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Drejtoria e Akreditimit e Kosovës 

Tel: 038 20036563 

Ueb-faqja: www.dak-ks.org 

 

FORMULARI APLIKIMI PËR AKREDITIMIN E LABORATORIT KALIBRUES 

A. APLIKIMI PËR: 

AKREDITIM FILLESTAR ZGJERIM RIAKREDITIM 

         

 

Emri i ndërmarrjes: 

Adresa: 

Telefoni:                                                 E-mail:                                      Ueb faqja: 

 

Emri i Laboratorit Testues: 

Adresa: 

Telefoni:                                                 E-mail:                                      Ueb faqja: 

Personi kontaktues / Menaxheri i Cilësisë: 

 

 

Fusha për të cilën kërkohet akreditimi 

Nr. Sasia e matur/ 

Objekti (pajisja) që i 

nënshtrohet kalibrimit 

Diapazoni i 

matjes 

Pasaktësia e zgjeruar gjatë 

kalibrimit 

Kushtet e 

matjes/procedura 

     

     

     

     

     

 

Provat do të bëhen në: 

 

    Brenda ne laborator                 

    Jashtë laboratori  

    Brenda dhe jashtë laboratori                 

 

 

 

http://www.dak-ks.org/
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LISTA E PAJISJEVE TE LABORATORIT 

 

Lloji/Tipi i analizës 
Pajisja 

(emri, tipi, Nr. serik, kushtet metrologjike) 

Nr. I certifikatës së 

kalibrimit / datë/ 

lëshuesi 

Frekuenca e 

kalibrimit/ 

Data e kalibrimit 

të ardhëshëm 

    

    

 

 

STAFI I LABORATORIT 

 

Edukimi i Menaxherit të Cilësisë:  

 

Numri i përgjithshëm i stafit të laboratorit::  

 

Kualifikimet e personelit të laboratorit: 

 

Nr. Emri dhe mbiemri Edukimi (Kualifikimi) Pozita 
1    

2    

3    

 

Laboratori, së bashku me aplikacionin, duhet të dorëzoi edhe këto dokumente: 

- Certifikatën e regjistrimit të biznesit të lëshuar nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve (ARBK) 

që ka të regjistruar veprimtarinë e laboratorit 7120 sipas kodit NACE; 

- Vërtetimin tatimor nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) me të cilën sigurohemi se trupa nuk 

i ka borgj buxhetit të shtetit (jo më të vjetër se 3 muaj); 

- Struktura organizative (organograma) e laboratorit, në rastin kur laboratori është pjesë e një 

ndërmarrje më të madhe, edhe organogramen e ndërmarrjes bashkë me laboratorin. 

- kopje e dokumentit të themelimit të ndërmarrjes (statusin, vendimin, baza ligjore, etj.); 

- dokumentacionin e sistemit të menaxhimit të TVK-së; 

- Informata rreth pjesëmarrjes në teste të zotësisë në përputhje me Politikën DAK-PO-005 

- fletëpagesën e tarifës për aplikim.  

 

Në momentin e nënshkrimit të aplikacionit nga ana e laboratorit: 

- Njoftohet me rregullat e akreditimit dhe pajtohet me ato gjatë procesit të akreditimit dhe pas marrjes 

së akreditimit; 

- Pajtohet me pagesën, për aktivitetet specifike,  të kryera nga DAK, bazuar në  tarifat, të cilat janë të 

publikuara në ueb faqen e DAK; 

- Laboratori nuk do të përdorë simbolin e akreditimit të DAK derisa të merret akreditimi si dhe jashtë 

fushëveprimit të akredituar; 

- Laboratori nuk do të kryej aktivitete të vlerësimit të konformitetit sipas standardeve përkatëse që 

janë përdorur si  referuese për akreditim. 

 

 

 

 

 

Përfaqësuesi ligjor Udhëheqësi i laboratorit  Menaxheri i Cilësisë 

Emri dhe mbiemri 

 

Emri dhe mbiemri  Emri dhe mbiemri  

 

 

         Data:       Data:          Data:  
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B. Plotësohet nga stafi i  DAK  

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

 

SHQYRTIMI I APLIKACIONIT 

 

Aplikacioni shqyrtohet sipas 

kritereve dhe politikave të DAK-ut 
    ☐    Po 

 

    ☐     Jo 

Komentet:  

 

Nëse jo, ju lutem jepni arsyet:                                       

DAK ka kompetencën e nevojshme 

dhe të mjaftueshme (vlerësues dhe 

ekspert të përshtatshëm) 

    ☐    Po 

 

    ☐     Jo 

Komentet:  

 

Nëse jo, ju lutem jepni arsyet:                                       

DAK ka kompetencë të kryej 

vlerësimin fillestar në kohën e 

duhur. 

    ☐    Po 

 

    ☐     Jo 

Komentet:  

Nëse jo, ju lutem jepni arsyet:                                       

 

 

Konkluzionet:    

 

Komentet: 

 

Aplikacioni është:       ☐  PRANUAR  

    

                                    ☐  NUK ËSHTË PRANUAR 

 

 

 

 

Menaxheri i dosjes 

 

Emri dhe mbiemri 

 

 

                         Datë: 

Drejtor i Drejtoratit për Akreditim dhe Zhvillim  

 

Emri dhe mbiemri 

 

  

                      Datë: 

 

 

 

 


