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1. QËLLIMI 

 

Ky dokument përshkruan politikën e vlerësimit të Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës (DAK) 
lidhur me vlerësimin e Trupave për Vlerësimin e Konformitetit (TVK) siç janë laboratorët testues, 
kalibrues dhe të laboratorëve mjekësor, trupave inspektues dhe trupave certifikues.  

 

2. REFERENCAT 

 

SK EN ISO/IEC 17011:2014 - “Kërkesat e përgjithshme për trupat e akreditimit të cilët akreditojnë 
trupa për vlerësimin e konformitetit”.  

 

3. POLITIKA E DAK  

 

3.1 Vlerësimi i Trupave për Vlerësim të Konformitetit 

 
Drejtoria e Akreditimin e Kosovës (DAK) mund të ofrojë akreditim për Trupat e Vlerësimit të 

Konformitetit në kuadër të Ligjit Nr. 03 / L-069 për akreditim të amandamentuar dhe plotësuar me 
Ligjin Nr. 04 / L-007/2011 në fushat e përmendura në Shtojcën 1 të Politikës DAK-PO-003 (Kodi 

PO-003-Shtojca 1). 
 
3.1.1 Klasifikimi i jokonformiteteve 

Jo-konformitetet e gjetura gjatë procedurës së vlerësimit klasifikohen në dy grupe A dhe B. Ky 
klasifikim bazohet në gjetjet të cilat janë regjistruar gjatë procedurës së vlerësimit. Këto klasifikime 

duhet të jenë qartë të përshkruara dhe të justifikuara sepse në vazhdim duhet të merren veprimet e 
duhura korrigjuese. Zbatohen përkufizimet si më poshtë:  
 

Kategoria A: Mungesa ose dështimi për të implementuar ose mirëmbajtur një ose më shumë 
kërkesa të standardeve të akreditimit ose një situate ku bazuar në vëzhgime objektive ekzistojnë 

dyshime serioze rreth cilësisë së punës të kryer nga TVK e akredituar ose TVK aplikues. Kjo do të 
thotë se aktivitetet për vlerësimin e konformitetit të kryera nga TVK-ja kanë pak ose fare vlerë.  
Jokonformitetet  e kategorisë A mund të çojnë në pezullimin e një pjese ose gjithë fushëveprimit të 

akreditimit të TVK nëse veprimet korrigjuese të duhura nuk zbatohen në afatin e caktuar.  
 

Kategoria B: Dështimi për të mirëmbajtur një ose më shumë kërkesa të standardit të akreditimit 

ose një situate ku bazuar në vëzhgime objektive ngrehin dyshime rreth sigurimit të cilësisë së punës 

të kryer nga TVK-ja e akredituar ose TVK-ja aplikuese. Kjo do të thotë se në të ardhmen aktivitetet 

për vlerësimin e konformitetit të kryera nga TVK mund të kenë pak ose fare vlerë.  

DAK mbanë përgjegjësinë për përmbajtjen e raportit të vlerësimit, përfshi jo-konformitetet, edhe po 

qe se kryevlerësuesi nuk është anëtar i përhershëm i stafit të trupit akreditues.  

DAK siguron që përgjigjet e TVK-së për zgjidhjen e jo-konformiteteve rishikohen, për të parë nëse 

veprimet korrigjuese janë të mjaftueshme dhe efikase. Nëse konstatohet se përgjigjet e TVK-së janë 

të pamjaftueshme, do të kërkohen informacione shtesë. Për më tepër, mund të kërkohen dëshmi të 

implementimit efikas të veprimeve të marra, ose vlerësimi pasues mund të kryhet për të verifikuar 

implementimin efikas të veprimeve korrigjuese.                

3.1.2 Dëshmitë gjatë vlerësimit në vend  
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Gjatë ciklit 4 vjeçar të akreditimit, të gjitha testimet, kalibrimet dhe inspektimet e akredituara duhet  
të dëshmohen gjatë procesit të mbikëqyrjes dhe vlerësimit.  

Numri orientues i dëshmive  në rastin e akreditimit fillestar do të varet nga numri i analizave. Për 
vlerësim fillestar dhe riakreditim vlerësohet e tërë fusha  ndërsa  për çdo mbikëqyrje vlerësohet 1/3 
e fushës së akredituar. 

 
Përzgjedhja e dëshmi te testeve, kalibrimeve dhe inspektimeve, bëhet nga kryevlerësuesi në 

bashkëpunim me vlerësuesit teknik /ekspertët teknikë. Kriteret për përzgjedhjen e dëshmitarëve janë 
së paku: 

 Rëndësia dhe kompleksiteti i testeve, kalibrimeve dhe inspektimeve; 

  Kompetencat e personave të autorizuar për ta kryer atë.  
 Gjendja mjedisore dhe metodat e zgjedhura ku kryen tesimet, kalibrimet dhe inspektimet. 

 Pjesëmarrja e pasuksesshme në krahasimet ndërlaboratorike.  
 Ndryshimet e stafit, metodat dhe kushtet mjedisore; 
  Jokonformitetet e ngritura gjatë vlerësimeve të mëparshme. 

 
3.1.3 Ditët e vlerësimit 

Plani i vlerësimit për çdo vlerësim përgatitet nga DAK duke marrë parasysh ditët e punës të 
përcaktuara nga ekipi i vlerësimit duke marrë parasysh fushën për të cilën është kërkuar akreditimi / 
ose është dhenë akreditimit, sipas tabelës së mëposhtme.  

Numri i vlerësuesve / vlerësuesve teknik dhe ekspertëve teknikë përcaktohet në varësi të numrit të 
fushave teknike, respektivisht metodave për të cilat kërkohet /jepet akreditimi. 

 
Numri I 

testeve 

Ditë-pune 

akreditim 

fillestar/riakreditim  

Ditë-pune 

Mbikëqyrje M1  

Ditë-pune 

Mbikëqyrje 

M1S2 

Ditë-pune 

Mbikëqyrje 

M1S3 

Ditë-pune 

riakreditim 

≤ 10  Minimumi 6 
(3 persona – 2 ditë: 

1 KV + 1 VT + 1EkT ose 

kombinime tjera varësisht 
nga fusha teknike  

Minimumi 2 
(2 persona – 1 ditë: 
1 KV + 1 VT ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimumi 2 
(2 persona – 1 ditë: 
1 KV + 1 VT ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimumi 2 
(2 persona – 1 ditë: 
1 KV + 1 VT ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimumi 6 
(3 persona – 2 ditë: 

1 KV + 1 VT + 1 EkT 

ose 
kombinime tjera 

varësisht nga fusha 

teknike 
11 – 20  Minimum 12 

(4 persona – 3 ditë: 

1 KV + 1 VT + 2 EkT 
ose 

kombinime tjera varësisht 
nga fusha teknike 

Minimum 6 
(3 persona – 2 ditë: 

1 KV + 1 VT + 1 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 6 
(3 persona – 2 ditë: 

1 KV + 1 VT + 1 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 6 
(3 persona – 2 ditë: 

1 KV + 1 VT + 1 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 12 
(4 persona – 3 ditë: 

1 KV + 1 VT + 2 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 
21-50 Minimum 20 

(5 persona – 4 ditë: 

1 KV + 1 VT + 3 EkT ose 
kombinime tjera varësisht 

nga fusha teknike 

Minimum 12 
(4 persona – 3 ditë: 

1 KV + 1 VT + 2 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 12 
(4 persona – 3 ditë: 

1 KV + 1 VT + 2 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 12 
(4 persona – 3 ditë: 

1 KV + 1 VT + 2 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 

Minimum 20 
(5 persona – 4 ditë: 

1 KV + 1 VT + 3 EkT 
ose 

kombinime tjera 
varësisht nga fusha 

teknike 
51-100 Minimum 30 

(6 persona – 5 ditë: 
1 KV + 1 VT + 4 EkT ose 
kombinime tjera varësisht 

nga fusha teknike 

Minimum 20 
(5 persona – 4 ditë: 

1 KV + 1 VT + 3 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 20 
(5 persona – 4 ditë: 

1 KV + 1 VT + 3 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 20 
(5 persona – 4 ditë: 

1 KV + 1 VT + 3 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 30 
(6 persona – 5 ditë: 

1 KV + 1 VT + 4 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

≥ 101  Minimum 42 
(7 persona – 6 ditë: 

1 KV + 1 VT + 5 EkT ose 
kombinime tjera varësisht 

nga fusha teknike 

Minimum 30 
(6 persona– 5 ditë: 

1 KV + 1 VT + 4 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 30 
(6 persona – 5 ditë: 

1 KV + 1 VT + 4 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 30 
(6 persona – 5 ditë: 

1 KV + 1 VT + 4 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

Minimum 42 
(7 persona– 6 ditë: 

1 KV + 1 VT + 5 EkT 
ose 

kombinime tjera 

varësisht nga fusha 
teknike 

KV = Kryevlerësues; VT = Vlerësues Teknik; EkT = Ekspert Teknik 



DAK-PO-002– Politika e vlerësimit 

 Botimi 2 nga 11.03.2.016 

 

Faqe 5 nga 6 
 

 

 
3.1.4 Akreditimi i mendimeve dhe interpretimeve 

DAK nuk akrediton opinionet dhe interpretime. 

Në rast se TVK në raportin e tij të testimit përfshin opinione dhe interpretime, ata duhet të shënojnë 

qartë se nuk është kjo mbulohet nga akreditimi.  

3.1.5 Fusha fleksibile e akreditimit   

DAK-u nuk ofron akreditim në fushën fleksibile.  

 

3.2 Vlerësimi  

 

3.2.1 Drejtoria e Akreditimit e Kosovës duhet të ofrojë shërbime të akreditimit me kompetencë, 
sinqeritet dhe korrektësi.  

 
3.2.2 Vlerësimi i TVK-ve bazohet në kritere  dhe në standarde ndërkombëtare të cekura në pikën 3 
të kësaj politike.  

 
3.2.3 Për të ofruar shërbime të akreditimit me cilësi të duhur, ekipi i vlerësues duhet të plotësojë 

kërkesat e kodit të vlerësuesve. Ekipi i vlerësimit përbëhet nga kryevlerësuesi, vlerësuesit dhe 
ekspertët. Numri i përcaktuar i vlerësuesve varet nga numri i fushave për të cilat është aplikuar për 
akreditim (ditët e vlerësimt, pika 3.3 e kësaj politike). Ekspertët përdoren për fusha shumë specifike 

bazuar në kompetencat teknike. Në ekipin vlerësues, mund të përfshihen vëzhgues të autorizuar nga 
DAK. Numri i vëzhguesve nuk do të jetë më i madh se dy për një vizitë vlerësuese, në pajtim me 

TVK-të.   
 

3.3 Kodi i vlerësuesve  

 
3.3.1 Vlerësuesi duhet të jetë i ndërgjegjshëm se ai/ajo përfaqëson Drejtorinë e Akreditimit të 

Kosovës dhe të kryej vlerësimin në pajtim të plotë me kriteret e vendosura nga DAK-PO-003 dhe 
procedurat DAK-DK-001 dhe DAK-PT-001.   
 

3.3.2 Secili sqarim lidhur me politikat dhe procedurat e vlerësimit të DAK do të kërkohet 
drejpërdrejt nga DAK. Po qe se sqarimet janë të nevojshme gjatë vizitës vlerësuese, ato duhet të 

bëhen vetëm me përfaqësuesit e DAK dhe pa praninë e përfaqësuesit të trupit të vlerësuar.  
 
3.3.3 Ata duhet të komunikojnë në mënyrë profesionale, shoqërore dhe ne mënyrë kontrolluar me 

stafin e trupit i cili është duke u akredituar.  
 

3.3.4 Ai/ajo duhet të paraqesë gjetjet e tij/saj dhe jokonformitetet në mënyrë të qetë, korrekte dhe në 
mënyrë të sjellshme.  
 

3.3.5 Çdo keqkuptim me stafin e trupit i cili është duke u akredituar duhet të zgjidhet në mënyrë të 
qetë dhe të arsyeshme. Në rast të keqkuptimit të vazhdueshëm, vlerësuesi duhet t’i shpjegojë trupit 

procedurat e DAK për apele.  
 
3.3.6 Ai/ajo duhet të ketë par sysh se nëse ai/ajo ofron një këshillë ato nuk duhet të jenë konsulencë.  
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3.3.7 Ai/ajo duhet të ketë par sysh kohën e planifikuar për vizitë vlerësuese dhe t’a menaxhojë sipas 
planit. Nëse është e nevojshme zgjatja e kohës së vlerësimit, kjo duhet të ndodhë vetëm pas 

konsultimit me stafin teknik të trupit i cili është duke u akredituar.  
 
3.3.8 Duhet mbajtur  në mend  po ashtu se qëllimi i vizitës është vlerësimi i kompetencës teknike të 

trupave për vlerësimin e konformitetit.Vizita vlerësuese nuk duhet të përdoret për të demonstruar 
kompetencën dhe njohurinë e vlerësuesit.  

 
3.3.9 Ai/ajo duhet të jetë shumë i vëmendshëm.  
 

3.3.10 Ai/ajo nuk duhet të mbajë kontakte me trupat për vlerësimin e konformitetit për prob leme të 
akreditimit pa lejen e DAK-ut me shkrim, përveç atyre gjatë vizitave vlerësuese.  

 

3.3.11 Vlerësuesit nuk duhet të pranojnë avantazhe nga raporti me klientë përfshi marrjen e 
dhuratave, ose ndonjë dobi tjetër nga  ana e TVK-së nën vlerësim.  

 
3.3.12 Ai/ajo duhet të respektojë afatet e përcaktuara nga Drejtoria e Akreditimit e Kosovës për 

përgatitjen e raporteve dhe formave. Të mbahen konfidenciale dhe të besueshme të gjitha 
dokumentet e marra nga DAK dhe të kerkohet leje nëse vlerësuesit duhet të fotokopjojnë ose 
shumëzojnë dokumentet e DAK ose të marra nga DAK.  

 
3.3.13  Të trajtohet në mënyrë konfidenciale çdo informacion i përfshirë në dokumentet e marra 
gjatë kryerjes së detyrave për DAK dhe nuk duhet tu jepen informacionet e tilla personave tjerë ose 

organizatave (përfshi stafit të vet) as tani as në të ardhmen pa autorizim me shkrim nga DAK dhe 
nga trupi i vlerësuar.  

 
3.3.14 Vlerësuesit nuk duhet të përdorin informacionin e marrë gjatë vlerësimit për qëllime 
personale.  

 
3.3.15 Vlerësuesit nuk duhet të pranojnë që të flasin në emër të DAK ose të përfaqësojnë DAK pa 

lejen paraprak nga DAK. 
 
 

 
 

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 Ndryshime në pikat 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 

 

 
 

                                                                        
 
 

 
 


