe i papershtatshem per konsum njerezor.   Bazuar ne legjislacionin ne fuqi u 

krye bllokimi i sasise 37 cope e produktit Original truffles dhe marrjen e masave per 

asgjesimin e ketij produkti.  per mosnjoftim te AKU per fillimin e procedures se heqjes 

nga tregu te produktit Original truffles i papershtatshem per konsum njerezor subjekti u 

penalizua me gjobe 100000 leke ,  per nxjerrje ne treg te ushqimeve ne kundershtim  

Ligjin per Ushqimin subjekti u penalizua me gjobe 300000 leke.  OBU duhet te terheq 

produktin ne pikat e tjera Spar dhe te njoftoje Draku Tirane. 

Pa Tarifë

94 03.09.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon ne 

lidhje me cilesine  e bukes.  Subjekti  market me  

Adrese: Ish parku i autobusave , rrugica qe te nxjerr te 

fusha e aviacionit, Tirane.

DRAKU Tirane 

06.09.2018   Referuar indicios u krye inspektimi në subjektin “Market”, 

NIPT:L52026125D, aktivitet: “Tregtim produktesh ushqimore“ dhe adresë: Njësia 

bashkiake nr.7,Rr.Babë  Rexha,Tiranë.  Në subjekt u gjet vetëm një bukë masive e cila u 

mor mostër per analize, bazuar në nenin 42 të ligjit nr.9863 dt.28.01.2008 “Për 

Ushqimin” (i ndryshuar).  Obu disponon raport analizë dhe faturë tatimore nga ku 

furnizohet(Nela). Buka është e vendosur në rafte druri në kushte ruajtjeje të 

përshtatshme.

Pa Tarifë

95 03.09.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetare denoncon ne 

lidhje me nivelin e proteines se miellit qe tregtohet ne 

markete ne Kamez. ( ka derguar edhe foto te produktit

DRAKU Tirane 

04.09.2018   Nga verifikimi i bere fotos  se derguar nga qytetari DRAKU konstaton se:  

nga foto shihet qarte pamja se produkti eshte miell per kek. Bazuar ne Udhezimin nr. 207 

date 31.03.2015 Per percaktimin e treguesve te sigurise  dhe cilesise se miellit dhe te 

grurit te parapaketuar, per t'u shitur tek konsumatori i fundit ose per prodhimin e 

produkteve te tjera ushqimore" te Ministrit te BZHRAU, ne shtojcen nr. 3 Percakton se 

perproduktet Embelsira, Kek, biskota dhe petulla, niveli minimal i permbajtjes se 

proteines per miellin eshte 9.

Pa Tarifë



96 03.09.2018

Denoncim Ne rrjetin social Facebook  ne lidhje me 

afatet e skadencave te produkteve ushqimore ne 

markete.  Konkretisht qytetari permend emrat e 

marketeve Diambe ( nuk permend adrese ) dhe Conad 

( me adrese ne qendren tregtare Ring, Casa Italia) .

DRAKU Tirane 

10.09.2018  Jane inspektuar te gjithe subjektet e permendura ne denoncim, konkretisht:

CONAD (Food Trade sh.p.k)- tek Caza Italia eshte inspektuar nga trupa inspektuese 

Adriana Hasantari  dhe Mario Zyla me date 29.08.2018,    DIAMBE - tek  Rr. Pandi 

Dardha - Laprake  eshte inspektuar nga trupa inspektuese  Yllka Allaraj dhe Valentina 

Zhilli me date 04.09.2018,   CONAD (Food Trade sh.p.k)  - tek  Ring Center eshte 

inspektuar nga trupa inspektuese Yllka Allaraj dhe Valentina Zhilli me date 04.09.2018.  

Ne te tre subjektet nuk jane konstatuar mangesi ( per etiketimin, kushtet, afatet e 

perdorimit te produkteve etj.) Por   Ndaj subjektit DIAMBE eshte marre masa 

administrative PARALAJMERIM per : Mangesi ne sitemimin e produkteve ushqimore 

ne raftet e ekspozimit. Ndaj subjektit CONAD (Food Trade sh.p.k)  - tek  Ring Center 

eshte marre masa administrative PARALAJMERIM per : Produktet ushqimore ne 

magazine te pa sitemuara ne rafte.

Pa Tarifë

97 04.09.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetar denoncon ne lidhje me 

tregtimin e produktit mish.  Sipas qytetarit subjekti 

"Kadri Kucka"  ka marre nje kafshe te ngordhur (vic) 

te cilin e ka therur dhe sot do perdoret ai mish per nje 

rast te prenotuar ne lokal.

DRAKU Diber Rasti I trajtuar. Me e-mail nga Drejtori per Pergjithshem per DRAKU Diber Pa Tarifë

98 04.09.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetare sapo denoncoi ne 

lidhje me tregtimin e produkteve te skaduara.   Sipas 

qytetares ne zonen e Yzberishtit subjekti "Alfa Delta 

Food" tregton sasi te produktit margarine jashte afatit 

te perdorimit . Adresa: Ne zonen e Yzberishtit, prane 

Eco Marketit.   Qytetarja pretendon se ky subjekt ka 

shitur nje sasi te madhe te ketij produkti tek subjekti 

"Best shpk" me adrese rruga Siri Kodra Tirane.

DRAKU Tirane 

08.09.2018   Për subjektin “Alfa Delta Foods ”  Nga kontrolli i kryer u gjend nje sasi 

margarine per te cilen, nga kontrolli i dokumenatcionit rezultoi se nuk ka përputhej me 

produktin. mungon sistemi i gjurmueshmerisë, produkti nuk ka etikete. Per sa me lart u 

mor masa administrative me gjobe ne vleren 250 000 leke si dhe u be bllokimi i sasise se 

produktit prej 800 kg margarinë, dhe u la detyrë të marrë masat për asgjesimin e kësaj 

sasie.    Per Subjektin  Best shpk Nga kontrolli i ushqtruar rezultoi se: sasia e produktit 

prej 800 kg margarinë që është gjendje në dhomën frigoriferike në arka plastike nuk 

disponon etikete. Nga vënia në dokumentacion si fatura tatimore dhe raport analizë nuk 

vërtetojnë që i përkasin produktit margarinë të bllokuar ( pasi ky produkt nuk ka asnjë të 

dhën në trup).  Per sa me lart u mor masa administrative me gjobe ne vleren 300 000 leke 

si dhe u be bllokimi i sasise se margarines qe ishte gjendje dhe u la detyrë të marrë masat 

për asgjesimin e kësaj sasie.

Pa Tarifë

99 06.09.2018
Denoncim per produkte te skaduara ne lokalin 

perballe Fakultetiti te Drejtesise, Tirane                                                                     
DRAKU Tirane 

06.09.2018  Menjehere u krye inspektimi ne subjektin e permendur ne denoncim per te 

cilin u mor masa administrative gjobe ne vleren 300.000 leke.   
Pa Tarifë

100 06.09.2018

Ne komunikim telefonik nje qytetar denoncon ne 

lidhje me nje subjekt te bllokuar nga AKU por qe 

vazhdon aktivitetin ne kundershtim me masen e 

marre nga DRAKU Tirane.   Behet fjale per subjektin 

piceri ne pronesi te shtetasit Emiljano Hysenbelliu.  

Adresa: prane sheshit Willson, Tirane.

DRAKU Tirane 

08.09.2018  Nga verifikimi i kryer ne oren 16:00  me date 06.09.2018 ne subjektin 

Emiliano Hysenbelliu, u konstatua se OBU vazhdon te mos ushtroj aktivitet, gje e cila 

tregohet dhe nga foto e bera nga trupa inspektuese.

Pa Tarifë

101 06.09.2018

Ne aplikacionin online "Inspektori Digital" ka ardhur 

nje denoncim ne lidhje me kushtet higjieno-sanitare 

te nje subjekti ne Tirane.  Subjekti Stefan Nika , me 

aktivitet gjelletore , adresa: Rruga Sali Butka, Tirane.

DRAKU Tirane 

10.09.2018   Gjate inspektimit u konstatua se:  Mungon garderoba,  Sistemimi i 

produkteve ne frigorifer jo sipas natyres se tyre, Raport analizat per disa produkte te pa 

rinovuara.

Per mangesit e kostatuara ju dha masa administrative PARALAJMERIM.

Pa Tarifë



102 10.09.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetar  denoncon ne lidhje me 

tregtimin e produktit biskota cereali qe jane te 

pakonsumueshme edhe pse rezultojne brenda afatit te 

perdorimit.  Produkti eshte blere ne Eco Market ne 

rrugen Fortuzi, Tirane.

DRAKU Tirane 
Rasti I trajtuar . Derguar e-mail nga Drejtori I Pergjithshem per DRAKU Tirane  Date 

17.09.2018
Pa Tarifë

103 12.09.2018

Ne rrjetet sociale eshte publikuar foto te cilen e gjeni 

bashkelidhur.Duket qarte nga foto se ende vazhdon 

problematika e tregtimit te produktit peshk jashte cdo 

kushti (tregtim ne rruge).

DRAKU Diber 

12.09.2018   Sapo u komunikua foto menjehere trupa inspektuese ka shkuar ne shetitoren 

kryesore (pasi nga te dhenat e fotos, trotuar me pllaka, konkludohej se eshte pjese e 

shetitores), ku u pershkua gjithe gjatesia e saj dhe rrethinat per te evindentuar shkelesin 

por nuk u gjend ne vend asgje. U kerkua ne qender qe te komunikohej me personin qe e 

ka postuar per te dhene detaje me te shumta rreth fotos ne menyre qe te kemi mundesi te 

veprojme.  Keto problematika jane ne vemendjen e DR AKU Diber ne menyre te 

vazhdueshme

Pa Tarifë

104 12.09.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber 

(08007575) na kontaktoi nje qytetar ne lidhje me 

afatin e perdorimit te produktit orizi Teuta.  Sipas 

qytetarit ketij produkti i mungon data e prodhimit dhe 

data e skadences.  Behet fjale per produktin Oriz 

Teuta qe tregtohet ne marketet e Tiranes dhe 

konstaton se ky produkt ka kete problematike ne 

markete te ndryshme te Tiranes.

DRAKU Tirane 

14.09.2018   U krye inspektimi në subjektin “TEUTA DURRES”,me , aktivitet: “ 

magazine ushqimore “ dhe me nipj61821505j adresë: Tiranë, Rruga AUTOSTRADA TR-

DR,KM 4nga ku rezultoi se : Ne subjekt u gjenden disa lloje te produktit Oriz Teuta, nga 

ku u verifikuan qe jane me date skadence dhe nr Lot te rregullt.   OBU disponon raport 

analiza te produkteve ushqimore te produktit (Oriz Teuta dhe Gold) si dhe fatura tatimore 

shitje.  Obu ushtron aktivitet me kushte higjeno-sanitare dhe me planimetri te 

pershtatshme. 

Pa Tarifë

105 12.09.2018
Komunikim nepermjet telefonit ne lidhje me afatin e 

perdorimit te produktit oriz Teuta.
DRAKU Durres

13.09.2018 nga DR AKU Durrës u krye inspektim në subjektin Teuta shpk,  me aktivitet: 

prodhim, përpunim, magazinim produkte të ndryshme ushqimore dhe me adresë Lagjja 

nr.15, Rruga Aleksandër Goga, Bashkia Durrës.   Nga kontrolli rezultoi se produkti Oriz 

Gala me ambalazh blu, jeshil, i kuq, longrain kanë të stampuara në etiketë skadencën, 

numrin e lotit dhe origjinën e orizit. Produktet gjendje në magazinën e subjektit ruhen 

sipas udhëzimit në etiketë, në kushte të përshtatshme.

Pa Tarifë

106 12.09.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber 

(08007575) na kontaktoi nje qytetare shume 

e shqetesuar ne lidhje me cilesine e miellit.  Behet 

fjale per nje fshat ne Kruje ku sipas saj mielli i blere 

ne ate zone ka probleme pasi ne momentin qe blejne 

miellin dhe bejne buken, diten e dyte buka qullet 

brenda.  Qytetarja ngre shqetesimin se mielli  ka 

semundjen e patates.

DRAKU Durres 

14.09.2018  Në lidhje me denoncimin për sëmundjen e patates në miell,  gjatë 

inspektimeve të kryera në zonën e Krujës nuk janë konstatuar problematika në lidhje me 

miellin.    Nepermjet emailit qytetarja eshte sqaruar ne lidhje me pyetjen qe eshte bere 

per semundjen e patates. 

Pa Tarifë

107 13.09.2018

Denoncim ne lidhje me afatin e dates se skadences se 

produktit molto te blere ne  Big Market afer liqenit ka 

derguar dhe fotot me numrat e serise. 

DRAKU Tirane 

14.09.2018   Nga verifikimi i etiketes se derguar me foto nga denoncuesi u vu re se afati i 

perdorimit eshte 01.12.2018 (01 dhjetor 2018)  Produktit molto nuk i ka kaluar afati 

perdorimit sic deklaron denoncuesja , por Duhet te jete nje keq interpretim ne leximin e 

afatit te perdorimit  (nuk eshte dada e skadimit 12.01.2018 por eshte 01.12.2018)

Pa Tarifë

108 14.09.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber

(08007575) na kontaktoi nje qytetare shume

e shqetesuar ne lidhje me aktivitetin e nje furre buke.

Sipas qytetares furra e bukes "Petrela " me adrese ne

rrugen Myslym Shyr, prane Alpet , tek tuneli, thuhet

se eshte furre buke me dru por ne realitet nga djegia

mban ere plastike e gjithe zona.

DRAKU Tirane 

15.09.2018 U krye verifikimi i ambjenteve prodhuese dhe tregtuese ku rezulton se:  ka 

disa mangesi si hapesira te kufizuara, mungese te kushteve higjieno-sanitare. Menjehere 

u mor masa administrative ndërprerje aktiviteti deri në plotësimin e kushteve dhe 

kërkesave referuar legjislacionit në fuqi, si dhe gjobe ne vleren 300 000 leke për verpime 

në kundërshim me kushtet higjeno sanitare.

Pa Tarifë



109 16.09.2018

Ankese me lidhje me 6-7 subjekte ne minierat e 

kromit, Zona e Re Baterr . Sipas denoncimit marrin 

mish te pa kontrollluar.

DRAKU Diber 

Jane marre masat per realizimin e inspektimeve perkatesisht ne Bater te Martaneshit, 

Bashkia Bulqize ku jane marre masa per tre subjekte dhe nje tjeter ne Martanesh po te 

Bashkise Bulqize ku nuk kishte miniera por nje subjekt  i cili u more mase pasi iu gjet 

produkt mish i pa vulosur.  

Pa Tarifë

110 16.09.2018

Denoncim per produktin gjize ne nje prej 

supermaketeve CONAD te rruga e barrikadave 

perball pasticerise monamur ne Tirane, e lidhje me 

cilesine dhe sigurine e ketij produkti.

DRAKU Tirane Trajtuar date 18.09.2018 Pa Tarifë

111 10.09.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetare  denoncon ne lidhje 

me tregtimin e produktit qumesht per femijet i cili 

rezulton i pakonsumueshem. Behet fjale per 

qumeshtin formule NutriBen qe tregtohet ne farmaci 

ne Tirane.

DRAKU Tirane 

17.09.2018   u krye procedura e marrjes se  mostres per produktin Nutriben Natal 

qumesht me formule per femije , nga ku u dergua per tu analizuar per treguesin 

Mikrobiologjik N.P.M Enterobacter ne qendren e references I.S.U.V. Gjate inspektimit 

subjekti hapi nje kuti produkti  nga Loti qe ka ne perdorim M-17199A me date skadence 

18.07.2019, nga ku  verifikuam qe nga ana organo -  leptike (ere, shije, ngjyre), ishte 

konform.      U mor nje moster produkt NUTRI BEN  dhe u dergua ne ISUV per analiza 

bakterologjike ( NPM Enterobaktere).  Raporti proves se ISUV nr. 5288/2018 , date 

12.09.2018 rezultoi  brenda normave per  NPM Enterobactere  < 10.  Sa me siper nuk u 

kostatua asnje problem  me produktin NUTRI BEN ngritur nga denoncuesi.

Pa Tarifë

112 17.09.2018

Ne aplikacionin online "Inspektori Digital" nje qytetar 

denoncon ne lidhje me tregtimin jashte cdo kushti te 

produkteve ushqimore (fruta, perime) ne qendren 

Kruje, ne rrugen kryesore, 90 metra poshte Bashkise 

se Krujes.  Emri Subjektit: shpetim gazheli.

DRAKU Durres 

18.09.2018   Në zbatim të Autorizimit Nr.1356/1 prot., datë 17.09.2018 u inspektuar 

subjekti Shpëtim Gazheli ku rezultoi se:    Referuar denoncimit të bërë në aplikacionin  

Inspektori on line protokolluar me Nr.1356 prot., datë 17.09.2018 nga verifikimi I bërë 

rezulton se OBU tregton vetëm fruta perime si shitës ambulant. U kontaktua me telefon 

me Policinë Bashkiake të Qarkut Krujë, të cilët I pritëm në subjekt. Inspektorët e Policisë 

Bashkiake morëm masa për lirimin e trotuarit dhe konfiskimin e produkteve që po 

tregtoheshin. U konfiskua 10 kg speca, 30 kg patate, 10 kg domate, 20 kg pjepër, 5 kg 

kastraveca. Ambjenti ku magazinoheshin fruta perimet ka kushte të përshtatshme.

Pa Tarifë

113 17.09.2018

Ne komunikim telefonik (nga numri i telefonit te 

zyres 042254052) nje qytetar sapo denoncoi ne lidhje 

me kushtet higjieno-sanitare te nje subjekti ne qytetin 

e Shkodres.  Behet fjale per lokalin "Shkreli" me 

adrese Lagjia Partizani, Rruga Levizja e Postribes"

DRAKU Shkoder

27.09.2018   me dt 19.09.2018  u krye  verifikim dhe nuk ekziston ndonjë subjekt në 

QKB me këtë emër. Ne pamundesi  per te nxjerre autorizim nga sistemi per arsye te mos 

percaktimit te sakte te emrit te subjektit, trupa inspektuese  u pajis me nje autorizim 

inspektimi. Nga ana e trupës inspektuese u kërkua në zonën përreth sipas adresës së 

deklaruar nga denoncuesi por nuk u gjend.Një objekt që mendohej se mund të ishte u 

gjënd mbyllur.   Sa me siper personi ka kontaktuar me DRAKU Shkoder dhe me SMS  

duke dhene me shume detaje per vendndodhjen, por dhe me dt 25.09.2018 serish ka 

rezultuar i mbyllur. Ne vazhdimsi do jete ne vemendje te shtuar per ndjekje.

Pa Tarifë

114 18.09.2018

Denoncim ne lidhje me cilesine e prodhimeve te 

brumit ( buke, byreke etj) Adresa:  Yzberish furra e 

bukes midis internetit dhe firmes beola; ne qender tek 

pallatet kthesa tek alpeti.

DRAKU Tirane 

19.09.2018  Pas inspektimit nga DRAKU Tirane ne subjekt rezultoi se produktet 

prodhohen ne ambient te pershtatshem, shoqerohen nga dokumentacioni etj. Per sa me 

siper Neni 48, pika 1,4,5, Ligji 10433 “Për inspektime në RSH”, Obu ndëshkohet me 

masë administrative “Paralajmërim” dhe i lihet afat kohor për korigjimin e mangësive të 

konstatuara

Pa Tarifë



115

Denoncim per tregtim te paligjshem sipas qytetarit ka 

pula pularish të cilat tregtohen nga makina janë jashtë 

çdo standarti për konsumim ushqimor në zonë  e ish 

Kënetës, Qarku Durrës

DRAKU Durres 

04.09.2018   Nga DRAKU Durres  u kryhen inspektime për verifikimin e 

gjurmueshmërisë në lidhje me procedurën e skartimit të pulave dhe destinacionin 

përfundimtar të tyre, në Subjekte me aktivitet pulari, në Qarkun Durrës, përkatësisht në 

subjektet  Aiba & Co dhe Rea’s.  konstatua dhe u dokumnetua se: nga ana e këtyre 

subjekteve lidhur me skartimin e pulave bënin një kontratë me thertoren para planit të 

skartimit të tyre.Gjithashtu i jemi drejtuar me shkresë zyrtare Drejtorisë së Bujqësisë 

Durrës, ku i kemi kërkuar të na informojë në lidhje me skartimin e pulave nga subjektet 

me aktivitet pulari të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në Qarkun Durrës .  Në të njëjtën 

kohë i jemi drejtuar me shkresë zyrtare dhe Bashkisë Durrës ku i kemi deleguar 

kompetencën, në sajë të detyrimeve ligjore të strukturave të pushtetit vendor për të 

ushtruar kontroll në territorin nën administrimin e tyre.  Gjithashtu i kemi bërë me dije 

këtyre institucioneve se bashkëpunimi ndërinstitucional nga ana jonë, nëse do të jetë e 

nevojshme dhe do të kërkohet nga ana e tyre, mbështetja, bashkëpunimi dhe koordinimi 

do të jenë maksimal.

Pa Tarifë

116 20.09.2018
Ankese lidhur tregtimin e Bulmetit ne rrugicen e 

Namazgjase, Elbasan
DRAKU Elbasan Vijon monitorimi I tregut per konstatimin e qytetarit Pa Tarifë

117 20.09.2018

Nje qytetar denoncon ne lidhje me tregtimin e 

produkteve ne mungese te etikes se perkthyer ne 

gjuhen shqipe.Behet fjale per firmen Ziko tek tregu 

agro ushqimor, per produktin Paulaner me kanace 0.5 

lit.

DRAKU Tirane 

22.09.2018 u krye inspektimi në subjekt nga ku rezultoi se: 

OBU është furnizuar me kete produkt, me datë 19.09.2018, sipas faturave tatimore nr 

67359190 me sasinë 1149 copë x 0.5 l dhe fature tatimore nr 67359191, me sasine 579 

copë x 0.5 l, nga subjekti DENIS sh.p.k, me NIPT K71419501D dhe adrese Rr. 

Vllazerimi, Durres. 

Në subjekt u gjet sasia prej 1536 cope x 0.5 l birrë Paulaner kanaçe, me etikete në gjuhën 

shqipe dhe i shoqëruar me dokumentacionin përkatës (çertifikatë origjine dhe analizë)

Pa Tarifë

118 20.09.2018

Ne rrjetin social Facebook te AKU-se nje qytetare 

denoncon tregtimin e produkteve te cilat rezultojne 

me insekte brenda paketimit. Behet fjale per 

supermarket Plus ne lagjen 18 (tek fusha e reres) 

Durres.

DRAKU Durres 

24.09.2018 Referuar denoncimit të ardhur për produktin Koper të firmës ATC nga 

kontrolli në subjekt rezultoi se ky produkt është Brenda afatit të përdorimit dhe tregtohet 

në kushte të përshtatshme. Në ambjentin e tregtimit u gjetën 2 copë nga 40 g seciila, të 

cilat u morën mostër për analizë dhe u dërguan në Laboratori Rajonal AKU Durrës.

·         Referuar Raport Provës Nr.22 datë 21.09.2018 ky produkt rezultoi I PASTËR nga 

dëmtuesit e produkteve në ruajtje (dëmtuesit e depove). 

    Gjithashtu  me datë 11.09.2018 ky subjekt është inspektuar nga ana Jonë në zbatim të 

Planit të punës 2018 i miratuar ku nga inspektimi rezultoi se nuk ka shkelje të kërkesave 

ligjore.

Pa Tarifë

119 20.09.2018

Ne rrjetin social Facebook te AKU-se ka ardhur nje 

denoncim ne lidhje me tregtimin e produkteve 

ushqimore jashte kushteve prane 2 shkollave ne 

Durres. Behet fjale per shkollen gjimnazi "Dom 

Kacorri" dhe "Shkolla e Re" 9 vjecare ne zonen e ish-

Kenetes.

 DRAKU Durres

24.09.2018 Menjehere u ngrit nje trupe inspektuese  të cilët ushtruan kontroll në zonën 

pranë shkollave që citoheshin në denoncim. Nga inspektimi rezultoi se:  subjekti Eni 

Çunai me aktivitet Fast food, subjekti Ramiz Aliaj me aktivitet Fast food,   subjekti Farije 

Aga me aktivitet Njësi tregtimi,  keto Subjekte plotesojne kushtet higjieno-sanitare, kane 

dokumentacionin shqoerues. U vendos nje paralajmerim per nje nga subjektet per afatn e 

përdorimit të librezës shëndetësore;

Pa Tarifë

120 27.09.2018

Ne rrjetin social Facebook te AKU-se nje qytetar 

denoncon nje furre buke ne Tirane. Sipas qytetarit 

lloji i drurit qe perdor furra e bukes per pjekje cliron 

gaze qe demtojne buken gjate procesit. Adresa: furre 

buke ne rrugen Myslym Shyr, afer tunelit, prane te 

dyqani elektrik ABB.

DRAKU Tirane 

28.09.2018  Referuar denoncimit te ardhur DRAKU Tirane na ben  me dije se behet fjale 

per te njejtin subjekt qe eshte bere denoncimi i ardhur l me date 14.09.2018, ku nga 

inspektimi i kryer me date 15.09.2018 jane konstatuar keto mangesi dhe ndaj OBU u mor 

masa me gjobë në vlerën 300 000 lekë për verpime në kundërshim me kushtet higjeno 

sanitare.  Me date 19.09.2018 eshte kryer verifikimi i realizimit te detyrave referuar 

kerkeses se subjektit me nr.2436 prot, date 18.09.2018.  Nga verifikimi i krye ka 

rezultuar qe OBU ka plotesuar detyrat e lena nga inspektimi i dates 15.09.2018 nga ku 

dhe eshte kryer dhe zhbllokimi i veprimtarise prodhuese dhe tregtuese.

Pa Tarifë



121 01.10.2018

Ne faqen e Facebook te AKU-se nje qytetar denoncon 

ne lidhje me mungesen e kushteve ne te cilen 

tregtohen produktet ushqimore bulmet, nga bagazhi i 

makinave  ne qytetin e Elbasanit.   Adresa: Tregu i 

Namazgjase, Elbasan.

DRAKU Elbasan

01.10.2018 Referuar denoncimit te derguar eshte bere kontroll, inspektim nga trupa 

inspektuese ne te gjithe tregjet ku tregtohen produkte ushqimore ne qytetin e Elbasanit 

dhe jane marre masat perkatese sipas legjislacionit ne fuqi per shkeljet e konstatuara.

Pa Tarifë

122 03.10.2018

Denoncim per produktet e bulmetit te cilat tregtohen 

prane rrethrrotullimit te ri te Komunes se Parisit jane 

te pasigurta 

DRAKU Tirane 

09.10.2018 Gjatë inpektimit u konstatua se:

-         Subjekti ka produkte pa etiketim ose  me etiketim te pa rregullt.

-         Mangesi ne gjurmueshmerise se produkteve ushqimore (Fatura dhe raport analiza)

Për mangesit e konstatuara u moren këto masa:

-         Për mangesi ne etiketimin e produkteve ushqimore gjobe në masën 50000 lekë

-         Per mangesit ne gjurmueshmeri  gjobe ne masen 100000 leke.

-         U bllokuan:produktet e gjendura ne subjekt  Deri ne daljen e rezultatit te analizave 

per mostrat e marra.

-         U moren 9 njesi mostra (Djathe kackavall, djathe i bardhe, gjize, gjalp, mjalt dhe 

vere e kuqe). U derguan per analizimi ne laboratoin e References,  ne ISUV.

Pa Tarifë

123 03.10.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber 

08007575 nje qytetar denoncon ne lidhje me 

tregtimin e produkteve ushqimore te pakontrolluara 

prane shkolles 9 vjecare Hasan Vogli ne Tirane.   

Qytetari shprehet se tregtare ambulante shesin 

produkte (fast-foodi, byrek, etj) jashte cdo kushti 

higjieno-sanitar nxenesve te shkolles.  Adresa: 

Shkolla Hasan Vogli, prane te Kryqezimi te  

Prokuroria, Tirane.

DRAKU Tirane 

04.10.2018    u krye kontrolli ne bashkepunim me policine bashkiake Tirane nga ku 

rezultoi se :

1.	Gjate kontrollit prane shkolles Hasan Vogli u konstatua nje tregtar ambulant i cili 

tregtonte produkte ushqimore te paketuara (patatina, cokollata). Ndaj ketij tregtari 

ambulant, policia bashkiake mori masen e bllokimit dhe sekuestrimit te produkteve si 

dhe i vendosi gjobe.

2.	U kontaktua me Drejtoreshen e shkolles znj. Kudrete Ajazi e cila tha se eshte 

emeruar prej 10 diteve ne kete shkolle dhe deklaroi se do te kemi bashkepunim te 

vazhdueshem me Draku Tirane dhe policine bashkiake per ndjekjen dhe eleminimin e 

kesaj problematike.

Pa Tarifë

124 05.10.2018

Ne komunikim telefonik nga numri I gjelber nje 

qytetare e shqetesuar denoncon ne lidhje me tregtimin 

e produkteve emblesira ne nje pasticeri ne Tirane. 

Konkretisht behet fjale per pasticeri Nela me adrese 

te zona e Unazes se Re , te rrethrrotullimi prane 

karburant Kastratit.

DRAKU Tirane

09.10.2018   Referuar denoncimit  eshte kryer inspektimi ne subjektin Furre Buke & 

pasticeri Nela me adresë Rr. Teodor Keko me date 01.10.2018, ku gjatë inspektimit u 

konstatua: subjekti ploteson kushtet higjieno-sanitare dhe produktet kane 

dokumentacionin shoqerues, megjithate ndaj OBU u morë masa me paralajmërim dhe 

korrigjimin e detyrave brenda afatit të përcaktuar në praktikë ( duhet te rifreskoje 

pjeserisht raport analizat). 

Pa Tarifë



125 05.10.2018

Denoncim ne lidhje me thertoren Novosele  ne Vlore 

. Qytetari ngre shqetesimin e kushteve ne te cilat 

ushtrohet aktiviteti i therjes se kafsheve ne thertore

DRAKU Vlore 

08.10.2018    Ne lidhje me kerkesat e emailit , nga vleresimi i praktikes se Inspektimit, 

derguar me shhkrese percjellese  Nr. 1717/1 Prot., datë 25.09.2018, të Drejtorisë 

Rajonale të Qarkut Vlorë, paraqitur pranë Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së me date 

27.09.2018 e protokolluar me nr.6205/1ne subjektin “Ilirjan Aliçkaj”, Qarku Vlorë, me 

Nuis/Nipt: K97410201A, numër të titullit të licencës në zotërim LN-6447-05-2013, datë 

03.05.2013 dhe aktivitet: “Thertore (Gjedh, të imta)”,  i cili ka aplikuar prane QKB-se 

për ndryshim adrese:U ndryshua fusha: “adresa e subjektit”. Ishte: “Vlorë, VLORË, 

Orikum, ORIKUM, godinë 1 katëshe tek Ura e Izvorit, u bë: “Vlorë, VLORË, Novosele, 

NOVOSELE, Rruga Nacionale Vlorë-Fier km 25, Lagjia Ura, Objekt nr.5”,  rezultoi se:   

Ne kapitullin 9 “Mbetjet Ushqimore” te liste verifikimit specifike per kete aktivitet, trupa 

inspektuese I ka vleresuar pozitivisht dhe pa asnje koment per te gjitha pikat qe I 

perkasin ketij kapitulli per mbetjet (10 pika), ku nder te tjera pika 9.6 citon :  “Te gjitha 

mbetjet eliminohen ne menyre higjenike dhe ekologjike ne perputhje me legjislacionin qe 

te mon perbejne nje burim kontaminimi direct ose indirect. Kontrata per eleminimin apo 

riciklimin e mbetjeve dhe dokumentat justifikues te transportit, te pagesave per landfill 

ricikluesit apo kompanite transportuese te specialziuara”.   Te gjitha rubrikat perkatese ne 

aktet e procedures se inspektimit jane vleresuar positive (X).   Per sa me siper cituam, 

Kerkesa e subjektit e paraqitur ne QKB  me LC-1712-09-2018 eshte miratuar nga trupa 

inspektuese me date 24.09.2018 dhe derguar e mbyllur ne sistem te QKB-se brenda 

afateve te parashikuara ligjore pasi Mosrespektimi i afatit shpie ne miratim ne heshtje, 

sipas Ligjit Nr.10081, date  23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , nenit 20, pika 8 dhe VKM Nr.538, dt.26.05.2009 

“ Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKL dhe disa rregullave të tjera 

nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar, Kreu II, pika 5, shkronja c).   

Pa Tarifë

126 08.10.2018

ankese ne lidhje me disa subjekte ne Zone e Re ne 

Kraste qe transportojne produktin mish qe 

konsumojne punetoret  ne bagazhe makinat

DRAKU Diber 

Jane marre masat per realizimin e inspektimeve perkatesisht ne Bater te Martaneshit, 

Bashkia Bulqize ku jane marre masa per tre subjekte dhe nje tjeter ne Martanesh po te 

Bashkise Bulqize ku nuk kishte miniera por nje subjekt  i cili u more mase pasi iu gjet 

produkt mish i pa vulosur. 

Pa Tarifë

127 08.10.2018

Ne rrjetin social Facebook te AKU-se ka ardhur nje 

denoncim ne lidhje me tregtimin e produktit kos 

frutash te prishur ne market ne Tirane.  Behet fjale 

per produktin "Fruttis", te blere ne nje nga marketet e 

rruges Hoxha Tahsin, Tirane.

DRAKU Tirane

08.10.2018  Duke qene se denoncuesi  nuk  ka  dhene  adrese te sakte, u krye verifikimi 

ne te gjitha pikat e tregetimit  ( markete ) qe ushtrojne aktivitetin ne rrugen :’’Hoxha 

Tahsin’’.   Ne te gjitha keto markete u verifikua produkti  kos frutash fruttis  I cili eshte 

brenda afatit te perdorimit e ruhet ne kushte te pershtatshme. U verifikuan nga ana 

vizuale  produkti  kos fruttis duke hapur gota kosi ne cdo pike tregetimi nga ku rezulton 

se produkti kos frutash fruttis  nuk paraqet  problematiken e treguar ne foto.

Pa Tarifë

128 12.10.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon ne 

lidhje me tregtimin e e produkteve te pasigurta ne 

rruge.  Behet fjale per shitjen e produkteve mish ne 

trotuare dhe jashte cdo kushti higjieno-sanitar ne 

qytetin e Kavajes.

DRAKU Tirane

15.10.2018   Gjatë inspektimit u konstatua:

•	Subjekti Lorenc Kaja ther dhe tregton mish në ambjente të hapura brenda tregut të 

kafshëve Kavaje.

Për mangesit e konstatuara u moren këto masa:

•	Për therje dhe tregtim të mishit në ambjente të hapura të pa miratuara u vëndos gjobe në 

masën  150 000 lekë

•	U bllokua sasia prej   15 kg mish dele.   

•	Subjekti Kudret Cara tregton peshk në rrugë, me kushte higjeno sanitare të pa 

përshtatshme dhe pa dokumentacion.

Për mangesit e konstatuara u moren këto masa:

•	Për tregtim të peshkut në ambjente të hapura (në rruge) gjobë në masën  300 000lekë 

(tregtim të ushqimit të pa sigurte)

•	U bllokua sasia prej   60.3  kg peshk.

Gjatë inspektimit trupa inspektuese në tregun e Kavajës u mbështet nga sherbimi i 

policise të Komisariatit Kavajë

Pa Tarifë



129 14.10.2018
Denoncim i ardhur nga Komisariati Dixhital ne lidhje 

me produkte te skaduara ne supermarketin Xhangolli
DRAKU Tirane 

17.10.2018    me date 15.10.2018 eshte inspektuar subjekti i siperpermendur. Gjate 

inspektimit nuk u konstatuan tregtim te produkteve ushqimore me afat perdorimi te 

kaluar.   Nga kontrolli i dokumentacionit te OBU-se rezultoi se disponon dokumentacion 

per  monitorimin e afateve te perdorimit per produktet ushqimore sipas tabelave te 

sistemit te vete kontrollit (HACCP) bashkelidhur praktikes.

Pa Tarifë

130 15.10.2018
Denoncim ne lidhje me subjektet ne Minierat e 

Kromit per cilesine e produktit mish.
DRAKU Diber 

jane marre masat per realizimin e inspektimeve perkatesisht ne Bater te Martaneshit, 

Bashkia Bulqize ku jane marre masa per tre subjekte dhe nje tjeter ne Martanesh po te 

Bashkise Bulqize ku nuk kishte miniera por nje subjekt  i cili u more mase pasi iu gjet 

produkt mish i pa vulosur.  

Pa Tarifë

131 15.10.2018

Ne rrjetin social facebook ka ardhur nje denoncim ne 

lidhje me cilesine e produktit sheqer. Behet fjale per 

sheqerin e firmes Apolon 5 shpk per te cilin qytetari 

pretendon se eshte me plastikë.

DRAKU Tirane 

17.10.2018 Nga kontrolli i subjektit rezulton se ambienti eshte i pershtatshme dhe ka 

dokumentacionin shqoerues.  Për qëllim të inspektimit u krye marrje mostra kontroll 

zyrtar për analizë fiziko kimike pranë laboratorit të DRAKU – Tiranë. 

Pa Tarifë

132 22.10.208

Denoncim ne lidhje me produktin mish  ne thertoren 

e Melsi Priftit, sipas qytetarit eshte i pasigurte. 

Adresa: Uji i Ftohte Tepelene

DRAKU Gjirokaster

Rasti I trajtuar. Eshte kryer procedure inspektimi dhe jane konstatuar shkelje, te cilat jane 

ndershkuar sipas ligjit. Informacioni mbi proceduren e inspektimit I eshte raportuar 

Drejtorit te Pergjithshem, dhe sektorit perkates ne DP-AKU, permes emailit.

Pa Tarifë

133 24.10.2018

Ne komunikim telefonik nga telefoni i zyres, nje 

qytetar na kontaktoi dhe u shpreh se ka pesuar 

helmim pas konsumimit te ushqimit ne nje restorant. 

Qytetari ka konsumuar ( supe me mish dhe perime) 

ne nje lokal me vendodhje mbrapa MiniBashkise 100 

metra gjendet nje godine e madhe ne katin e dyte, ne 

Njesine Bashkiake nr. 6  Kombinat, ne Tirane. 

DRAKU Tirane 

26.10.2018   Menjehere u krye inspektim ne subjektin e denoncuar por rezultoi  se 

subjekti per te cilen behej fjale ne denoncim te jete mbyllur. Nga informacioni i marre 

nga banoret perreth u tha se subjekti punon vetem  ne dite te vecanta me prenotime.   Me 

date 25.10.2018 u autorizua perseri kryerja e inspektimit ne kete subjekt (qe ne pa 

mundesi per ta gjetur te hapur, do kerkonim ndihmen e sherbimeve te Policise Shtetit).  

Gjate inspektimit u konstatua:

      1. Subjekti nuk punon per dite. Punon me prenotime (Evente te ndryshme, dasma, 

Vaki etj)

       2. Furnizimi me ushqime behej ditore (per ditet qe kishte eventet) me dokumentacion 

te rregullt.

        3. Kushtet higjeno sanitare ne ambjentet e kuzhines te pershtatshme.

U kostatuan mangesi:  Nuk ka rinovuar analizen bakterologjike te ujit rrjetit. Ishte ne 

proces rinovimi.

Per mangesit e kostatuara, ndaj subjektit u vendos masa administrative Paralajmerim  

dhe korrigjim te shkeljeve te konstatuara brenda afatit te percaktuar.

Pa Tarifë

134 24.10.2018
Denoncim per produktin vaj ulliri Perla i cili sipas 

qytetarit nuk ploteson standardet.
DRAKU Tirane 

29.10.2018   Për qëllim të inspektimit është marrë mostër për analizë kontrolli zyrtar për 

produktin vaj ulliri dhe me daljen e përgjigjes së analizave  produkti ka rezultuar brenda 

normave  bazuar në Ligjin 235, datë 21.3.2017 për produktin vaj ulliri.

Në vazhdimësi është bërë verifikimi në vend ku konstatohet që OBU ( Operatori i 

Biznesit Ushqimor) nuk ushtronte aktivitet ( është gjetur i mbyllur).

Pa Tarifë

135 25.10.2018 Denoncim per subjektet ne Minierat e Kromit DRAKU Diber 

 Jane marre masat per realizimin e inspektimeve perkatesisht ne Bater te Martaneshit, 

Bashkia Bulqize ku jane marre masa per tre subjekte dhe nje tjeter ne Martanesh po te 

Bashkise Bulqize ku nuk kishte miniera por nje subjekt  i cili u more mase pasi iu gjet 

produkt mish i pa vulosur.  

Pa Tarifë

136 26.10.2018

Denoncim per produktin miell ne marketin IPKO 

Adresa:  ne qytet studenti. Sipas denoncimit  subjekti 

ka  miell OLA te skaduar. 

DRAKU Tirane 

26.10.2018     Nga kontrolli i ushtruar nga Drejtoria Rajonale AKU Tirane ne kete adrese 

rezultoi se nuk u konstatua asnje subjekt me emrin tregtar "Market IPKO". Kerkohet nje 

e dhene me e plote qe te kryejme verifikimin e indicios. 

Pa Tarifë

137 02.11.2018

Denoncim i ardhur ne lidhje me tregtimin e produktit 

( drithera me fruta) i cili dhe pse rezulton brenda 

afatit te perdorimit, qytetari pretendon se eshte 

produkt i skaduar.

DRAKU Gjirokaster

Rasti I trajtuar. Eshte kryer procedure inspektimi dhe jane marre mostra per analiza 

laboratorike.Prej analizave laboratorike produkti rezultoi brenda parametrave te 

konsumit. Informacioni I eshte percjelle sektorit perkates ne DP-AKU, permes emailit.

Pa Tarifë



138 01.11.2018

Denoncim ne lidhje me subjekte brenda ambientit te 

shkolles 9 vjecare Vore qe tregtojne produkte 

ushqimore jashte kushteve te pershtatshme.

DRAKU Tirane 

05.11.2018  Referuar denoncimit u krye inspektimi ne subjekt ku rezutoi se: OBU 

prodhon fast food, e tregton produkte ushqimore kryesisht per femijet e shkolles, në 

kushte të papërshtatshme perpunimi dhe tregtimi.  ndaj OBU merret masa urgjente e 

ndërprerjes së verpimtarisë tregtuese dhe perpunuese deri në krijimin e kushteve të 

pershtatshme referuar legjislacionit në fuqi.    Për veprime në kundershtim me gëmën  i) 

pika 1, neni 68 te ligjit nr.9863 date 28.01.2008 Për ushqimin ( I ndryshuar), të 

parashikuar në nenin 25 të këtij ligji ndaj OBU merret masa administrative  me gjobë në 

vlerën 100 000 lekë.

Për veprime në kundërshtim me germën h), pika 1, të nenit 68 të ligjit nr.9863 datë 

28.01.2008 Për ushqimin (i ndryshuar), të parashikuar në nenin 23 të ketij ligji, ndaj 

OBU merret masa administrative me gjobë në vlerën 300 000 lekë.

Pa Tarifë

139 05.11.2018

Ne rrjetin social Facebook ka ardhur nje denoncim ne 

lidhje me tregtimin e produkteve te pasigurta nga nje 

market ( dyqan lagje) ne Elbasan.  Subjekti: Kujtim 

Shehi me adrese Komuna Bradashesh ne Elbasan.

DRAKU Elbasan

06.11.2018  Vendim Perfundimtar:

Ne zbatim te ligjit Nr 10433 date 16.06.2011 “Per inspektimin ne Republiken e 

Shqiperise” neni 47 inspektimi i kryer eshte i plote dhe subjektit gjate ketij inspektimi 

nuk i jane konstatuar shkelje te legjislacionit ne fuqi.Ky vendim eshte perfundimtar dhe i 

behet menjehere i ditur subjektit te inspektimit

Pa Tarifë

140 05.11.2018

Denoncim per sigurine e ushqimit ne kopeshtin e 

Endrrave Adrese: Rruga: Aleksandri i Madh, Unaza e 

Re, pallati Fildisht, astir/Tirane, kati i 2-te

DRAKU Tirane 

10.11.2018   OBU ushtron  aktivitet si kopesht dhe cerdhe per femije.

    - Nuk u konstatuan mangesi ne kushtet higjeno sanitare.

     -  Obu furnizohet me produkte ushqimore  cdo dite(sipas menuse ditore).

      - Obu nuk disponon dokumentacion shoqerues(raport analize,fature,apo kupon 

tatimor shitje) per produktet ushqimore.

Veprim ky qe bie ne kundershtim me nenin 25 te ketij ligji.

Ne zbatim te ligjit nr.9863,date 28.01.2008"Per Ushqimin" ï ndryshuar neni 68 pika 1 

germa(i) per shkelje te nenit 25 (mungese gjurmeshmerie), ndaj subjektit u mora masa 

administrative gjobe ne vleren 100000 mij leke.

Pa Tarifë

141 05.11.2018

Ne numrin e gjelber na ka kontaktuar nje qytetar   I 

cili denoncon nje subjekt  “dyqan mishi”  per ndotje 

ambienti dhe mungese  dokumentacioni.   Adresa: 

Pallati I pare te parafabrikatat, Njesi  7 rr: kongesi I 

Lushnjes

DRAKU Tirane

10.11.2018   Gjate inspektimit u kostatua:

OBU ushtron  aktivitet si Tregtim peshku.

    - Nuk u konstatuan mangesi ne kushtet higjeno sanitare ne ambjentet e ruajtjes dhe 

tregtimit.

     -  Obu furnizohet me peshk cdo dite me dokumentacion te rregullt.

      - Mungonte uji i ngrohte (boljeri ishte prishur)

      - Nje pjese e tavanit ka nevoje per lyrje.

 Per mangesit e konstatuara ndaj subjektit u more masa administrative 

PARALAJMERIM.

Pa Tarifë

142 05.11.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon ne 

lidhje me tregtimin e produktit te pasigurte, (sipas 

fotos se derguar produkti eshte me myk) ne nje 

market ne Tirane.  Subjekti Klodi market Adresa: 

Rruga e Qelqit ne Kombinat, Tirane.

DRAKU Tirane 

06.11.2018 Lidhur me denoncimin e ardhur u bë një vëzhgim vizual  i produkti ku u bë 

hapja e 3 pakove dhe nuk rezultoi që të kishin shenja myku.

Për qëllimin e inspektimit u bë marrje  mostre ( 2 njësi), në zbatim të nenit 42 të ligjit 

9863, datë 28.01.2008 Për ushqimin ( i ndryshuar). Sasia prej  15 pako X 730 gr do të 

qëndrojë e bllokuar deri në daljen e përgjigjes së analizave, në zbatim të gërmës ç), pika 

2, neni 43 të ligjit 10433 datë 16.06.2011 Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë.

Pa Tarifë

143 06.11.2018

denoncim i ardhur nga nje qytetar ne lidhje me 

tregtimin nga subjekti Coffe partner, i cili sipas 

qytetarit produktet e kesaj kompanie jane te skaduara.   

Adresa: Rruga Pjeter Bogdani nr. 2 , Tirane.

DRAKU Tirane

08.11.2018 Nga nje verifikim i emrit tregtar Coffe Partner ne qendren kombetare te 

bisnesit nuk u be i mundur evidentimi i ketij subjekti.  pasi ka mangesi ne adresen e 

plote, nje numer telefoni  apo emri i kompanise e cila furnizohet nga ky subjekt.

Pa Tarifë



144 12.11.2018

Ne rrjetin social Facebook ka ardhur nje denoncim ne 

lidhje me produkte te skaduara ( konkretisht 

makarona)  nga marketi Spar.   Adresa: Rruga 

Bogdaneve, Tirane 

DRAKU Tirane

14.11.2018  Në momentin e kontrollit në subjekt u gjet një pako e këtij produkti e cila 

ruhej në kushte freskie ( frigorifer). Duke qenë se gjendje ky produkt ishte vetëm një  

pako, u hap dhe u bë  një  kontroll vizual ( fotot e së  cilës i bashkangjiten praktikës),  e 

cila nuk rezultoi me prani myku. Nga verifikimi i etiketës rezultoi se produkti është 

mkarona të freskëta, ruhet në kushte freskie në frigorifer, produkti është me datë 

skadence 18.11.2018. Nga kontrolli i sistemit të gjurmueshmerisë rezultoi që subjektin 

Supermatket Spar Rr. Bogdanëve është furnizuar me këtë produkt me me datë 

21.09.2018 me numër fature Tr 54192 në sasisë 10 copë, sasia prej 9 copë është bërë 

shitje me kasë, ndërsa gjendje në subjekt u gjet 1 copë e cila u hapë siç dhe u citua më 

lart..

Pa Tarifë

145 12.11.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetare denonon per 

produktin oriz nga Firma Orizi  Gold te cilin 

pretendon se eshte me krimba.  Adresa: Supermarket 

Alb Market, rruga Muzaket , Tirane.

DRAKU Tirane

13.11.2018  inspektimin e kryer ne subjektin ‘’C&G’’  u mor moster ne produktet e 

gjendura ne subjekt per analizim.  OBU ploteson kushtet e pershtatshme higjieno-

sanitare dhe dolumentacionin . ndaj OBU merret masa urgjente e bllokimit të produkteve 

ushqimore  deri në  daljen e përgjigjjes së analizave perkatese.  21.11.2018 Referuar 

raport provave te kryera per produktin oriz te marre mostra ne subjektin Alb market ne 

daten 13.11.2018  eshte kryer procedura e zhbllokimit  te produkteve te bllokuara (oriz 

disa llojesh), ne sasine 247 kg.

Pa Tarifë

146 14.11.2018

Ne rrjetin social Facebook  nje qytetar denoncon nje 

subjekt ne Tirane i cili sipas tij ka mungese kushtesh 

higjieno-sanitare.  Adresa: pallatet e Eurovini perballe 

Vizion Plus Tirane.

DRAKU Tirane 

16.11.2018 Ndaj subjektit u vendos masa administrative “Paralajmerim” per korrigjimin 

e mangesive te konstatuara dhe njoftimin ne DRAKU Tirane deri me 23.11.2018 te 

percaktuara ne pikat 1,4,5 te nenit 48 te Ligjit Nr 10433 date 16.06.2011 “Per 

Inspektimin ne Republiken e  Shqipërisë”

Pa Tarifë

147 15.11.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon ne 

lidhje me produktin konservë ( me emrin Govedi 

Narezak) e cila sipas tij ishte e pakonsumueshme.  

Adresa rruga Jordan Misja  nr 166 Tirane.

DRAKU Tirane

16.11.2018  Ne subjekt jane gjendje 11 cop me dt. Skadence 19.06.2022 nga pamja 

jashtme konservat nuk kane ndryshime si : bymim, demtim te jashtem, ndryshk etj.

Per kete u moren 2 cop kampione per analize fiziko kimike ne laboratorin Dr.Aku Tirane.

  -  9 konservat e tjera u bllokuan deri ne daljen e pergjigjes se analizes se laboratorit. 

U kontrolluan datat e skadences per produktet e tjera qe kishte ne subjekt dhe nuk u 

konstatua mangesi.

Pa Tarifë

148 16.11.2018

Në numrin jeshil ka mberritur nje denoncim nga nje 

prinder , i cili shprehet se here pas here femija nk 

ndihet mire nga stomaku dhe pretendon se ushqehet 

jo i sigurt ne kopesht .  Kopeshti “Bletezat”.  Rruga 

Ramazan Shijaku ,Banesa nr 55 Vila Ali Mehmeti , 

1000 Tirana

DRAKU Tirane 

20.11.2018  Nga inspektimi i kryer rezulton se subjketi ploteson kushtet higjieno sanitare 

dhe dokumentacionin. Për shkeljet e konstatuara me sipër ndaj subjektit u mor masa 

administrative kryesore Paralajmerim referuar ligjit 10433 dt 16.06.2011  "Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë" si edhe korigjimin e mangësive të konstatuara 

deri më dt 25.11.2018 

Pa Tarifë

149 17.11.2018
Ankesa e nje prindi  për një market afër shkollës së 

‘Baletit’
DRAKU Tirane 

20.11.2018  Nga verifikimi ne subjekt rezulton se subjekti inspektohet per here te pare. 

OBU ushtron aktivitetin si pike e vogel tregetimi dhe tabacino perballe shkolles se 

baletit. Kushtet e higjenes jane te pershtatshme per ushtrimin e aktivitetit. Produktet 

ruhen ne kushte te pershtatshme sipas natyres se tyre. Produktet qe tregetohen jane te 

gjitha te ambalazhuara.   Ne perfundim te inspektimit OBU-se i jepet denimi 

administrative kryesor ‘’Paralajmerim’’ dhe korrigjim te mangesive te konstatuara brenda 

dates 30.11.2018.OBU detyrohet te njoftoje DRAKU Tirane per korrigjimin e mangesise  

brenda afatit te percaktuar.

Pa Tarifë



150 17.11.2018
Denoncim per produkt te skaduar,  marketi Unikop 

me adrese  ish stacioni fundit i tiranes se re 
DRAKU Tirane 

20.11.2018  Referuar denoncimit te ardhur si dhe autorizimin e nxjerr me numer 

protokolli 1101/12, per verifikimin e tregtimit te produkteve me afat te kaluar perdorimi ( 

cokollate milka me date 28.07.2018) ne subjektin Unikop me adrese Ish Stacioni i fundit 

i Tiranes se Re.

1.Nga verifikimi ne QKB rezultoi qe nuk ka subjekt me emer tregtar Unikop.

2.Nga verifkimi ne terren nuk u kostatuar asnje subjekt me emer tregtar Unikopp ne 

adresen Ish Stacioni i fundit i Tiranes se Re.

3.Per te kryer nje verifikim te indicios se ardhur kerkojme te na jepet nje e dhene me e 

plote per identifikimin e subjektit ne fjale.

Pa Tarifë

151 23.11.2018

Shqetesim per kontrollet e produkteve ushqimore ne 

shkollat private. Konkretisht Shkolla Dituria rruga 

Fuat Toptani Tirane 

DRAKU Tirane

03.12.2018 Gjatë inpektimit u konstatuan:

 Mungesë të kushteve higjeno sanitare në ambientet e kuzhines.

Për mangësit e konstatuara u moren këto masa:

1.      Ndaj OBU merret masa urgjente, ndërprerje e menjëhershme e një pjese të 

aktivitetit (gatimit) deri në plotësimin e kushteve, referuar gërmës a) pikës 2 të nenit 43, 

të ligjit nr 10433 datë 16.06.2011 “ Për Inspektimin në RSH”

2.     Gjithashtu  U mor masa administrative, gjobë me vlerë 300 000  lekë, bazuar në 

germen h) të pikës 1, të nenit 68, të ligjit nr 9863 datë 28.01.2008 “ Për Ushqimin” ( i 

ndryshuar) 

Pa Tarifë

152 27.11.2018

Ne komunikim telefonik nga numri i gjelber 

08007575 nje qytetare denoncon nje subjekt.  Sipas 

qytetares shtetasi Shyqyri Duka kryen aktivitetin ( 

therje te kafsheve ) jo vetem ne subjekt por edhe ne 

shtepine e tij, kati i pare, madje gjate oreve te nates. 

Adresa: Ne hyrje te Burrelit

DRAKU Diber 

Subjekti eshte penalizuar dhe me pare nga nje denoncim I ardhur me gjobe dhe me 

bllokim produkti mishi, dhe eshte vene ne monitorim nga inspektoret pasi nga ai moment 

e ne vazhdim subjekti ka rezultuar I mbyllur.

Pa Tarifë

153 29.11.2018
          Denoncim ne lidhje me produktin mish ne 

subjektet prane Minierave te Kromit
DRAKU Diber 

 Jane marre masat per realizimin e inspektimeve perkatesisht ne Bater te Martaneshit, 

Bashkia Bulqize ku jane marre masa per tre subjekte dhe nje tjeter ne Martanesh po te 

Bashkise Bulqize ku nuk kishte miniera por nje subjekt  i cili u more mase pasi iu gjet 

produkt mish i pa vulosur.  Ne lidhje me keto subjekte qe rendit denoncuesja nuk kemi te 

dhena dhe nga nje kerkim ne web site nuk del asnje infomacion per aktivitetin si miniera 

apo mensa etj, megjithate do te behet nje inspektim ne ditet ne vazhdim.   Gjithashtu  jo 

çdo subjekt miniere ka mense per punetoret pasi bejne çdo dite transportin e punetoreve 

per ne pune.

Pa Tarifë

154
Denoncim per tregtimin e produktit Molto ( 7 days) 

ne subjektin Big Market, 
DRAKU Tirane 

01.12.2018   Nisur nga denoncimi per tregtim te produkteve te skaduara, konkretisht per 

produktin Molto te markes 7 Days me shije qershi ne rrjetin e supermarketeve BIG 

MARKET me date 26.11.2017 jane bere inspektime ne 5 supermarkete.   subjektet e 

inepektuara per produktin molto 7 days dhe rezultojne gjithashtu brenda afateve te 

perdorimit. Keto produkte shoqerohen me dokumentacionin perkates ( raport analiza, 

fature tatimore blerje).

Referuar denoncimit,  trupat inspektuese, ne perfundim te inspektimit  konkluduan: Ky 

inspektim perfundon ne zbatim te nenit 47 te ligjit ne 10433 dt. 16.06.2011  Per 

inspektimin ne RSH', ku ne subjektet e inepektuara nuk  konstatohen shkelje te kerkesave 

ligjore.

Pa Tarifë

155 01.12.2018

Denoncim per kushtet higjieno-sanitere te nje 

subjekti furre buke Rr. Kongresi I Tiranës pallati 254 

shkalla 3 kati I parë. Pranë shkollës Hasan Vogli. 

DRAKU Tirane 

04.12.2018  Ne perfundim te inspektimit OBU-se i jepet denimi administrative kryesor 

‘’Paralajmerim’’ dhe korrigjim te mangesive te konstatuara brenda dates 07.12.2018. 

OBU detyrohet te njoftoje DRAKU Tirane per korrigjimin e mangesise Brenda afatit te 

percaktuar.

Pa Tarifë



156

Denoncimi nga nje qytetar ne rrjetet sociale per tek 

Supermarket SPAR ALBANIA, per produktin biftek 

vici, i pa pershtatshem per konsum.

DRAKU Tirane 
11.12.2018   Referuar raportit te analizave per mostrat e marra rezulton se produkti 

Biftek Vici i bllokuar ne subjektin Spar Albania eshte i pershtatshem per konsum njerzor.
Pa Tarifë

157 11.12.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetare denoncon 

produktet ushqimore qe tregtohen ne supermarketin 

Spar. Adresa Teg, Tirane 

DRAKU Tirane

16.12.2018   Gjate inspektimit nuk u  konstatua:

1. Subjekti ka kushte te pershtatshme higjenosanitare.

2. Kushtet e ruajtjes se produkteve ushqimore (ne dhoma frigoriferike) te pershtatshme.

3. Furnizimi me perime behej ditore.

4. Ambjentet e larjes dhe perpunimit te perimeve dhe ushqimeve te pershtatshme.

5.  Nga kontrolli vizual te perimeve dhe produkteve te tjera  nuk u konstatuan problemet 

e ngritura nga ana e denoncuesit.

Pa Tarifë

158 11.12.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon ne 

lidhje me produktin mish te perdorur ne fast-food.  

Subjekti me emer Mama mia. Adresa:   rruga e 

Elbasanit, perballe me ish xhuxhat

DRAKU Tirane 

13.12.2018  Në përfundim të inspektimit OBU-se i jepet denimi administrative kryesor 

‘’Paralajmerim’’ dhe korrigjim të mangësive të konstatuara brenda datës 

30.11.2018.OBU detyrohet të njoftoje DRAKU Tiranë për korrigjimin e mangesisë 

brenda afatit të përcaktuar.

Pa Tarifë

159 12.12.2018

Denoncimi i ardhur nga nje qytetar ne lidhje me 

tregtimin e produkteve shtazore ne mungese te 

etiketes ne subjektin KMY.  Adresa: prane lagjes 1 

Maji dhe te rruga Ali Demi

DRAKU Tirane

16.12.2018  Ne te dy inspektimet nuk jane kostatuar tregtim te pulave te freskta pa 

etikete.

Ne te dy subjektet tregtohen pula te freskta me etikete dhe te shoqeruara me 

dokumentacion.

Nga verifikimi u konstatua se pulat ishin te importuara nga Greqia, nga firma impotuese 

"Pindos" te shoqeruara me Certifikate Shendetesore Veterinare, me date 10.12.2018 dhe 

me fature tatimore ta transportuara nga dega qendrore po ne kete date.

Pa Tarifë

160 14.12.2018

Ne komunikim telefonik nje qytetar denoncon ne 

lidhje me prodhimin e produkteve te pasigurta dhe ne 

menyre te paligjshme.  Adresa: rruga Migjeni ne 

zonen e  Laprakes.

DRAKU Tirane 

17.12.2018  Në zbatim të pikave 1, 4, 5 të nenit 48 të ligjit 10433 datë 16.06.2011 Për 

Inspektimin në Republikën e Shqpërisë ndaj OBU u mor masa me paralajmërim dhe 

korrigjimin e detyrave deri me datë 25.12.2018.
Pa Tarifë

161 15.12.2018
Denoncim per marketi unikopi sipas qytetarit ka 

produkte ushqimore të skaduara 
DRAKU Tirane 

17.12.2018  Trupa inspektuese kane verifikuar te gjithe zonen qe bene fjale denoncimi  

"Rruga e Burgut" ose siq emertohet Rr. Jordan Misja ne te dy krahet e rruges dhe nuk 

kane gjetur market me emrin  UNIKOP. 

Kerkohet nje adrese me e plote dhe te dhena te tjera qe te bejm te mundur inspektimin ne 

kete subjekt.

Pa Tarifë



162 17.12.2018

Ne komunikim telefonik nepermjet numrit te gjelber 

08007575 nje qytetar denoncon ne lidhje me 

tregtimin e produkteve te skaduara.  Behet fjale per 

subjektin Alfa Delta Foods shpk  i cili sipas qytetarit 

tregton lende te pare per furnizimin e pasticerive, 

furrave te bukes etj.  lende  te skaduara.  Adresa: 

Rruga 3 Deshmoret Yzberisht

DRAKU Tirane 

20.12.2018  U moren masat: Neni: 43 masat urgjente ligjit 10433 datë 16.06.2011 Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë pika 2, gërma ç ndaj OBU u mor masa e 

bllokimit të produkteve ushqimore të skadauara apo pa etikete në sasinë 2173.4 kg

Neni: 68 kundravajtjet administrative Ligji: 9863 dt.28.12.2008 "Per ushqimin " i 

ndryshuar, pika 1, germa d) per verpime ne kundershtim me piken 2, neni 10 të po ketij 

ligji ndaj OBU u mor masa administrative me gjobë në vlerën 500 000 lekë.

Neni: neni 68  ligji 9863, date 28.01.2008 per ushqimin ( i ndryshuar), pika 1 germa i) 

për verpime në kundërshtim me nenin 25 të po ketij ligji ndaj OBU u mor masa 

administrative me gjobë në vlerën 100 000 lekë.

Neni, 68  Ligji 9863, date 28.01.2008 Per Ushqimin ( i ndryshuar),  pika 1, gërma f), për 

veprime në kundershtim me nenin 24 të po ketij ligji ndaj OBU u mor masa 

administrative me gjobë në vlerën 100 000 lekë.

 Neni 68 ligji 9863, date 28.01.2008 per ushqimin ( i ndryshuar),  pika 1, gërma k), për 

verpime në kundërshtim me nenin 36 të po ketij ligji, ndaj OBU u mor masa 

administrative me gjobë në vlerën 50000 lekë.

Neni 48  ligji 10433 datë 16.06.2011 Për Inspektimin në Republikën e Shqiperisë,  pika 

1, 4, 5 subjektit i jepet masa me paralajmërim dhe korrigjimin e mangësive brenda datës 

26.12.2018.

Pa Tarifë

163 19.12.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetar denoncon per 

therjet e kafsheve jashte cdo kushti higjieno-sanitar 

(ne  rruge).  Adresa: Moglice afer Gramshit

DRAKU Elbasan

Ne lidhje me denoncimin e ardhur Ju  informojme se Moglica eshte fshat i Qarkut 

Korce.Ndodhet mbi 40 km larg nga Baskkia Gramsh dhe 20 km nga fshati i fundit kufitar 

qe eshte Bratila .  Njoftimin e marre  e kemi percjell ne DRAKU Korce per ndjekje.

Pa Tarifë

164 21.12.2018

denoncimi ne lidhje me mungesen e kushteve 

te pershtatshme  te nje subjekti furre buke.  Adresa: 

rruga e Brigadave 8, Njesia 5, Ndertesa 10 ( prane 

pallatiti jeshil Teknoprojekt)

DRAKU Tirane 

25.12.2018  Ne perfundim te inspektimit OBU-se i jepet denimi administrative kryesor 

‘’Paralajmerim’’ dhe korrigjim te mangesive te konstatuara brenda dates 05.01.2019. 

OBU detyrohet te njoftoje DRAKU Tirane per korrigjimin e mangesise brenda afatit te 

percaktuar.

Pa Tarifë

165 22.12.2018

Denoncim per: Firma Agrana Studen Albania 

L31708011A , sipas denoncimit ka produkte pa date 

skadence

DRAKU Tirane 

27.12.2018  Në zbatim të pikës 1, neni 48, të ligjit 10433 datë 16.06.2011 Për 

Inspektimin në Republikën e Shqipërisë ndaj OBU u morë masa administrative më 

paralajmërim. Në zbatim të pikave 4 dhe 5 të nenit 48 të të ligjit të sipërcituar OBU 

duhet të paraqes pranë DRAKU-Tiranë gjurmueshmërinë e produktit referuar numrit te 

lotit deri me datë 07.01.2019.

Pa Tarifë

166 26.12.2018

Sipas denoncimit nje magazine, e kompanisë ASD, 

me adrese ne Kashar, u shpërndan pastiçerive, lenden 

e pare te produkteve te pastiçerisë , te cilave iu eshte 

nderruar data . 

DRAKU Tirane 

29.12.2018 Ndaj subjektit u mor masa administrative “paralajmerim” sipas nenit 48 , 

pika 1,4,5 e Ligjit Nr 10433 date 16.06.2011 “Per Inspektimin ne RSH” Pa Tarifë

167 26.12.2018
 Nje qytetar denoncon faktin se nje Fast Food (Conor) 

servir produkte te skaduara. 
DRAKU Tirane 

30.12.2018  Referuar denoncimit te ardhur ju bej me dije se nga kontrolli i kryer ne QKB 

me emrin tregtar fast food  Conor nuk rezulton asnje subjekt. Bazuar ne adresen e dhene 

Unaza e re ju informojme qe eshte e pamundur identifikimi i ketij subjekti (pasi adresa 

eshte ne nje hapesire gjeografike shume te madhe), per te kryer verifikimet perkatese ( 

kontrolli i afateve te perdorimit te produktit mish pule).

Duke qene se eshte e pamundur evidentimi i subjektit pasi mungon nje e dhene me e 

plote, kerkoj te na mundesohet nje e dhena, si ( emer, NIPT, adrese me e plote etj).

ne pritje te nje pergjigjje nga ana qytetarit.

Pa Tarifë

168 29.12.2018

Ne rrjetin social Facebook nje qytetare denoncon ne 

lidhje me tregtimin e produktit peshk jashte cdo 

kushti higjieno-sanitar ( ne ambiente rruge).    Adresa: 

ne qender te Kamzes, ne hyrje te tregut , Tirane.

DRAKU Tirane

Nisur nga denoncimi qytatarit "Per tregtimin e produktit peshk jashte cdo kushti higjieno-

sanitar ( ne ambiente rruge). Adresa: ne qender te Kamzes, ne hyrje te tregut.

  eshte inspektuar zona ku bente fjale denoncimi nga trupa inspektuese.

Nga kontrolli qe bene ne tregun Kamez  ne Rrugen  "Berisha" nuk u konstatua ndonje 

subjekt ambulant qe tregtonte peshk ne treg (rruge) .

Kontrolli dhe monitorimi i zones (tregut ne Kamez) do vazhdoje perseri.

Pa Tarifë



169 30.12.2018

Ne rrjetin social Facebook ka ardhur perseri nje 

denoncim ne lidhje me tregtimin e produktit peshk 

jashte standardeve.
DRAKU Tirane

Nisur nga denoncimi qytatarit "Per tregtimin e produktit peshk jashte cdo kushti higjieno-

sanitar ( ne ambiente rruge). Adresa: ne qender te Kamzes, ne hyrje te tregut.

 eshte inspektuar zona ku bente fjale denoncimi nga trupa inspektuese.

Nga kontrolli qe bene ne tregun Kamez  ne Rrugen  "Berisha" nuk u konstatua ndonje 

subjekt ambulant qe tregtonte peshk ne treg (rruge) .

Kontrolli dhe monitorimi i zones (tregut ne Kamez) do vazhdoje perseri.

Pa Tarifë


