
 

 
 

 

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 nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. 

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

 

  SIGURIA PRESION  sh.p.k 
Autostrada Tirane –Durrës, Rruga industriale Bërxull km10. 

Numri i Regjistrimit  

TI 023 

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: 30.12.2021  

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 29.12.2025 

 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM 

Armond  HALEBI 

 

 

 

 
TI 023 30.12.21                                     

         Lëshuar me datë:  30.12.2021 
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Programi i AKREDITIMIT 
Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

    “ SIGURIA PRESION ” sh.p.k 

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 
 

                           Numri i Regjistrimit 
 

 TI 023 
 

Administrator:   Ergest Mileti 

Menaxher Cilesie:  Ergest Mileti 

Menaxher Teknik:   Njazi Elezi 

Tel/Fax:    +355693809171 

Email:    siguriapresion@gmail.com 

Adresa:    Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga Industriale Bërxull, km 10 
 

 

                               
          MINISTRIA E FINANCAVE 

                 DHE EKONOMISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT 
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Fusha e Akreditimit: 

 
  

Nr. Materiali apo sistemi 

që inspektohet 

Tipi specifik 

i inspektimit 

Standardi ose metoda 

e inspektimit 

1 

Inspektim i enëve nën 

presion me kapacitet deri 

dhe përfshirë  13m3 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

SSH EN 12817:2019 Pajisje dhe 

aksesorë për GLN “Inspektimi dhe 

rikualifikimi i rezervuarve të gazit të 

lëngëzuar të naftës (GLN) me 

kapacitet më të vogël ose të 

barabartë se 13 m³”. 

2  

Inspektim i enëve nën 

presion me kapacitet më të 

madh se  13m3 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

SSH EN 12819:2019 Pajisje dhe 

aksesorë për GLN “Inspektimi dhe 

rikualifikimi i rezervuarve të gazit të 

lëngëzuar të naftës (GLN) me 

kapacitet më të madh se 13 m³”. 

3 
Inspektim i Tubacioneve 

nën presion Aksesorët e 

sigurisë dhe aksesorët nën 

presion 

Inspektim teknik 

periodik  

 

SSH EN 13175: 2019 “ Pajisjet e 

GLN dhe aksesorёt – Specifikimi 

dhe provat pёr ventilët dhe pajisjet e 

rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar 

të Naftës (GLN) ”.  

4 

Inspektim i kaldajave të 

avullit dhe ujit të nxehtë 

Kontroll 

shfrytëzimi  

 

Inspektim teknik 

periodik  

Metodë jo standarde  

“Rregullore e shfrytëzimit të 

kaldajave me avull” 

 

Metodë jo standarde  

“Rregullore e sigurimit teknik për 

kaldajat e avullit edhe ujit të nxehtë” 

5 Inspektim i çisternave 

rrugore të mallrave të 

rrezikshme të klasës 2 edhe 

3 të ADR.  

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

ndërmjetëm 

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

SSH EN 12972 – 2018 “Prova, 

inspektimi dhe shёnimi i cisternave 

metalike pёr transportin e mallrave 

tё rrezikshёm” 

6 
Pajisjet nën presion të 

transportueshme  

Inspektimi i bombulave të 

GLN 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 

1062, datë 23.12.2015 Për miratimin 

e rregullit teknik “Për pajisjet dhe 

bashkësitë nën presion” (Aneksi 5). 
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S SH EN 1440:2016 + A1: 

2018““Pajisje dhe aksesorё pёr 

GLN– Bombola për gazin e lëngët të 

naftës (GLN) që rimbushen, të 

transportueshme prej celiku me 

saldim tradicional dhe me ngjitje 

 

SSH EN 14912: 2015, ‘’Paisjet dhe 

askesorët për GLN – inspektimi dhe 

mirëmbajtja e ventilave të 

bombolave në kohën e inspektimit 

periodik të bombolave’’ 

 

SSH EN 14894: 2013 ‘’Paisjet dhe 

askesorët për GLN – markimi i 

bombolave dhe fucive’’ 

 

SSH EN 12816:2011 “Pajisje edhe 

aksesorë për GLN – Bombulat e 

GLN të transportueshme të 

rimbushura, eleminimi.  Specifikimi 

teknik” 

 

CEN/TS 16765: 2013”Pajisjet edhe 

aksesorët për GLN – konsiderata 

mjedisore për standardet e CEN/TS 

286” 

7 
Pajisjet nën presion 

(Përjashtohen GLN-të) – 

Pajisjet nën presion 

stacionare Inspektim teknik 

para vënies në 

shfrytëzim  

 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 

1062, datë 23.12.2015 Për miratimin 

e rregullit teknik “Për pajisjet dhe 

bashkësitë nën presion” (Aneksi 5). 

 

 

Metodë jo standarde “Projektimi, 

prodhimi,shfrytëzimi edhe riparimi i 

pajisjeve nën presion”, Tiranë 1984 

 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 

1065, datë 23.12.2015 Për miratimin 

e rregullit teknik “Enët e thjeshta 

nën presion” dhe pёrcaktimin e listёs 

së standardeve të harmonizuara 
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EN 286 – 1:1998 Enë të thjeshta nën 

presion që nuk i ekspozohen zjarrit. 

Pjesa e 1. Enët nën presion për 

përdorim të përgjithshëm  
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                   DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  
                                                                                               

                                                                                                    Armond HALEBI 
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