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Nr. Aplikimit: ...............                                                                      Datë___.___.______
                                                  

 

 

Këtij formulari i bashkëngjiten dokumentet e mëposhtme: 

• Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës; 

• Fotokopje e raportit mjekësor që vërteton se ai/ajo është i aftё fizikisht dhe 

mendërisht pёr punё, veçanërisht lidhur me të parët, të dëgjuarit, aftёsitё 

levizёse, etj; 

• Fotokopje e dokumentit që tregon  se aplikanti ka përfunduar edukimin 

përkatës sipas skemes se certifikimit qe aplikon; 

• Fotokopje e librezës së punës ose e një dokumenti te njevlershem me të 

• Çdo document tjetër që kërkohet nga skema e certifikimit. 

• 2 fotografi 4,5 cm x 3,5 cm; 

1. LLOJI I APLIKIMIT 

Çertifikim  fillestar 

  

Zgjerim/reduktim çertifikimi 

Riçertifikim   

2. TË DHËNAT E APLIKANTIT 

 

Emri, atësia, mbiemri*  

Datëlindja, vendlindja  

Profesioni*  

Vendi i punës*  

Eksperienca në punë*  

Adresa*  

Celular/telefon fiks  

E-mail  

3. ARSIMI PËRKATËS DHE KUALIFIKIMET * 

 

 

 

4. FUSHA PËR TË CILEN KERKOHET ÇERTIFIKIMI * 

 

 

 

5. Lutemi deklaroni nëse keni kërkesa të veçanta të arsyeshme  
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Me paraqitjen e këtij aplikimi, Aplikanti _____________ deklaron se : 

• Informacioni i dhënë në këtë formular aplikimi është i vërtetë dhe i saktë;  

• Mban përgjegjësi të plotë civile dhe penale për vërtetësinë dhe saktësinë e 

informacionit dhe dokumenteve të paraqitura për certifikim; 

• Është i informuar për procedurën, procesin dhe skemën dhe procesin e certifikimit 

(Informacionin përmbledhës) për të cilën aplikon, që përfshin:  

- Procedurën e Çertifikimit Fillestar;  

- Procedurën e Ekzaminimit;  

- Procedura e Riçertifikimit  

- Procedura e Pezullimit dhe/ose Revokimit të Çertifikatës  

- Procedura e Zgjerimit/Reduktimit dhe Zëvendësimit të Çertifikatës  

- Procedura e Apelimit  

• Është i gatshëm të plotësoj kërkesat për çertifikim, të mbulojë koston e tarifës së 

çertifikimit dhe të japë çdo informacion tjetër të nevojshëm për vlerësim. 

 

 

 

             APLIKANTI                                                                         SHOQËRIA  

                                                                                                        ALCERT  SH.P.K 

____________________________      ______________________ 
               (emër, mbiemër, firma)      
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1. Kërkesa për skemën e certifikimit të personave që punojnë me pajisje 

elektrike 
 

Pёr grupin e I 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjec  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

Të këtë mbaruar shkollën 8/9 vjecare 

(Arsimin e Detyruar ) 

Fotokopje e defteses ose e nje dokumenti te 

njevlershem me të 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj. 

Fotokopje e raportit mjekёsor 

 

Pёr grupin e II 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё jetё jo mё pak se 18 vjec  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose e 

nje dokumenti te njevlershem me të 

Tё ketё kryer edukim profesional teknik 

(elektrik). Mungesa e këtij edukimi, 

ekuivalentohet me eksperience pune 1 

vjeçare ose njё trajnim tё paktёn 8 orё nё 

lidhje me ndihmёn e parё dhe njohuritё mbi 

rrezikun qё vjen nga rryma elektrike. 

Fotokopje e dёftesёs ose/dhe trajnimit ose e 

nje dokumenti te njevlershem me të 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit. 

Tё ketё jo më pak se nje vit pune në profilin 

përkatës  

Libreza e punes ose e nje dokumenti te 

njevlershem me te 
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Pёr grupin e III 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё jetё jo mё pak se 18 vjec  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

Tё ketё mbaruar: 

a) shkollën 8/9 vjeçare dhe kurs kualifikimi 

të plote në profesion ose shkallen e ulet 

profesionale për specialitetin dhe tё jetё i 

certifikuar tё paktёn 6 muaj mё parё sipas 

grupit tё II  tё sigurimit teknike, ose 

b) shkollën e mesme profesionale të  

specialitetit dhe tё ketё jo më pak se 3 muaj 

eksperiencё pune, ose  

c) ciklin bachelor pёr inxhinieri elektrike dhe 

tё ketё jo mё pak se 1 muaj eksperiencё 

pune, ose 

d) Ciklin bachelor pёr inxhinieri jo elektrike 

dhe tё ketё jo mё pak se 3 vite eksperiencё 

pune 

 

a) Fotokopje e dёftesёs ose e një 

doumenti të njevlershem me të si dhe 

librezёs sё punёs ose vërtetim nga 

subjekti ku punon mbi vjetërsinë  në 

pune. Deshmi e aftësisë për grupin II. 

b) Fotokopje e dëftesës së shkollës së 

mesme përkatëse profesionale dhe 

kopje të librezës së punës ose vërtetim 

nga subjekti ku punon mbi vjetërsinë  

në pune 

c) Fotokopje të diplomës bachelor ose 

vërtetim nga fakulteti përkatës. 

 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor 

Pёr grupin e IV 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё jetё jo mё pak se 20 vjec  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 
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Tё plotësojë njё nga kёrkesat e mëposhtme: 

a) 2 vjet certifikimin për Grupin i 

IIIte të sigurimit teknik, ose  

 

b) 1vit certifikimin për Grupin e 

IIIte ato personat që kane 

mbaruar shkolle specialiteti, ose 

 

c) Mbi 3 muaj eksperiencё pune 

ne impiantet dhe linjat elektrike 

ata qё kanё mbaruar sistemin 

bachelor ose master pёr 

inxhinieri elektrike 

 

Fotokopje e dёftesёs dhe certifikates se 

certifikimit  

Fotokopje e dёftesёs ose e një doumenti të 

njevlershem me të si dhe certifikates se 

certifikimit  

Fotokopje e diplomёs ose e një doumenti të 

njevlershem me të si dhe librezёs sё punёs 

ose vërtetim nga subjekti ku punon mbi 

vjetërsinë  në pune. 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raporit mjekёsor 

Pёr grupin e V 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё jetё jo mё pak se 24 vjec  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

1. Pёr kategorinё  

a) e mjeshtrave duhet tё ketё mbi 10 

vjet pune ne impiantet, instalimet, 

pajisjet elektrike dhe mbi 3 vjet në 

grupin e IV-te  te sigurimit teknik. 

 

b) e Teknikёve, tё kenё tё paktёn 3 

vjet eksperiencё pune në grupin e IV-

te të sigurimit teknik. 

c) e inxhinierёve elektrik duhet tё ketё 

tё paktёn 1 vit eksperiencё pune në 

impiantet ose linjat elektrike. 

 

 

Fotokopje e librezёs sё punёs dhe certifikates 

së certifikimit ose vërtetim nga subjekti ku 

punon mbi vjetërsinë  në pune 

Fotokopje e librezёs sё punёs dhe certifikates 

se certifikimit ose vërtetim nga subjekti ku 

punon mbi vjetërsinë  në pune 

Fotokopje e diplomёs ose e një doumenti të 

njevlershem me të si dhe librezёs sё 

punёs/vërtetim nga subjekti ku punon mbi 

vjetërsinë  në pune 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit 
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degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

 

2. Kërkesa për skemën e certifikimit të personave që punojnë me pajisje nën 

presion 

 
Kërkesa Dokumenti që vërteton plotësimin e 

kërkesës 

Të ketë mbushur 18 vjeç Fotokopje e kartës identitetit/pasaportës ose 

certifikate lindje origjinale 

Tëketë mbaruar shkollën 9 vjeçare ose një 

edukim me të ulët profesional 

Fotokopje e dëftesës ose dëftesës ose e nje 

dokumenti te njevlershem me të 

Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht Raport mjekësor - Fotokopje e lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit 

 

3. Kërkesa për skemën e certifikimit të mirëmbajtësve të ashensorëve 
 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjec Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

Tё ketё mbaruar tё paktёn shkollёn 9 vjecare 

ose sistemin e vjetёr 8 vjecar 

Fotokopje e dёftesёs ose e nje dokumneti te 

njevlershem me të  

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Raport mjekёsor të lëshuar jo më vone se 6 

muajt e fundit 

Eksperience pune 1 vjecare pa nderprerje nё 

instalimin dhe/ose mirёmbajtjen e 

ashensoreve 

Fotokopje e Librezes se punes ose e nje 

dokumenti tjeter qe provon eksperiencen  
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4. Kërkesa për skemën e certifikimit të modernizuesve të ashensorëve 

 
a. Për Modernizuesin/modifikuesin elektrik 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 25 vjec Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

Tё ketё mbaruar tё paktёn shkollёn e mesme 

teknike, dega elektrike ose kualifikim i 

njevlershem me te  

Fotokopje e dёftesёs ose e nje dokumenti te 

njevlershem me të 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor të lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit  

Eksperience pune 3 vjecare pa nderprerje ne 

veprimet e instalimeve, mirembajtje dhe 

modernizim.  

Fotokopje e Librezes se punes ose nje 

dokument qe provon eksperioencen 

b. Për Modernizuesin/modifikuesin mekanik 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 25 vjec Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

Tё ketё mbaruar tё paktёn shkollёn e mesme 

teknike, dega mekanike ose kualifikim i 

njevlershem me te  

Fotokopje e dёftesёs ose e nje dokumenti te 

njevlershem me të 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor të lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit 

Eksperience pune 3 vjecare pa nderprerje ne 

veprimet e instalimeve, mirembajtje dhe 

modernizim.  

Fotokopje e Librezes se punes ose nje 

dokument qe provon eksperiencen 
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5. Kërkesa për skemën e certifikimit të Instaluesve te impianteve elektrike te 

tensionit te larte mbi 1 Kv. 

 

A. AT 1 Pёr kategorinë AT1 (≤ 30 kV)  

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjeç   Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 

A) Te ketë një diplomë universitare në të 

cilën të përmbahen, përveç të tjerash, edhe 

lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën 

teknike dhe dispozitat rregullatore, në 

përputhje me VKM 483/2020; 

OSE 

B) Të ketë një diplomë profesionale/arsim i 

mesëm profesional, në të cilën të përmbahen, 

përveç të tjerash, edhe lëndët përkatëse që 

trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat 

rregullatore, në përputhje me VKM 483/2020 

 

Fotokopje e diplomes se arsimit të larte në 

inxhinieri elektrike ose në profil qe përfshin 

njohuritë e kërkuara (psh mekatronike, etj) 

ose e arsimit të mesëm teknik elektrik. 

A) Të këtë minimalisht 1 vit eksperience 

pune në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj 

të instalimeve elektrike 

OSE 

B) Të këtë minimalisht 3 vjet eksperience 

pune në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj 

të instalimeve elektrike të kategorisë AT1 

Fotokopje e librezës se punës, vërtetim nga 

punëdhënësi ose dokumente të njëvlershme 

me to. 

Të jete i punësuar në një kompani për 

kryerjen e instalimeve të tensionit të lartë, 

me tension jo me të madh se 30 kV, e cila e 

ka deklaruar shprehimisht kategorinë në të 

cilën ajo mund të ushtroje veprimtarinë e saj 

Vërtetim dhe deklarim nga punëdhënësi ose 

dokument i njëvlershëm me të. 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, veçanërisht lidhur me te paret, të 

degjuarit, aftёsitё lëvizëse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit. 

 

B. Për kategorinë AT2 pa kufij tensioni 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjeç   Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportes ose 

certifikate lindje origjinale 
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A) Te ketë një diplomë universitare në të 

cilën të përmbahen, përveç të tjerash, edhe 

lëndët përkatëse, që trajtojnë kompetencën 

teknike dhe dispozitat rregullatore, në 

përputhje me këtë rregull teknike; 

OSE 

B) Të ketë një diplomë profesionale/arsim i 

mesëm profesional, në të cilën të përmbahen, 

përveç të tjerash, edhe lëndët përkatëse që 

trajtojnë kompetencën teknike dhe dispozitat 

rregullatore, në përputhje me këtë rregull 

teknike  

Fotokopje e diplomes se arsimit të larte në 

inxhinieri elektrike ose në profil qe përfshin 

njohuritë e kërkuara (psh mekatronike, etj) 

ose e arsimit të mesëm teknik elektrik  

A) Të këtë minimalisht 1 vit eksperience 

pune në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj 

të instalimeve elektrike 

OSE 

B) Të këtë minimalisht 3 vjet eksperience 

pune në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj 

të instalimeve elektrike të kategorisë AT1 

Fotokopje e librezës se punës, vërtetim nga 

punëdhënësi ose dokumente të njëvlershme 

me to. 

Të jete i punësuar në një kompani për 

kryerjen e instalimeve të tensionit të lartë, pa 

kufij tensioni e cila e ka deklaruar 

shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund 

të ushtroje veprimtarinë e saj 

Vërtetim dhe deklarim nga punëdhënësi ose 

dokument i njëvlershëm me të. 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, veçanërisht lidhur me te paret, të 

degjuarit, aftёsitё lëvizëse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit. 

 

6. Kerkesa per skemen e certifikimit te instaluesve te linjave te tensionit te 

larte mbi 1 kV 

 
A. Pёr Tipi 1: 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjeç Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportës ose 

certifikate lindje origjinale 

A) Të ketë arsim inxhinierik të nivelit 

Bachelor ose Master në fushën e inxhinierisë 

elektrike 

OSE 

B) Të kenë kualifikim si teknik i lartë në 

instalimet elektroteknike me arsim të mesëm 

profesional dega elektrike  

Fotokopje e Diplomës se arsimit të larte, të 

mesëm teknik apo certifikata kualifikimi apo 

dokumente të njëvlershme me to 
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OSE 

C) Të ketë kryer kurse individuale të njohura 

nga organi kompetent si ekuivalente me 

kualifikimet e lartpërmendura, si dhe 

ekuivalente të tjera të përcaktuara në zbatim 

të legjislacionit ose marrëveshjeve të tjera 

ndërkombëtare me vendet e treta, të njohura 

në Shqipëri  

Të këtë minimalisht 1 vit eksperience pune 

në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj të 

linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 kV 

 

Fotokopje e librezës se punës, vërtetim nga 

punëdhënësi ose dokumente të njëvlershme 

me to. 

Të jete i punësuar në një kompani për 

kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose 

nëntokësore të tensionit të lartë, me tension ≤ 

30 kV, e cila e ka deklaruar shprehimisht 

kategorinë në të cilën ajo mund të ushtroje 

veprimtarinë e saj  

Vërtetim dhe deklarim nga punëdhënësi ose 

dokument i njëvlershëm me të. 

Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie që 

dëshmon për punë pa rrezik në instalimet 

elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga 

një organizëm certifikues personash lidhur 

me sigurimin teknik elektrik 

Fotokopje e deshmise se sigurimit teknik 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit. 

 

B. Për Tipin 2: 

 

Kёrkesa Dokumenti qё vёrteton plotёsimin e 

kёrkesёs 

Tё ketё mbushur 18 vjeç  Fotokopje e kartёs identitetit/pasaportës ose 

certifikate lindje origjinale 

A) Të ketë arsim inxhinierik të nivelit 

Bachelor ose Master në fushën e inxhinierisë 

elektrike 

OSE 

B) Të kenë kualifikim si teknik i lartë në 

instalimet elektroteknike me arsim të mesëm 

profesional dega elektrike  

Fotokopje e Diplomës se arsimit të larte, të 

mesëm teknik apo certifikata kualifikimi apo 

dokumente të njëvlershme me to 
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OSE 

C) Të ketë kryer kurse individuale të njohura 

nga organi kompetent si ekuivalente me 

kualifikimet e lartpërmendura, si dhe 

ekuivalente të tjera të përcaktuara në zbatim 

të legjislacionit ose marrëveshjeve të tjera 

ndërkombëtare me vendet e treta, të njohura 

në Shqipëri  

Të këtë minimalisht 1 vit eksperience pune 

në instalime, mirëmbajtje, riparime, etj të 

linjave ajrore dhe/ose mbitokësore mbi 1 kV 

Fotokopje e librezës se punës, vërtetim nga 

punëdhënësi ose dokumente të njëvlershme 

me to. 

Të jete i punësuar në një kompani për 

kryerjen e instalimeve të linjave ajrore ose 

nëntokësore të tensionit të lartë, me tension 

mbi 30 kV, e cila e ka deklaruar 

shprehimisht kategorinë në të cilën ajo mund 

të ushtroje veprimtarinë e saj  

Vërtetim dhe deklarim nga punëdhënësi ose 

dokument i njëvlershëm me të. 

Të jetë i pajisur me dëshmi aftësie që 

dëshmon për punë pa rrezik në instalimet 

elektrike, të tensionit të lartë të lëshuar, nga 

një organizëm certifikues personash lidhur 

me sigurimin teknik elektrik 

Fotokopje e deshmise se sigurimit teknik 

Tё jetё i aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr 

punё, vecanerisht lidhur me te paret, te 

degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

Fotokopje e raportit mjekёsor i lëshuar jo më 

vone se 6 muajt e fundit. 

 


