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1. QËLLIMI 

 
Ky dokument përshkruan politikën e Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës lidhur me aktivitetet e 

akreditimit dhe zgjerimin e tyre. Po ashtu përshkruhen kriteret e akreditimit të vendosura nga DAK 
dhe mënyra se si duhet bërë ndryshimi në kërkesat e akreditimit.  

2.  REFERENCAT 

 

 SK EN ISO/IEC 17011:2014 – Kërkesat e përgjithshme për trupa të akreditimit të cilët 

akreditojnë trupa për vlerësimin e konformitetit;  

 Ligji Nr. 03/L-069 për akreditimin i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-007/2011. 

 
 

3.  POLITIKA E DAK  
 

3.1 Aktiviteti i akreditimit i DAK  
 
Sipas Nenit  6 të Ligjit Nr. 03 / L-069 për akreditim të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04 / L-
007/2011, DAK ofron akreditimin e trupave të vlerësimit të konformitetit në fushat e mëposhtme: 

 laboratorët e testimit dhe kalibrimit; 

 trupat inspektues; 

 trupat certifikues të sistemeve të menaxhimit;  

 trupat certifikues të personelit; 

 trupat  certifikues të produktit 

 

DAK ka të dokumentuar në mënyrë të detajuar në Aneksin 1 (PO-003-Aneksi 1) të kësaj politike 
aktivitetet e akreditimit që ajo akrediton në këtë moment: 

 laboratorët e testimit sipas SK EN ISO / IEC 17025; 

 laboratorët e kalibrimit sipas SK EN ISO / IEC 17025; 

 trupat inspektues sipas SK EN ISO / IEC 17020. 
 

Në rast se DAK do të zhvillojë aktivitete të reja të akreditimi brenda kuadrit të lejuar nga Ligji, 
Aneksi 1 i kësaj politike do të rishikohet dhe do të shtohen aktivitetet e reja.  
 

Kriteret e akreditimit të zbatueshme për aktivitetet e ndërmarra nga DAK janë të dokumentuara në 
Shtojcën 1 të kësaj politike. Në rast se DAK do të zhvillojë veprimtari të re akreditimi brenda 

kuadrit të lejuar nga Ligji, Aneksi 1 i kësaj politike do të rishikohet dhe kriteret do të shtohen.  

 

3.2 Zgjerimi i aktiviteteve të akreditimit të DAK  
 
DAK mund të vendosë të zgjerojë aktivitetet e akreditimit në rast së shprehet nevoja në treg (p.sh. 

aplikim për akreditim në një fushë të re) ose nëse ka kërkesë nga autoritetet kompetente ose nëse 
legjislacioni i brendshëm e imponon akreditimin.  
           

DAK do të zgjerojë aktivitetet e veta vetëm në rast se një standard i akreditimit është në fuq i në 
nivel europian ose ndërkombëtar.  

 
Po qe se është e pamundur të gjinden vlerësues brenda Republikës së Kosovës, DAK do të kërkojë 
vlerësues në trupa të jashtëm të akreditimit. Do të kërkohen vlerësues kompetent dhe po ashtu 

mundësinë e përdorimit e gjuhës së përshtatshme.  
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DAK do të informojë të gjitha palët e interesit lidhur me zgjerimin e aktiviteteve të veta dhe 
ndryshimet duhet të reflektohen në faqen e internetit të DAK.  

 
3.3 Kriteret e akreditimit  

 

Në pajtim me Ligjin nr. 03/L-069, akreditimi bazohet në standarde ndërkombëtare për akreditim, 
legjislacion dhe dokumente tjera të lëshuara nga organizatat ndërkombëtare të akreditimit. Bazuar 

në nenin 5 të EA-1/17 – rregullat dhe procedura e EA, si një anëtar i asociuar, DAK do të operojë 
aktivitetet e veta akredituese në pajtim me legjislacionin e adoptuar nga Bashkimi Europian dhe 
EFTA, Standardet Europiane dhe/ose Ndërkombëtare, dokumente tjera normative për akreditimin 

dhe trupa për vlerësimin e konformitetit, dhe me dokumente të EA për aplikimin e këtyre 
standardeve.   

Kriteret e akreditimit janë paraqitur në Aneksin 1 të kësaj politike.  
 
DAK do të implementojë të gjitha rekomandimet e EA, ILAC dhe IAF. DAK do të informojë TVK-

të sa më shpejt të jetë e mundur rreth ndryshimeve në kriteret e akreditimit.  
DAK do të organizojë punëtori në mënyrë që të informojë palët e interesit dhe po ashtu të sqarojë 

secilin detaj të paqartë.  
 
DAK do të reflektojë të gjitha ndryshimet brenda kritereve të akreditimit në dokumentet e veta të 

brendshme brenda periudhës kalimtare të definuar nga organizata europiane dhe ndërkombëtare. 
 

DAK do të organizojë trajnime brenda periudhës kalimtare për personelin e DAK të përfshirë në 
procesin e akreditimit lidhur me ndryshimet.  
 

DAK-u nuk ofron akreditim në fushën fleksibile.  
 

4. HISTORIA 

 

Data e botimit  Përgatitur nga  Përshkrimi i ndryshimeve të aplikuara  

1/02.12.2015 Ibush  Luzha Dokument i ri 

2/11.03.2016 Ibush  Luzha 

Kapitulli 3.1 është modifikuar me qëllim të 

përfshirjes së dokumenteve e detyrueshme të 
DAK-së në kriteret e akreditimit. Ndryshimet 
janë me të kaltër. 

 
 
 

                                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


