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Nr Personat ose grup 

personash 

Standardi ose 

dokument tjetër 

normativ (ose pjese të 

tij) 

Titulli i standardit ose dokumentit 

tjetër normativ 

1 Inspektimi i instalimeve 

elektrike ne ambjentet e 

zakonshem. 

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik, 

 

- Inspektim i projektit 

teknik. 

 

- Procedura e inspektimit të 

instalimeve elektrike  në ambjente 

të zakonëshme, Kodi PE – 07, 

rishikimi 01, date 14.04.2021. 

 - VKM 482/2020, Për miratimin e 

rregullës teknike, “Për kushtet 

teknike dhe garantimin e sigurisë së 

linjave elektrike me tension të lartë 

mbi 1 kV”, 

-Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike”. 

 

2 Inspektimi i impianteve 

elektrike ne ambjent me 

rrezik zjarri. 

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i projektit 

teknik 

 

- Procedura inspektimit te impiantit 

elektrik ne ambjent me rrezik zjarri, 

Kodi PE-01, rishikimi 01, date 

14.04.2021, 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike,  

 

3 Inspektimi i impianteve 

mbrojtese nga shkarkimet 

atmosferike. 

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i projektit 

teknik. 

 

 

- Procedure inspektimi i 

impjanteve    mbrojtese nga 

shkarkimet atmosferike, Kodi PE-

04, rishikimi 01, date 14.04.2021, 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike,  

 

4 Inspektimi i kabinave 

elektrike TM/TU. 

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

 

- Inspektim periodik, 

 

- Inspektim i projektit 

teknik. 

 

- Procedura e inspektimit të kabinës 

elektrike TM/TU, Kodi PE-08, 

rishikimi 01, date 14.04.2021. 

- Inspektim periodik; Sigurimit dhe 

shfrytëzimit teknik për impiantet, 

pajisjet dhe instalimet elektrike; 

Pjesa e pare (sigurimi teknik), 

Tirane 2003. 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 
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Pajisjet dhe Instalimet Elektike, 

Tirane 1997, kapitulli III dhe IV  

- Rregullore e shfrytëzimit teknik te 

centraleve elektrike, nënstacioneve 

dhe linjave elektrike te sistemit 

energjetik, tirane 1988  

- Rregullore për lidhjet e reja ne 

sistemin e shpërndarjes OSSH 

Inspektimi për pajisjet/instalimet 

elektrike sipas ligjit 10489/2011 

“Per mbikëqyrjen e tregut te 

produkteve jo ushqimore” 

5 Inspektimi i linjave ajrore 

e TL. 

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik;, 

 

- Inspektim i projektit 

teknik. 

 

 

- Procedura inspektimit të linjes  

TL, Kodi PE-02, rishikimi 01, date 

14.04.2021, 

- VKM 482/2020, Për miratimin e 

rregullës teknike, “Për kushtet 

teknike dhe garantimin e sigurisë së 

linjave elektrike me tension të lartë 

mbi 1 kV”, 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe InstalimetElektike,  

 

6 Inspektimi i linjave 

kabllore. 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik 

 

- Procedura e inspektimit të linjës 

kabllore, Kodi PE-06, rishikimi 

01, date 14.04.2021. 

- VKM 482/2020, Për miratimin e 

rregullës teknike, “Për kushtet 

teknike dhe garantimin e sigurisë 

së linjave elektrike me tension të 

lartë mbi 1 kV”, 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe InstalimetElektike, 

 

7 Inspektimi i impianteve 

te tokezimit te çdo lloji.  

  

 

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i projektit 

teknik 

 

- Procedura e inspektimit e matjes 

së rezistencës së tokëzimit te cdo 

lloji, Kodi PE-05, rishikimi 01, date 

14.04.2021 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike, 
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- KTP 19-78 Impiantet 

shperndarese dhe nenstacionet me 

tension mbi dhe nen 1000 V. 

8 Inspekimi i 

Nenstacioneve dhe 

impianteve shperndarese 

te TL.  

- Inspektim para venjes 

fillestare ne pune, 

  

- Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i projektit 

teknik. 

 

- Procedura e inspektimit të 

impjantit shpërndares të 

nënstacionit elektrik, Kodi PE-09, 

rishikimi 01, date 14.04.2021, 

- Vendim Nr.483, date 17.06.2020 

Per miratimin e rregulles teknike 

“Per kushtet teknike dhe 

garantimin e sigurise se 

impjanteve elektrike me tension te 

larte mbi 1 kV“. 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytezimit Teknik per Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike,  

- KTP 19-78 “Impiantet 

shperndarese dhe nenstacionet me 

tension mbi dhe nen 1000V. 

9 Inspektim te impianteve 

fotovoltaike 

Inspektim teknik 

periodik 

- Procedurë për inspektimin e 

impianteve fotovoltaike, Kodi PE-

03, rishikimi 01, date 14.04.2021. 

10 Inspektimi per fushen e 

rrezatimit  jojonizues 

Inspektim teknik 

periodik  

  

 

- Procedure për inspektimin 

paisjeve instalimeve rrezatuese  

jojonizuese  0 Hz - 300 GHz, Kodi 

PRRJ-01, rishikimi 01, date 

14.04.2021. 

- Standardi IEEE 644-1994 [15]. 

- VKM. nr.743, date 16.10.2012 

“Për miratimin e Rregullores “Për 

mbrojtjen e publikut nga 

Rrezatimet Jojonizuese 

11  

Inspektim i aksesorëve 

ngritës (grepa, litarë 

çeliku, rripa tekstili, 

litarë, fole etj.); 

 

- Inspektim periodik, 

  

 - Inspektim para 

venjes fillestare ne 

pune;  

                                                             

- Aksesorët e ngritëjes - kapse 

fuçishë për ngritje, Kodi  PNG 

01rishikimi 00, datë 01.01.2021; 

- Aksesorë për ngritje – Litarët me 

thurje dhe rrjetat me thurje, Kodi 

PNG 02, rishikimi 00, datë 

08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Lidhjet (slings) 

me litare celiku, Kodi PNG 03, 

rishikimi 00, datë 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Pllaka sy 

ankorise, Kodi PNG 04, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 
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Aksesorë ngritës - Lidhjet – Hallka 

kryesore, Kodi PNG 05, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Kapese me 

rrota per traret e rregullueshme, 

Kodi  PNG 06, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesorë për ngritje - Kapese 

traresh e rregullueshme, Kodi PNG 

08, rishikimi 00, date 08.03.2021 

- Aksesorë ngritës – Testim të 

ganxhave, veshjeve të ngritjes, 

Kodi PNG 09, rishikimi 00, datë 

09.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Strukturat  urë 

suportuese të ngarkimit, Kodi PNG 

11, rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Trarët e pistës 

ajrore të çelikut; PNG 13, rishikimi 

00, datë 01.01.2021, 

- Aksesorë ngritës – Blloku i 

ngritjes me zingjir (operohet me 

dorë), Kodi  PNG 19, rishikimi 00, 

date 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Pajisje ngritëse 

me zinxhir (pneumatike), Kodi 

PNG 20, rishikimi 00, datë 

08.03.2021 

- Aksesorë ngritës - Pajisje ngritëse 

me zinxhir/Ganxhat e varura me 

kavo, Kodi PNG 21, rishikimi 00, 

date 08.03.2021 

- Aksesorë ngritës - Mbështetëse 

mbajtëse tubove/Veshe ndihmes 

per ngritjet, Kodi PNG 22, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës – Kapse traresh 

e rregullueshme, Kodi PNG 23, 

rishikimi 00, date 08.03.2021,  

- Aksesorë për ngritje - Zinxhirë 

dhe Zingjiret me aksesoret 

ndihmes, Kodi PNG 24, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 
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Aksesorë për ngritje - Bulonat sy, 

Kodi PNG 25, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Ganxha (të 

përgjithshëm dhe vetë-mbyllëse), 

Kodi PNG 26, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Topi mbipeshe 

i siperm i ganxhes, Kodi PNG 27, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Aksesorë ngritës - Vidha regjister 

manipulimi, Kodi PNG 28 

- Aksesorë ngritës – Gambetat, 

Kodi PNG 29, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesoret e ngritjeve - Blloqet e 

pulexhove, Kodi PNG 30, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 

- Aksesoret e ngritjeve - Lidhjet 

(slings) me rripa tekstili te sheshte 

dhe te rrumbullaket, Kodi PNG 31, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Aksesoret e ngritjeve  - Gominat 

me pyke te hapur, Kodi PNG 32, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- 

12 Inspektim i pajisjeve 

ngritëse: 

- pajisjet për ngritjen e 

fuqisë punëtore; 

- Pajisjet ngritëse (vinça 

dhe ngritëse); 

- MWP - Platformat e 

lëvizshme të punës; 

- Forkliftë; 

- Ashensorët e 

automjeteve (veturave); 

 

- Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë, 

 

- Inspektim periodik 

- Procedurat për inspektimin   

e paisjeve ngritese industriale  

(procedura standarde), Kodi PNG 

38, rishikimi 00, date 08.03.2021 

- Procedurë për inspektimin 

e paisjeve ngritese industriale -  

Urat ngitese te automjeteve, Kodi 

PNG 048, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Pajisjet e ngritjes - Platformë 

aksesi mobile, Kodi PNG 07, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Pajisje ngritëse - Pajisjet ngritese 

pirunet, Kodi PNG 10, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 

Pajisjet e ngritjes – Ngritës me 

terheqje me leve, Kodi PNG 15,  

rishikimi 00, date 08.03.2021, 
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Pajisje ngritëse - Piston hidraulik 

për ngritje, (krik hidraulik), Kodi 

PNG 16, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Paisjet mbajtese te njerezve 

barkat e shpetimit & barkat e 

mbyllura te shpetimit  vinçi per 

barkat e mbyllura te shpetimit, 

Kodi PNG 35, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesoret e ngritjeve - Arganello 

të tipeve te ndryshme, Kodi PNG 

36, rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Paisjet e levizjes se njerezve,  rripi 

trupor, paisjet ndaluese te renies, 

Kodi PNG 43, rishikimi 00, date 

08.03.2021 

13 Inspektim i vinçave; 

(Portal, Portë, Urë - mbi 

të, Port, Auto,), 

 

- Inspektim fillestar 

perpara venies ne pune, 

 

 - Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i detajuar, 

  

- Inspektim i 

jashtezakonshem 

- Procedurë për inspektimin   

e paisjeve ngritese industriale -  

Aksesoret e ngritjeve - Auto vinca, 

vinçat-ekskavator, vinca kullë, 

vinçat e montuar në kamionë, 

Kodi PNG 39, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Aksesoret e ngritjeve - Paisje 

ngritese vertikale &vinç hidraulik i 

levizshem ne dysheme, Kodi PNG 

40, rishikimi 00, date 08.03.2021. 

 

- Procedurë për inspektimin   

e paisjeve ngritese industriale - 

Vinçat Portual & Pedestal 

Offshore Kodi PNG 41, rishikimi 

00, date 08.03.2021, 

- Procedurë për inspektimin   

e paisjeve ngritese industriale - 

Paisjet e levizjes se njerezve   

transportuese te personelit, Kodi 

PNG 42, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

- Procedurë për inspektimin   

e paisjeve ngritese industriale - 

Vinçat urë të brëndshëm & 

jashtëm me guida udhëzuese (me 
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tra, me shina, etj), Kodi PNG 44, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

 

 

14 Inspektimi i strukturave 

te perkohshme, Skelat 

(scaffolding)  

- Inspektim fillestar 

perpara venies ne pune, 

 

 - Inspektim periodik, 

  

- Inspektim i detajuar, 

  

- Inspektim i 

jashtezakonshem.  

Procedurë për inspektimin 

e paisjeve ngritese industriale- 

SKELERITE, Kodi PNG 49, 

versioni 00, date 08.03.2021. 

- BS EN 128111:2003 Pajisjet e 

perkohshme per pune. Skelat. 

Kerkesa per performancen dhe 

projektimi i pergjithshem”   

- BS EN 1004:2004 Aksesi i 

perkohshem dhe kullat e punimit te 

ndertuara nga elemente 

parafabrikate. Materialet, 

dimensionet, ngarkesat e 

projektimit, siguria dhe kerkesat e 

performances”   

 

15 Inspektim i pajisjeve 

mbrojtëse personale; 

- Inspektim fillestar 

perpara venies ne pune, 

 

 - Inspektim Periodik, 

  

- Inspektim i detajuar, 

 

- Inspektim i 

jashtezakonshem 

- Procedurë për inspektimin  

e paisjeve ngritese industriale  

paisjet e levizjes se njerezve,  

rripi trupor, paisjet ndaluese te 

renies, Kodi PNG 43, rishikimi 00, 

date 08.03.2021, 

 

16 Paisjet nën presion 

stacionare (Përjashtuar 

GLN-të); 

- Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë   

  

- Inspektim teknik i 

posacëm  

  

- Inspektim teknik 

periodik   

  

 

- Procedure për inspektimin e 

paisjeve nën presion stacionare  

(përjashtohen GLN-të), Kodi PNP-

01, rishikimi 00, date 08.03.2021, 

- Vendimi i këshillit të ministrave 

Nr. 1062, datë 23.12.2015‚‘‘ Për 

paisjet dhe bashkësitë nën presion 

dhe përcaktimin e standardeve të 

harmonizuara “(aneksi V) Metodë 

jo standarde ” Për projektimin, 

prodhimin, shfrytëzimin dhe 

riparimin e paisjeve nën presion” 

(Regullore e Vitit 1984) 

17 Inspektim i pajisjeve nën 

presion me vatra zjarri - 

- Inspektim para vënies 

fillestare në punë, 

 

- Procedure për inspektimin e 

paisjeve nën presion me vatra 
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kaldajat e avullit dhe ujit 

të nxehtë 

- Verifikimi i 

funksionimit, 

   

- Verifikim integritetit  

- Shikim i brendshëm, 

zjarri, Kodi PNP-02, rishikimi 00, 

date 08.03.2021. 

- Ligji 32/2016, datё 24. 03. 2016 

“Pёr garantimin e sigurisё sё punёs 

tё pajisjeve dhe instalimeve nёn 

presion”.  

VKM Nr. 1062, datë 23.12.2015, 

“Për pajisjet dhe bashkësitë nën 

presion dhe përcaktimin e 

standarteve të harmonizuara”  

S SH EN 12953-8:2011 

“Boilerat/Kaldaja me këmishë - 

Pjesa 8: Kërkesat për sigurimin 

kundër presionit të tepërt”.  

S SH EN 12952-11:2007 “Kaldajat 

me tuba uji dhe instalimet 

ndihmëse - Pjesa 11: Kërkesa për 

dispozitivët kufizues të kaldajës 

dhe aksesorëve”.  

S SH EN 12953-9:2007 “Kaldaja 

me tub zjarri - Pjesa 9: Kërkesa për 

dispozitivët kufizues të kaldajës 

dhe aksesorëve”. 

18 Inspektimi i rezervuarёve 

tё GLN-sё me te vegjel 

ose te barabarte me 13m3 

mbi tokё. 

- Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë  

  

- Inspektim teknik 

periodik   

  

- Inspektim teknik i 

posacëm 

Procedure per inspektimin e 

rezervuarёve tё GLN-sё me te 

vegjel ose te barabarte me 13m3 

mbi tokё, Kodi PNP-03, rishikimi 

00, date 08.03.2021. 

Standardi S SH EN 12817:2019 

“Pajisje dhe aksesorët për GLN. 

Inspektimi dhe rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit të lëngshëm të 

naftës (GLN) më të vegjël ose të 

barabartë me 13 m³” 

19 Inspektim i rrezervuareve 

mbitokesor te depozitave 

te hidrokarbureve, te 

lenget. 

- Inspektim fillestar i 

vënies ne pune, 

  

-Inspektim periodik 

Procedure per inspektim i 

rrezervuareve mbitokesor te 

depozitave te hidrokarbureve, te 

lenget, Kodi PNP-05, rishikimi 00, 

date 08.03.2021. 

20 Inspektimi i rezervuarёve  

tё GLN-sё me kapacitete 

me te madh 13 m3 , mbi 

tokё. 

- Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë  

  

- Inspektim teknik 

periodik   

Procedure inspektimi për paisjet 

nën presion, GLN me kapacitet me 

të madh se 13 m³, Kodi PNP-08, 

rishikimi 00, date 08.03.2021. 

Vendimi i këshillit të ministrave 

Nr. 1062, datë 23.12.2015‚‘‘ Për 
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- Inspektim teknik i 

posacëm 

paisjet dhe bashkësitë nën presion 

dhe përcaktimin e standardeve të 

harmonizuara “(aneksi V) 

Standardi S SH EN 12819:2019 “ 

Pajisje dhe aksesorët për GLN. 

Inspektimi dhe rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit të lëngshëm të 

naftës (GLN) me kapacitet më të 

madh se 13 m³“ 

21  

  

  

Inspektimi i tubacioneve 

teknologjike brenda 

objektit dhe aksesorët e 

sigurisë. 

- Inspektim teknik 

periodik 

 

- Inspektim teknik 

periodik  

  

 - Inspektim teknik pas 

instalimit 

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 13175:2019 

“Specifikimi dhe provat për 

ventilët dhe paisjet e rezervuarëve 

të Gazit të Lengëzuar të Naftës 

(GLN) 

22 Inspektimi i eneve 

kriogjenike. 

- Inspektim teknik i 

vënies 

fillestare në punë 

- Inspektim teknik 

Periodik 

- Inspektim teknik i 

posaçëm 

- Procedure inspektimi për paisjet 

nën presion-enët kriogjenike, Kodi 

PNP – 06, rishikimi 00, date 

08.03.2021, 

Ligji 32/2016, datё 24. 03. 2016 

“Pёr garantimin e sigurisё sё punёs 

tё pajisjeve dhe nstalimeve nёn 

presion”. S SH EN 14015: 2004 

“Specifikim për projektimin dhe 

prodhimin e rezervuareve prej 

çeliku të salduar vertikale, 

cilindrikë, me fund të sheshtë, mbi 

tokë, të ndërtuar në vend për 

depozitimin e lëngjeve në 

temperaturën e ambientit e më lart”  

  

EN 12285-1:2018 dhe EN 12285- 

3:2019 Rezervuarë çeliku. 

Rezervuarë cilindrikë horizontale 

me një shtrese te vetme dhe shtrese 

të dyfishtë për ruajtjen nëntokësore 

të lëngjeve të ndezshëm dhe jo të 

ndezshëm, përveç ngrohjes dhe 

ftohjes së ndërtesave. 
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23 Inspektim i çisternave 

automobilistike për 

transportin e mallrave të 

rrezikshëm sipas ADR:   

  

Klasa 2 - Gaze të 

ngjeshura,të lëngëzuar 

ose të tretur në presion   

Klasa 3 – Lëngje të 

djegshme,  

 

Klasa 8 ADR - Lendet e 

rrezikshme, substance 

korrozive. 

- Inspektim periodik, 

- Inspektim i 

ndërmjetëm,  

- Kontroll i veçantë  

-  Verifikim i vëllimit, 

- Procedura inspektimi për cisternat 

automobilistike, klasa 2,3 dhe 8 e 

ADR, Kodi PNP-04, rishikimi 00, 

date 08.03.2021. 

Ligji Nr.9772 dt. 16.09.2004 ‚      

“për aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në marëveshjen 

Europiane për transportin rrugor të 

mallrave të rrezikshëm(ADR) dhe 

protokollin e nënshkrimit “   

  

Standardi S SH EN 12972:2015 ‚ 

”Çisternat për transportin e 

mallrave të rrezikshëm. Provat, 

inspektimi dhe markimi i 

cisternave metalike 

  

 

24 Inspektimi i tubave 

fleksibël të presionit 

- Inspektim teknik 

periodik.  

  

- Inspektim i posacem  

  

- Inspektim i 

ndermjetem. 

- Procedure kontrolli për tubat 

fleksibel të presionit, Kodi PNP-

010, rishikimi 00, date 08.03.2021. 

- Standardi S SH EN 1761:2002,     

“Tubat e gomës dhe kompletet e 

tubave për autobotet e shpërndarjes 

së karburanteve”. 

25 Inspektimi i tubave 

fleksibël të presionit (për 

GLN dhe gazin natyror). 

- Inspektim teknik 

periodik  

  

 

- Procedure kontrolli për tubat 

fleksibël të presionit për GLN dhe 

gazin natyror, Kodi PNP - 09, 

rishikimi 00, date 08.03.2021, 

SSH EN 1762:2005 “Tubat e 

gomës dhe kompletet e tubave për 

gazin e lëngëzuar të naftës. GLN 

(fazë e lëngët ose e gaztë) dhe gazit 

natyror me presion mbi 25 bar (2.5 

MPa) – Specifikimi. 

 

 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  

                                                                                                               Armond HALEBI 
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