
 

 
 

 

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 inspektimin. 

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.  

 

“A R J A N I” sh.p.k 
Lagjja "Sheq i Vogel", Rruga Fier - Patos km i I-re, Banesa nr. 5 

 

Numri i Regjistrimit 

TI 045 

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: 09.02.2021  

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.02.2025 

 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 
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Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

“A R J A N I” sh.p.k 
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

 

Numri i Regjistrimit 
 

TI 045 

 
Administrator:   Arjan Hyka 

Menaxheri teknik:             Emiliano Mone 

Menaxheri i cilesise:             Tomi Poreci 

Tel:                                         034230306 ose 0682063724 

 Email:                                   arjanitravel@yahoo.com 

Adresa:                              Lagjja "Sheq i Vogel", Rruga Fier - Patos km i I-re, Banesa nr. 5. 

 

 

          Fusha e Akreditimit: 

 

Nr. Materiali apo sistemi 
që inspektohet 

Tipi specifik 
i inspektimit 

 

Standardi ose metoda 
e inspektimit 

 

1 Mjete me motorr, me ose 
pa rimorkio, kur janë bërë 
një a më shumë ndryshime 

 
Inspektim fillestar 
pas ndryshimit  

PT/ARJANI/1101/02, rishikimi 00 
datë1.10.2020 “Manuali dhe 
procedurat e punës për të kryer 
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të karakteristikave 
konstruktive, ose 
funksionale, apo të 
sistemeve të pajisjeve me 

përjashtim të shasisë.   

kontrollin dhe provën e mjeteve me 
motor dhe të rimorkiove të tyre, kur 
u janë bërë një a më shumë 
ndryshime të karakteristkave 

konstruktive ose funksionale apo 
sistemeve të pajisjeve”.  
 
Ligji nr.10488, datë 5.12.2011 për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi rrugor 
i Republikës së Shqipërisë”, të 
ndryshuar. 

 
Udhëzimi Nr. 7 datë 17.06.2014 
“Ndryshimi i karakteristikave 
konstruktive dhe funksionale të 

mjeteve rrugore”. 
 
VKM nr.153, date 07.04.2000 “Për 
miratimin e rregullores së zbatimit të 

Kodit Rrugor të Republikës së 
Shqipërisë”, të ndryshuar  
 
Ligji Nr. 106/2018, për disa 

ndryshime në Ligjin nr. 9573, datë 
3.7.2006, “Për autoriparimin, 
shitblerjen, depozitimin e mjeteve 
rrugoreme motor, të rimorkiove dhe 

pjesëve të tyre të dala 
jashtëpërdorimit ose të braktisura 
dhe për veprimtaritë që lidhenme 
to”, të ndryshuar 

 
Udhëzim Nr. 5630, datë 21.11.2016, 
“Për kriteret e licencimit për të kryer 
kontrollin dhe provën e mjeteve me 

motor dhe të rimorkiove të tyre, kur 
janë bërë një a më shumë ndryshime 
të karakteristikave konstruktive ose 
funksionale apo të sistemeve të 

pajisjeve”.  
2  Mjete rrugore  Inspektimi vjetor 

dhe periodik  
 
 

Ligji nr.10488, datë 5.12.2011 për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.8378, datë 22.7.1998 “Kodi rrugor 
i Republikës së Shqipërisë”, të 
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ndryshuar 
 

VKM nr.153, date 07.04.2000 “Për 

miratimin e rregullores së zbatimit të 

Kodit Rrugor të Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar;  

 

Udhëzimi Nr 2, datë 11.03.2010 mbi 

kontrollin teknik të mjeteve rrugore;  

 

Udhëzimi nr.1 date 4.3.2015 “Për disa 

ndryshime në manualin “Mbi 

Kontrollin Teknik të Mjeteve”;  

 

Manuali i mjeteve rrugore Mars 2010, 

i ndryshuar. 

 
PT/ARJANI/1101/01, rishikimi 00 

datë 1.10.2020  “Procedurat teknike 
për kontrollin teknik të mjeteve me 
motor dhe të rimorkiove të tyre”.  

 
 
 

 
 
 
DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  

                                                                                               

  Armond HALEBI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rishikimi 0:  09.02.2021 Akreditim Fillestar.                                       
 


