
 

 
 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 

DHE EKONOMISE 

 
 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

AKREDITIMIT 

 

ÇERTIFIKATË  AKREDITIMI 

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të 
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 

0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, 
nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit 

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

      

“SHPRESA - AL ” SHPK 
Rruga Urani Pano, Prapa Veve Senter, pall: 11, Tiranë  

Numri i Rregjistrimit  

TI 032 

Trupë Inspektuese 

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për 
Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm 

Inspektimi i Pavarur i Tipit A 

Data e akordimit të akreditimit: 23.07.2018  

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 22.07.2022 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 
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 Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

 

“SHPRESA - AL”SHPK 

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

Numri i Rregjistrimit 

TI 032 
 

 

Administrator:   Lush Osmani 

Menaxheri i cilesise:  Vojsava Tabaku 
Tel/Fax:   0682030617 

E-mail:    shpresa.al@gmail.com 

Adresa:   “Liria “ Kamez, rruga e Valiasit,  Kamez Tiranë 

Fusha e Akreditimit: 
Nr. Fusha e inspektimit 

Tipi dhe shtrirja e 
inspektimit 

Dokumenti Referues 

1 

Cisternat automobilistike 
për transport 
mallrash te rrezikshme. 
Klasa 2 ADR: gaze të 
ngjeshur, të 
lëngëzuar ose të tretur në 
presion 
Klasa 3 ADR: lëngje të 
djegshëm 

-Inspektimin e mjeteve 

per leshimin e certifikates 

se miratimit ADR. 

-Inspektim fillestar, 

-Inspektim periodik 

-Inspektim i ndermjetem 

-Inspektim jashte rradhe 

-Inspektim brenda dhe 

jashte cisternes ne 

funksion te kontrollit te  

S SH EN 12972: 2015 
“ Cisternat për transportin e 
mallrave te rrezikshëm.-Provat, 
inspektimi dhe markimi i 
cisternave metalike.“ 
 
Ligji Nr. 9272, date 16.09.2004 “Për 
aderimin e Republikës se Shqipërisë ne 
marrëveshjen Eurapiane për 
transportin rrugor te mallrave te 
rrezikshëm ( ADR) dhe 
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miratimit te tipit . 

leshimi te certifikates per 

cisternen rrugore te 

mallrave te rrezikshme 

ADR 

protokollinnënshkrimit“ 
 
UDHËZIM Nr. 6, datë 27.5.2015 “Për 
procedurat e inspektimit të mjeteve, 
lëshimit të certifikatës së miratimit 
ADR, kushtet që duhet të plotësojë 
personi juridik për inspektimin e 
mjeteve ADR dhe tarifat e shërbimit.” 

2 

Provat e tubave fleksibel 
te presionit. 
Provat e tubave te gomës 
dhe kompletet e 
tubave për autobotet e 
shpërndarjes se 
karburanteve. 

Inspektim 
periodik 
Inspektimi ndërmjetëm 
Inspektim i posaçëm 

S SH EN 1761:2002 
“ Tubat e gomës dhe kompletet e tubave 
për autobotet e shpërndarjes se 
karburanteve” 
 
V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 
- Për miratimin e rregullit teknik” 
Për pajisjet dhe bashkësitë nen 
presion” 
( Aneksi V). 
 

3 

Verifikimi periodik i 
percaktimit volumor te 
cisternave rrugore  
(autobote) dhe 
hekurudhoreme kontator 
volumor. 

Verifikim volumor 

Rekomandimi i organizatës 
Ndërkombëtare te Metrologjisë 
Ligjore OIML R 80 botimi i vitit 2017 „ 
Cisternat rrugore dhe hekurudhore“ 
 
VKM nr. 770, datë 2.11.2016 ''Për 
miratimin e rregullit teknik “Për 
instrumentet matëse”, për disa 
ndryshime në vendimin nr.1351, datë 
3.10.2008, të Këshillit të Ministrave” 
 

4 ATP 
Inspektim dhe kontroll te 
karakteristikave 
izotermike te mjeteve ATP 

Ligji nr. 9289, datë 7.10.2004 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
marrëveshjen “Për transportin 
ndërkombëtar të ushqimeve delikate 
dhe mjetet e veçanta, që përdoren në 
këto transporte”. 
 
UDHEZIM  Nr. 7, datë 15.6.2012 
“Për kontrollin e mjeteve të transportit 
në regjim të 
temperaturave të kontrolluara sipas 
marrëveshjes ATP.” 
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5 

TAHOGRAF: 
 
-analog 
-dixhital 
 

 
 
Inspektim periodik 

L I G JI 

Nr. 9514, datë 18.4.2006 

Për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në "Marrëveshjen europiane 

"për punën e ekuipazheve të mjeteve të 

përfshira në transportin ndërkombëtar 

rrugor (AETR) dhe në protokollin e 

nënshkrimit e në amendamentin nr.4 të 

saj"" 

VKM Nr.1054, datë 22.12.2010 ‘Për 

miratimin e rregullores “Për pajisjet e 

regjistrimit në transportin rrugor”’ 

 

VKM  Nr.207, Datë 25.02.2009  “Per 

miratimin e rregullores mbi kontrollin 

në anë të rrugës dhe në zyrat e 

ndërmarrjeve, për sa i përket zbatimit 

të rregullave të kohës së punës për 

personat, që kryejnë transport rrugor, 

dhe për orët e drejtuesve të mjeteve.” 

 

VKM Nr.1243, Datë 10.09.2008 mbi 

“Miratimin e rregullores për 

organizimin e kohës së punës të 

personave, që kryejnë transport rrugor, 

për orët e drejtuesve të mjeteve dhe 

pajisjet e regjistrimit” 

 

Udhëzim  nr.4,datë 27.5.2014 mbi 
kërkesat teknike dhe standardete operimit 
të ofiçinës (qendrës teknike) sëautorizuar 
të tahografit 

UDHËZIM Nr. 5, datë 6.5.2009mbi 
zbatimin e rregullave në organizimin e 
kohës së punës të personave që kryejnë 
transport të lëvizshëm, të orëve të punës 
së drejtuesve të mjeteve, zbatimin e 
rregullave për kontrollin në anë të 
rrugës e në zyrat e ndërmarrjeve dhe 
pajisjet e regjistrimit (tahografi) e 
dokumentet që duhet të mbahen nga 
punëdhënësi dhe drejtuesit të mjetit për 
këtë qëllim 

6 
Kontroll teknik te mjeteve 
rrugore 

Kontroll teknik vjetor dhe 
periodik 

VKM Nr.153, nenit 234, date 
07.04.2000 “Per miratimin e 
rregullores se zbatimit te Kodit Rrugor 
te Republikes se Shqiperise, te 
ndryshuar, dhe ne zbatim te directives 
2009/40 EC, date 06.05.2009 Mbi 
kontrollin teknik te mjeteve rrugore me 
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motor dhe rimorkiove. 
UDHEZIMI Nr.2, date 11.03.2010 Mbi 
kontrollin teknik te mjeteve rrugore, te 
ndryshuar 
UDHEZIMI Nr.1 date 4.3.2015 Per disa 
ndryshime ne manualin mbi “Kontrollin 
Teknik te Mjeteve” 

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

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  

Armond HALEBI 
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