
 

 
   Formulari i kërkesës për marrjen e:“Autorizimit për shqyrtimin e pajisjeve nën 

presion”;“Autorizimit për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave tëGLN-së”ose “Autorizimit 

për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave të gazrave teknike” 

 
KËRKESË PËR AUTORIZIM 

 
SHËNIMET MBI PARAQITËIN E KËRKESËS                                 FORMULLARI  2 

 

                                 (Emri, mbiemri dhe emri i babës) 

 

                                (Adresa e banimit, vendi rruga dhe numri) 

 

                                 ( Numri i telefonit ose telefonit mobil) 

 
DATA E PARAQITJES SË KËRKESËS:_______________________ 

 
LËNDA: Kërkesë për autorizim 

 
EMRI I  NDËRMARRJES  

 

 

 
ADRESA E NDËRMARRJES  

 

 

 
Kërkoi nga Inspektorati për Energji të më epet: 

 

a) Autorizimi për shqyrtimin e pajisjeve nën presion. 

b)   Autorizimi për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave të GLN-së. 

      c)    Autorizimi për shqyrtimin dhe mbushjen e bombolave të gazrave teknike. 
             ( Të rrethohet a);  b);  ose c) varësisht se cilin autorizim e kërkon.) 

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PIKËN a): 

- Certifikata e regjistrimit të biznesit me veprimtarin e regjistruar për të cilën kërkohet autorizimi. 

- Certifikatat për përgatitjen profesionale në testimet pa shkatërrim të personelit të ndërmarrjes që do ti 

kryen ekzaminimet . 
- Dëshminë se  paraqitësi i kërkesës disponon me pajisje për ekzaminim, dhe 
- Pajisjet e ndërmarrjes për ekzaminim sipas Nenit 30 të U.A. Nr. 01/2008 

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PIKËN   b)  dhe  c) 

- Kopja e regjistrimit të biznesit 

- Licenca për punë me GLN apo gazra teknike. 

- Dëshmia, se paraqitësi i kërkesës disponon me stabilimente dhe pajisje për ekzaminim, kontrollim dhe 

bërjen e provave të bombolave të gazit të lëngëzuar të naftës apo të gazrave teknike. 

- Dëshminë se paraqitësi i kërkesës disponon me pajisje për mbushjen dhe pajisje për detektimin e 

prezencës së gazrave në ambient në pajtim me kërkesat e nenit 25, paragrafi 25.3 i UA Nr.01/2008. 

- Dëshminë se personeli që punon me pajisjet e gazit të lëngëzuar të naftës apo me gazra teknik, ka trajnim 

adekuat për punë me gaz. 

 

                                                                                                      PARAQITËSI  I KËRKESËS 

 

                                                                                                 ------------------------------------------- 

                                                                                                            (nënshkrimi dhe vula) 


