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ANEXI I CERTIFIKATËS SË AKREDITIMIT  

Annex to Accreditation Certificate  

 

                        Standardi / Standard: SK EN ISO/IEC 17025/2007  

 

Organizata/ Organization: 

Agjencia e Kosovës për Forenzikë 

Zona Industriale rruga 12 Qershori nr.101  

Prishtinë 

                         

Laboratori i akredituar/Accredited laboratory 

1. Divizioni i Serologjisë dhe ADN-së/Sereology and DNA Division 

2. Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve/Division for Chemical Analysis of 

Narcotics  

3. Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë/Division for Dactyloscopy and 

 Traceology  

4. Divizioni i Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve/Division for Documents and 

Manuscripts  

5. Divizioni i Balistikës/Division of Balistics  

6. Divizioni për Analize te Eksploziveve dhe Zjarrëvënjeve/Division for Analysis of 

Arson, Explosives and Gunpowder Particles   

 

        Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr. LT/ 80/2019 

        This annex applies to the accreditation certificate No.LT/ 80 /2019 

 

        Ri-Akreditimi, data / Re-Accreditation, date: 15.05.2019 

        Data e mbarimit/ Expiry date: 14.05.2023 

 

Përshkrimi i fushës së akreditimit/ Scope of accreditation 

Serologjisë dhe ADN-së/Sereology and DNA ; Analiza Kimike të Narkotikëve/ 

Chemical Analysis of Narcotics ; Daktiloskopisë dhe Traseologjisë/ Dactyloscopy and 

 Traceology; Dokumentet dhe Dorëshkrimet /Division for Documents and 

Manuscripts ; Balistika/Balistics;  Analize te Eksploziveve dhe Zjarrëvënjeve/ 

Analysis of Arson, Explosives and Gunpowder Particles  

 

 

 

 

 

https://dak.rks-gov.net/


 

 

Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni i Serologjisë dhe ADN-së/Sereology and DNA Division 

 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 
Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

 

1 

Testi supozues për Gjak Kastle-Meyer   Verifikimi i njollës se a 

ka indikacione për Gjak 

PRT-4.3 Procedura për  

testin supozues për Gjak 

Kastle-Meyer 
 

2 

Ekstrahimi me Chelex i ADN-së nga 

Qimet dhe Indet 

Përfitimi i ADN-së 

pastër 

PRT-4.10 Procedura për 

ekstrahimin me Chelex të 

ADN-së nga Qimet dhe 

Indet 

 

3 

Ekstrahimi Organik nga Eshtrat dhe 

Dhëmbët 

PRT-4.13 Procedura për 

ekstrahimin Organik të 

Eshtrave dhe Dhëmbëve   

4 

Testi preleminar i Acid Fosfatazës, për 

identifikimin e Spermës   

Verifikimi i njolles se a 

ka indikacione për 

spermë 

PRT-4.4 Procedura për  

testin supozues të Acid 

Fosfatazës për 

identifikimin e spermës 
 

5 

Ekzaminimi Mikroskopik i 

Spermatozoideve, për identifikimin e 

Spermatozoideve  

Konfirmimi për 

prezencën e 

spermatozoideve në 

njollë 

PRT-4.5 Procedura për  

ekzaminimin Mikroskopik 

të Spermatozoideve 

 

6 

Testi konfirmues për Spermë - RSID 

SEMEN, për konfirmimin e Spermës së 

Njeriut 

Konfirmimi për 

prezencën e spermës në 

njollë 

PRT-4.25 Procedura për  

testin konfirmues për 

Sperm-RSID SEMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve/ 
Division for Chemical Analysis of Narcotics 

 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 

Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

 

1 

 

Opiate dhe Amina sekondare 

 

 

 

 

Reaksioni me grupet 

funksionale. 

 

PRT-5.7,  Testi i ngjyrës - 

Marquis 

1. DORACAKU I 

CILËSISË NË  

DIVIZIONIN PËR 

ANALIZA KIMIKE TË 

NARKOTIKËVE 

 

2 

 

Kokaina HCl, Methadone, PCP 

PRT-5.8- Testi i ngjyrës -

Tiocianati i Kobaltit 

 

3 

 

Efedrine, Pseudoefedrine dhe Amina  

sekondare 

PRT-5.11,  Testi i ngjyrës 

–Reagensi i Libermanit 

 
 

4 

 

Percaktimi per Kokaine HCl dhe Kokaine 

baze 

PRT-5.10, Testi i ngjyrës -

Ekzaminimi i Bates-it 

 
 

5 

 

Karakteristikat morfologjike  

 

Kanabisi (substancat 

bimore) 

PRT-5.2, Analizat e 

marihuanës, hashishit dhe 

vajit te hashishit 

  

6 

 

Faktori i retencionit 

 

 

Kanabisi 

PRT-5.2, Analizat e 

marihuanës, hashishit dhe 

vajit te hashishit 

  

7 

 

Reaksioni me grupet funksionale 

 

PRT-5.2, Analizat e 

marihuanës, hashishit dhe 

vajit te hashishit 

  

8 

 

Te gjitha drogat (narkotikët e rrezikshëm, 

substancat psikotropë dhe prekursorë). 

 

Koha e mbajtjes. 

PRT-5.13, Kromatografi i 

gazrave - analizimet me 

detektorin  e flakës së 

jonizuar 

  

9 

 

Te gjitha drogat (narkotikët e rrezikshëm, 

substancat psikotropë dhe prekursorë). 

Indeksi i mbajtjes. PRT-5.14, Kromatografi i 

gazrave / spektrometri i 

masës (GC/MS) – Metoda 

e përgjithshme për 

analizimin e drogave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë/ 
Division for Dactyloscopy and  Traceology 

 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 

Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

 

1 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

me Cyanocrylate 

 

Sipërfaqe jo-poroze 
PRT 1.3, Zhvillimi i 

gjurmëve të vijave 

papilare me Cyanocrylate 

 

2 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

me Indanedion 

PRT 1.8 

Zhvillimi i gjurmëve të 

vijave papilare me 

Indanedion 

 

3 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

me DFO 

 

 

 

 

Sipërfaqe poroze 

PRT 1.4 

Zhvillimi i gjurmëve të 

vijave papilare me DFO 

 

4 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

me Ninhydrin 

PRT 1.5 

Zhvillimi i gjurmëve të 

vijave papilare me 

Ninhydrin 

 

5 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

me SPR 

 

PRT 1.6 

Zhvillimi i gjurmëve të 

vijave papilare me SPR 

 
 

6 

 

Zhvillimi i gjurmëve të vijave papilare 

në sipërfaqe ngjitëse 

Sipërfaqe ngjitëse 
PRT 1.7 

Zhvillimi i gjurmëve të 

vijave papilare në 

sipërfaqe ngjitëse 

 

7 

 

Ekzaminimi Fizik dhe klasifikimi i 

gjurmëve të këpucëve dhe gomave 

Sipërfaqe të ndryshme 

të gomave dhe 

këpucëve 

PRT 1.9 

Ekzaminimi Fizik dhe 

klasifikimi i gjurmëve të 

këpucëve dhe gomave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni i Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve/ 
Division for Documents and Manuscripts 

 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 

Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

 

 

1 

 

Ekspertimi i dokumenteve siguruese dhe 

ekspertimi jo destruktiv i letrës 

 

 

 

 

Fijet sintetike, 

Blangjetat 

(planchettes), 

Shenja ujore, 

Peri i sigurisë  

(security thread) 

 

PRT-3.2, Ekspertimi i 

dokumenteve siguruese 

dhe PRT-3.14, 

Ekspertimi jo destruktiv i 

letrës 

 

 

2 

 

Ekspertimi i dokumenteve siguruese 

Imazhe te ndryshme 

laserike: OVD, (OVI, 

Hologram, Kinegram), 

MLI, CLI.... 

 

PRT-3.2, Ekspertimi i 

dokumenteve siguruese 

3  

Ekspertimi i dokumenteve siguruese 

 Imazhi i fshehur 

 (latent image),   

 Shtypja intaglio  

 (intaglio), shtypja e 

 lartë (Letter press).. 

  

PRT. 3.2, Ekspertimi i 

dokumenteve siguruese 

 

 

4 

  

Aplikimi i lumineshencës në 

ekzaminimin e dokumenteve 

-filteret ngacmues të 

radhitur nga 350 deri në 

700 nm.  

-burim i dritës UV prej 

365 nm.  

- burim i fuqishëm 

dallues i dritë 

-filtër imitues i radhitur 

nga 400 deri në 

1000nm  

-kamerë e ndjeshme – 

VIS dhe NIR.  

 

 

 

 

 PRT.3.3, Aplikimi i 

luminishences në 

ekzaminimin e 

dokumenteve 

 

5 

 

Absorbim/reflektimi me rrezet infra te 

kuqe (ik) në ekzaminimin e dokumenteve 

 Absorbimi / reflektimi 

me rreze infra të kuqe 

(IK) në ekzaminimin e 

dokumenteve  

 PRT. 3.5, 

Absorbim/reflektimi me 

rrezet infra te kuqe (ik) 

në ekzaminimin e 

dokumenteve 

  

 

6 

Ekspertimi dhe krahasimi i 

dorëshkrimeve dhe ekspertimi dhe 

krahasimi i nënshkrimeve 

 

 Karakteristikat e  

 Përgjithshme dhe   

 individuale  

 PRT. 3.6, Ekspertimi dhe 

krahasimi i 

dorëshkrimeve 

 PRT. 3.7, Ekspertimi dhe 

krahasimi i nënshkrimeve 

 



 

7 

 

Ekspertimi i ndërhyrjeve/modifikimi 

 

Ndërhyrjet, 

modifikimet natyrale 

apo me paramendim  

 PRT. 3.8, Ekspertimi i 

ndërhyrjeve/modifikimi 

 

 

8 

 

Kontrollimi i gjurmës së thelluar 

 Gjurmët e thelluara   PRT. 3.9, Kontrollimi i 

gjurmës së thelluar 

 

 

9 

 

Ekspertimi i makinave të shkrimit 

 

 Sqarojnë komponentët 

e makinës se shkrimit 

dhe procesit të punës.  

 Përcakton sipërfaqen e 

shtypur me makine 

shkrimi  

 PRT. 3.11, Ekspertimi i 

makinave të shkrimit 

 

 

10 

 

Ekspertimi i stampave dhe gjurmëve të 

tyre 

 

Dizajni bazik, 

dëmtimet, forma  

 PRT. 3.12, Ekspertimi i 

stampave dhe gjurmëve 

të tyre 

 
 

11 

 

Teknikat e printimit 

 

Teknikat e printimit   PRT. 3.13, Teknikat e 

printimit 

 
 

12 

 

Ekspertimi jo destruktiv i letrës 

 

 Trashësia e letrës, 

madhësinë, ngjyra, 

gjendja e letrës, 

dëmtimin  (gërryerjen), 

Tiparet e sigurisë.  

 

P.T. 3.14, Ekspertimi jo 

destruktiv i letrës 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni i Balistikës/Division of Balistics 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 
Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

1  

Identifikimi i armës së zjarrit 

Modeli, makra, tipi, 

kalibri, prodhuesi, 

vendi i prodhimit, 

funksionaliteti 

PRT-2.1 Ekzaminimi 

fizik, klasifikimi dhe 

identifikimi i armeve te 

zjarrit dhe pjesëve te tyre 

2  

Identifikimi i municionit 

Kalibri, lloji, prodhuesi, 

vendi i prodhimit, 

funksionaliteti 

PRT-2.3 Ekzaminimi 

fizik dhe klasifikimi i 

gëzhojave dhe fishekëve 

3  

Identifikimi i gëzhojave 

 

Kalibri, lloji, prodhuesi, 

vendi i prodhimit, 

identifikimi 

PRT-2.3 Ekzaminimi 

fizik dhe klasifikimi i 

gëzhojave dhe fishekëve 

 

PRT-2.4 Ekzaminimi 

fizik dhe klasifikimi i 

gëzhojave te gjuetisë dhe 

komponenteve te tyre 

4  

Identifikimi i plumbave (predhave) 

 

Kalibri, lloji, mundësia 

e identifikimit 

PRT-2.2 Ekzaminimi 

fizik dhe klasifikimi i 

predhave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fusha e akreditimit  / SCOPE OF ACCREDITATION 

Divizioni për Analize te Eksploziveve dhe Zjarrëvënjeve/ 
Division for Analysis of Arson, Explosives and Gunpowder Particles 

 

 

 

Nr. 

 

Lloji i analizës 

Type of test 

Materiali që testohet 
Materials Tested 

Metodat e analizave 

Test method 

 

 

1 

 

Analizimi dhe identifikimi I mbetjeve të 

grimcave te barotit (GSR)  nga kapsolla 

inicuese pas qitjes me armë zjarri me 

metoden SEM/EDS 

  

Koha e retensionit për 

elementet: Pb/Sb/Ba 

PRT - 7.7, Analizimi dhe 

identifikimi I mbetjeve të 

grimcave te barotit (GSR)  

nga kapsolla inicuese pas 

qitjes me armë zjarri me 

metoden SEM/EDS 

 

 

2 

 

Testi i ngjyrës  me      Difenilaminë 2% 

për identifikimin e  

nitrateve dhe nitriteve 

 

Ngjyra dhe rrjedhja 

PRT - 7.2, Testi i ngjyrës  

me      Difenilaminë 2% 

për identifikimin e  

nitrateve dhe nitriteve 

 

 

3 

 

Analiza për identifikimin e eksplozivëve 

organik (TNT, RDX, HMX, TETRYL, 

NG dhe PETN) me metoden analitike 

TLC 

 

Rf (faktor udhetimi) 

dhe ngjyra 

PRT - 7.4, Analiza për 

identifikimin e 

eksplozivëve organik 

(TNT, RDX, HMX, 

TETRYL, NG dhe 

PETN) me metoden 

analitike TLC 

 

 

 

Ky aneks vlen për certifikatën e akreditimit me Nr. LT/148/80/2019 
This annex applies to the accreditation certificate No. LT/148/80 /2019 

 

 

 

Data / Date:                                                                                                                                                                                   

 

 

Drejtori i TVK-së                             Drejtore e Përgjithshme në DAK 

 

_________________ 

                   Gentiana Islamaj                                                                                                          

 

 ____________________________ 

 


	Data e mbarimit/ Expiry date: 14.05.2023

