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 Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

                “E-GAS” sh.p.k 
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

Numri i Rregjistrimit 

TI 026 
 
Administrator:   Dhurata Topuzi 
Menaxheri i cilesise:  Luan Malo 

Tel/Fax:   0583 26086  / 0672042880 

E-mail:    elbagas@elbagas.al 
Adresa:   Bradashesh, (ish Kombinati Metalurgjik) Elbasan 

Fusha e Akreditimit: 

Nr: Fusha e inspektimit 
Tipi dheshtrirja e 

inspektimit 
DokumentiReferues 

1 Pajisjet nen presion stacionare 
( përjashtohen GLN-të) 
 
 

• Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne 
pune. 

• Inspektim 
teknik periodik. 

• Inspektim  
teknik i 
posaçëm. 

• Inspektim 
teknik i 
aksesoreve. 

V.K.M.  nr. 1062, date 23.12.2015 - Per miratimin e rregullit 
teknik” Per pajisjet dhe bashkësitë nen presion”   ( Aneksi V). 
 
Metode jo standarde. ” Projektimi, prodhimi, shfrytëzimi dhe 
riparimi i pajisjeve nen presion.” Tirane 1984 
 
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1065, datë 23.12.2015 
‚‘‘Enë të thjeshta nën presion dhe përcaktimin e standardeve të 
harmonizuara” 
 
S SH EN 286-1:1998 “Enë të thjeshta nën presion që nuk i 
ekspozohen zjarrit ”. Pjesa1. Enët nën presion për përdorim të 
përgjithshëm. 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE                   
DHE EKONOMISË 



Page 2 of 3 

 

             Rishikimi: 0 
TI 026 07 11 17           Lëshuar me datë: 07.11.2017 

2 Pajisjet nen presion stacionare 
GLN 
 
Rezervuarët e gazit te 
lëngëzuar te naftës (GLN)me 
kapacitet me te vogël ose te 
barabarte me 13 m3. 

• Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne 
pune. 

• Inspektim 
teknik periodik. 

• Inspektim 
teknik i 
posaçëm. 

V.K.M.  nr. 1062, date 23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet dhe bashkësitë nen presion”  
( Aneksi V). 
 
Standardi S SH EN 12817:2010” Inspektimi dhe 
rikualifikimi i rezervuareve të gazit te lëngezuar të naftes 
(GLN) me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 
m3, që vendosen mbi tokë” 

 
 
3 

Pajisjet nën presion stacionare 
GLN 
Rezervuarët e gazit te 
lëngëzuar te naftës (GLN)me 
kapacitet me te madh ose te 
barabarte me 13 m3. 

• Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne 
pune. 

• Inspektim 
teknik periodik. 

• Inspektim 
teknik i 
posaçëm. 

 
V.K.M.  nr. 1062, date 23.12.2015 - Per miratimin e rregullit 
teknik” Per pajisjet dhe bashkësitë nen presion” (Aneksi V). 
Standardi S SH EN 12819:2009 “ Pajisjet dhe aksesoret per GLN. 
Inspektimi dhe rikualifikimi i rezervuarëve te gazit te leshem te 
naftës (GLN) me te madh ose te barabarte me 13 m3” 

 
4 
 
 
 

Tubacionet nen presion(  
lidhjet teknologjike brenda 
objektit). 
Aksesoret e sigurisë dhe 
aksesoret nen presion 

 
 

• Inspektim 
teknik periodik. 

 

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, 
‘‘Për paisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e 
standardeve të harmonizuara.” 
 
Standardi S SH EN 13175:2014 “Specifikimi dhe provat për 
ventilët dhe paisjet e rezervuarëve të Gazit të Lengëzuar të 
Naftës (GLN)  

5 Pajisjet nen presion. 
 
Enët nen presion kriogjenike te 
termoizoluara me vakum 
 

• Inspektim pra 
vënies ne pune. 

• Inspektim 
teknik periodik. 

• Inspektim i 
valvulave te 
sigurisë. 

• Prove 
hermeticiteti 

Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 “Per garantimin e sigurise se punes 
se paisjeve dhe instalimeve nen presion”. 
 
V.K.M.  nr. 1062, date 23.12.2015 - Per miratimin e rregullit 
teknik” Per pajisjet dhe bashkësitë nen presion”  
( Aneksi V). 
 
S SH EN ISO 21009-2:2015” Enet nen presion Kriogjenike . Enet 
statike te termoizoluara me vakum- kerkesat e shfrytezimit” 

 
6 

Cisternat automobilistike te 
transportit te mallrave te 
rrezikshëm 
 
Klasat 2.3. te ADR.  
 
Klasa 2: gaze. 
 
Klasa 3 : lëngje djegëse te 
lëngshme . 

 

• Konrolli i 
ndermjetem 

 

• Inspektim 
periodik 

 

• Kontrolle jashe 
radhe 

 
Ligji nr. 9272, date 16.09.2004 “ Per aderimin e Republikës se 
Shqipërisë ne marrëveshjen Evropiane  
per transportin rrugor te mallrave te rrezikshme (ADR) dhe 
protokollin e nënshkrimit.” 
 
S SH EN 12972-2015  
“Cisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme - Provat, 
inspektimi dhe marktimi i cisternave metalike.” 

7  
Pajisjet nen presion te 
transportueshme ( 
përjashtohen bombolat e 
acetilenit ) 
 

 

• Inspektim 
periodik 

 

S SH EN 1968:2002 “ Bombolat e gazit te transportueshme. 
Inspektimi periodik dhe testimi i bombolave te gazit prej çeliku 
te pa salduara.” 
 
S SH EN 1803:2003 “ Bombolat e gazit. Inspektimi periodik dhe 
prova e bombolave te gazit prej çeliku te pa salduara.” 
 
S SH EN ISO 22434:2011 “ Bombolat e gazit te 
transportueshme. Inspektimi dhe mirëmbajtja e ventileve te 
bombolave” 
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S SH EN ISO 13769:2009 “ Bombolat e gazit.- Markimi. 
 
S SH EN ISO 7225:2007+A1:2012 “ Bombolat e gazit te 
transportueshme. Etikete Informuese” 
 
S SH EN  1089-3:2011 “ Bombolat e gazit te transportueshme. 
Identifikimi i bombolave te gazit- 
Kodi  ngjyrave” 

8 Provat e tubave fleksibel te 
presionit (përjashtohen GLN) 

 Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 “Per garantimin e sigurisë se punës 
se pajisjeve dhe instalimeve nen presion”. 
 
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, 
‚‘‘Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e 
standardeve të harmonizuara.” 
 
S SH EN 1761:1999 “ Tubat e gomës dhe bashkueset e tubave 
per autobotet e shpërndarjes se karburanteve” 
  
ISO 1402:2009 “ Tubat fleksibel prej gome dhe plastike dhe 
bashkueset e tubave-prova hidrostatike” 

9 Provat e tubave fleksibel te 
presionit për GLN 

 Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 “Per garantimin e sigurisë se punës 
se pajisjeve dhe instalimeve nen presion”. 
 
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1062, datë 23.12.2015, 
‚‘‘Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion dhe përcaktimin e 
standardeve të harmonizuara.” 
 
S SH EN 1762:2003 “ Tubat e gomës dhe bashkueset e tubave 
per gazin e lëngëzuar te naftës, GLN ( faze e lëngët ose e gazte) 
dhe gazit natyror me presion mbi 25 bar( 2.5 MPa)” 
 
ISO 1402:2009 “ Tubat fleksibel prej gome dhe plastike dhe 
bashkueset e tubave-prova hidrostatike” 

 
 
S SH – Standard Shqiptar 
EN-  Standard Evropian 
ISO – Standard Ndërkombëtar 
 

 

Drejtori  i  Përgjithshëm  

   Armond HALEBI 

 

 


