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Në bazë të Ligjit Nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve”(i ndryshuar), VKM-së Nr.1188,
datë 20.8.2008 “Për miratimin e rregullave për importimin, tregtimin, transportin, ruajtjen, përdorimin dhe
asgjësimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve” (i ndryshuar) me VKM Nr.462, datë 11.7.2012, VKM Nr. 1555,
datë 12.11.2008, “Për përcaktimin e rregullave të regjistrimit dhe të kritereve të vlerësimit të produkteve për
mbrojtjen e bimëve”.

Gjatë inspektimit u konstatua:

Baza ligjore Kërkesat Vlerësimi
Ligji Nr. 9362, datë
24.3.2005
VKM Nr.
1188;datë
20.08.2008 (e
ndryshuar me
VKM Nr.462, datë
11.7.2012)

VKM Nr. 1188, datë 20.08.2008 (ndryshuar me VKM Nr.462, datë 11.7.2012)

Po JO Komente

Kreu III; Pika 1 Në farmaci bujqësorë a tregtohen PMB të pa regjistruara në Republikën e Shqipërisë në
përputhje me legjislacionin në fuqi ?

Kreu III; Pika 3 Aktiviteti i tregtimit me pakicë të PMB a ushtrohet vetëm nga persona të paisur me Liçencë ?
Kreu III; Pika 3; a Në farmaci bujqësore personi i interesuar ose personi i punësuar a është i diplomuar në

fushën e agronomisë ?
Kreu III; Pika 5 A është e vendosur  në  farmaci bujqësore në vend të dukshëm dhe të përhershëm liçenca e

tregtimit me pakicë të PMB ?
Kreu III; Pika 10; a PMB e klasifikuara si “PMB të rrezikshme” a u shiten vetëm personave të pajisur me dëshmi

aftësie ?
Kreu III; Pika 10; a PMB e klasifikuara si “PMB me rrezik të lartë” a u shiten vetëm personave të pajisur me

dëshmi kualifikimi të veçantë (përdorues profesionist) ?
Kontrolli i librit të shitjes dhe recetave

Kreu III; Pika 10; b A kryhet shitja e PMB të klasifikuara si “PMB të rrezikshme” dhe “PMB me rrezik të lartë”
me receta të lëshuara nga specialisti ?

Kreu III; Pika 10; c A konstatoni që në fitofarmaci mbahen PMB në paketime jo-origjinale ?
Kreu III; Pika 10; d A konstatoni që në fitofarmaci mbahen dhe tregtohen ushqime për njerëz dhe për kafshë, si

dhe fara ?
Kreu III; Pika 10; dh A konstatoni që në fitofarmaci kryet ri-ambalazhim të PMB ?



Përfaqësuesi i Farmacisë Bujqësore Grupi i inspektimit

Kreu III; Pika 13 Fitofarmacisti a mban një libër shitjesh për PMB,e klasifikuara “PMB të rrezikshme” dhe
“PMB me rrezik të lartë” i cili përmban:
Data e fillimit: _______________ (datë/muaj/viti)

Kreu III; Pika 13 a Emrin tregtar të PMB-së, që tregtohet ose manipulohet
Kreu III; Pika 13 b Sasinë dhe numrin e paketimit të PMB-së, që tregtohet
Kreu III; Pika 13 c Hollësitë e nevojshme për të identifikuar kur dhe ku është marrë PMB-ja dhe ku është shitur

kjo PMB (sipas rastit: emri i prodhuesit, i njësisë së tregtimit me shumicë, i njësisë së
tregtimit me pakicë dhe i përdoruesit).

Kreu III; Pika 19 Recetat e lëshuara nga specialisti a përmbajnë informacionin e mëposhtëm ?
Kreu III; Pika 19; a emër, mbiemër dhe adresa e lëshuesit të recetës ?
Kreu III; Pika 19; b sëmundjen, prekjet parazitare ose barërat e këqija etj., që mendohen të luftohen ?
Kreu III; Pika 19; c dozat e përdorimit të PMB ?
Kreu III; Pika 19; ç koha e pritshmërisë (karenca) ?
Kreu III; Pika 19; d kulturën ose produktin bimor, tek i cili do të përdoret ?
Kreu III; Pika 19; dh kohën, sasinë dhe mënyrën e përdorimit ?
Kreu III; Pika 20 maksimumi deri në tre PMB të listuara në një recetë ?
Kreu III; Pika 21 Fitofarmacisti a mban nje libër shitjesh ku mbashkalidh edhe recetat ?

Kushtet e Pajisjeve/Farmacive Bujqesore
Kreu IV; Pika 8; a A është farmacia bujqësore e pajisur me mjetet e nevojshme për shuarjen e zjarreve ?
Kreu IV; Pika 8; b A është farmacia bujqësore e pajisur me këndin e ndihmës së shpejtë dhe mjetet mbrojtëse

individuale ?
Kreu IV; Pika 8; c A është farmacia bujqësore e pajisur me mjediset higjeno-shëndetësore me ujë të rrjedhshëm,

etj. ?
Kreu IV; Pika 8; ç Në farmaci bujqësore a sigurohen mjedise të veçanta qëndrimi për punonjësit e tyre ?
Kreu IV; Pika 10 Farmacia bujqësore a është e paisur me sisteme ajrimit ?
Kreu IV; Pika 10 Farmacia bujqësore a është e paisur me aparate matëse dhe regjistruese të temperaturës

(termometër) ?
Kreu IV; Pika 10 Farmacia bujqësore a është e paisur me aparate matëse dhe regjistruese të lagështisë së ajrit

(hygrometër) ?
Kreu IV;  Pika 11 Në Farmaci bujqësore a konstatoni dëmtime të ambalazheve dhe rrjedhje të PMB ?
VKM Nr. 1555 datë 12.11.2008 (i ndryshuar)
Kreu V; Pika 1.2; j Etiketa a përfshin sasinë neto të PMB apo e lëndës vepruese që ndodhet në ambalazhin bazë?
Kreu V; Pika 1.2;q Etiketa a përfshin datën e skadencës, kohën e magazinimit në përputhje me kërkesat e

paracaktuara ?
Kreu V; Pika 7 Etiketat a janë të shkruara në gjuhën Shqipe ?
Kreu V; Pika 8 Etiketa a janë të vendosura në paketimin bazë të PMB ?
Kreu V; Pika 2 Kur nuk ka vend mbi ambalazhin e PMB, pёr tё vendosur të dhënat mbi etiketё, a

ka njё fletёpalosje tё veçantё qё shoqёron mallin (ambalazhin bazë) deri te përdoruesi i
fundit ?


