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1.  QËLLIMI 

 

Kjo politikë përshkruan rregullat për përdorimin e simbolit të akreditimit të DAK-së dhe logos së 

DAK, nga trupat për vlerësimin e konformitetit.  
 

 
2.  REFERENCAT  

 

- SK EN ISO/IEC 17011:2014 - Kërkesat e përgjithshme për trupat e akredituar të cilët 
akreditojnë trupa për vlerësimin e konformitetit; 

- Ligji Nr. 03/L-069 mbi akreditimin i amandamentuar dhe plotësuar nga Ligji Nr. 04/L-
007/2011. 

- Udhëzimin Administrativ nr. 19/2012 për dizajnimin e formën, përmbajtjen dhe përdorimin e 

logos së akreditimit; 
- EA-3/01M:2012 - Kushtet e EA-së për përdorimin e simbolit të akreditimit, reference teksti 

për akreditim  dhe reference në statutin e nënshkrimit të EA MLA; 
- ILAC P8:12/2012 ILAC Marrëveshjet për njohje reciproke: Kërkesat shtesë dhe udhëzime për 

përdorimin e simboleve të akreditimit dhe për kërkesat e statusit të akreditimit nga laboratorë 

të akredituar dhe trupa inspektuese; 
- IAF ML 2:2011 Principet e përgjithshme për përdorimin e shenjës IAF MLA.  

 
 
3.  POLITIKA E DAK-së 

 

3.1 Logo e DAK-së 

Logo e DAK-së parashihet në Udhëzimin Administrativ nr. 19/2012 dhe është e regjistruar në 

Agjencinë për Marka dhe Patentime dhe ka formën dhe dimensionet në vijim: 
- Logo është një katror blu, ku anët janë 15 mm në gjatësi; 

- Ngjyrat e përdorura për logon janë: blu e errët, ngjyrë bruz e lehta dhe e zezë; 
- brenda katrorit janë shkronjat e DAK në ngjyra në aksonometri cilat tregojnë Akreditimin në 

Republikën e Kosovës, siç është paraqitur më poshtë: 
 

 

DAK përdor logon e saj si më poshtë: 
- në gjithë dokumentacionin e sistemit të menaxhimit; 

- materiale promovuese; 
- në gjithë korrespondencën e lëshuar nga DAK; 
- kartëvizitë të personelit DAK; 
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DAK mund të përdor logon e saj edhe në madhësi të tjera në varësi të dokumenteve, por mund të 

përdoret edhe në versionet  zi dhe  bardhë.  

Trupat e akredituara të vlerësimit të konformitetit nuk janë të lejuar të përdorin logon e DAK-së. 

3.2 Simboli i akreditimit i DAK-së 

 

Simboli i akreditimit i DAK-së përfshin logon e DAK-së. Simboli i akreditimit tregon se një trup i 

vlerësimit të konformitetit është kompetent për të vlerësuar në përputhje me standardin përkatës të 

akreditimit. 

DAK përdor simbolin e akreditimit mbi certifikatat e akreditimit që lëshon. 

DAK trupave të akredituara të vlerësimit të konformitetit ia dërgon simbolin e akreditimit. Trupat e 

akredituara të vlerësimit të konformitetit duhet të përdorin në raportet dhe certifikatat e tyre 

simbolin e akreditimit për të dëshmuar se janë të akredituar. 

Në rast se në një raport /certifikatë,  ka analiza / kalibrime / inspektime të cilat janë të akredituara 

dhe ka edhe të tilla jo të akredituara, ato të cilat nuk janë të mbuluara nga akreditimi do të shënohet 

me * dhe do të shkruhet si më poshtë: "Testet / kalibrimet / inspektimet e shënuara me * nuk janë të 

mbuluara nga akreditimi i DAK. Për detaje të mëtejshme, ju lutem kërkojeni certifikatën e 

akreditimit të DAK. " 

 3.3 Përshkrimi i simbolit të akreditimit 

 

Simboli i akreditimit përfshin si në vijim: 
 

 
 

 SK EN ISO/IEC AA 
        Nr. ZZ / YYY / VITI / DAK 

 
 

   
Ku:  

- AA – paraqet numrin e standardit;  

- ZZ – paraqet llojin e trupit për vlerësimin e konformitetit sipas kësaj shkurtese:  
 LT - Laboratorë testues dhe mjekësor 

 LK - laboratorë kalibrues  
 TI   -  trupa inspektues  
 TC  -  trupa certifikues  

- YYY – paraqet numrin e TVK-së së akredituar në fushën përkatëse;  
- VITI – paraqet vitin kur është dhënë akreditimi.  

 
Madhësia e simbolit në mm është 15x15 dhe do të përdoret vetëm siç parashihet nga DAK.  
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DAK-u ju jep  trupave për vlerësimin e konformitetit  simbolin e akreditimit për secilin standard të 
akreditimit (aktivitet) si në vijim: 

 
1) Simboli i akreditimit për laboratorë testues   
 

 
 
2) Simbol i akreditimit për laboratorë kalibrues  
 

 
 
3) Simbol i akreditimit për trupa inspektues  
 

 
 

4) Simbol i akreditimi për trupat certifikues të sistemeve të menaxhimit  
 

 
 

3.4 Përdorimi i simbolit të akreditimit nga TVK  

 

DAK i dorëzon secilit TVK simbolin e akreditimit në mënyrë elektronike.   
 
Simboli i akreditimit i DAK do të përdoret:  

 Nga e TVK akredituar (nëse akreditimi është ende i vlefshëm);  

 Vetëm për fushat për të cilat TVK është akredituar.  

 
Simboli i akreditimit duhet të vendoset në vendin e dukshëm  në krye të faqes së parë në anën e 

djathtë ose secilën faqe të raportit ose certifikatës. Në materialet e promovimit, simboli i akreditimit 
duhet të vendoset në çdo material ku bëhet referenca në akreditim.  Simboli duhet të vendoset në 
madhësi, format dhe ngjyrë ashtu siç definohet në këtë dokument. Në raporte ose letra të cilat 

shoqërojnë raportet ose certifikatat simboli mund të jetë bardh e zi.  
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Simboli i akreditimit nuk mund të jetë më i madh se logo ose se simboli i TVK-së së akredituar. 
 

Simboli i akreditimit i DAK nuk mund të përdoret: 

 Nga aplikuesit për akreditim;  

 Nga trupat kujt iu ka skaduar certifikata e akreditimit;  

 Nga nënkontraktuesit e trupave të akredituar për vlerësimin e konformitetit;  

 Nga klientët e trupave për vlerësimin e konformitetit;  

 Nga trupa të vlerësimit të konformitetit, gjatë periudhës së pezullimit të akreditimit.  

 
Simboli i DAK-së akreditimit nuk mund të përdoret në: 

 produktet apo sendet të cilat janë testuar, kalibruar, të certifikuara dhe të inspektuar nga një 

trup i akredituar; 

 paketim; 

 kartëvizitë të personelit të trupave të vlerësimit të konformitetit të akredituara; 

 materialet promovuese të cilat promovojnë vlerësimin e konformitetit apo aktivitete të tjera 

të cilat nuk janë të akredituara; 

 raporte ose certifikata të cilat përmbajnë rezultatet e testeve / ka librimeve, certifikim ose 

inspektimet që nuk mbulohen nga fusha e akreditimit; 

 raporte ose certifikata të cilat përmbajnë rezultatet e testimit, kalibrimit, certifikimit apo 

inspektimit për të cilat statusi i akreditimit është pezulluar për aq sa pezullimi është i 
vlefshëm; 

 raporte ose certifikata të cilat përmbajnë rezultatet e testit, kalibrim, certifikim të inspektimit 
për të cilat është tërhequr statusi i akreditimit.  

 
Kur TVK kryen veprimtari jashtë fushës së akreditimit, rezultatet e aktiviteteve të t illa duhet të jenë 
në një raport të veçantë që nuk mbajnë simbolin e akreditimit ose janë të shënuar me yll dhe 

sqarojnë se metoda nuk është e akredituar.  
 

Rezultatet e testeve / kalibrimeve / certifikime / inspektimeve të lëshuara nga nënkontraktori i cil i 
është akredituar ose jo nga DAK ose nga trup tjetër i akreditimit nuk duhet të paraqitet në raportet / 
certifikata të lëshuara nga laboratori i akredituar i nënkontraktimit.  

DAK ndjek kërkesat e ISO /IEC 17025, pika 5.10.5, që lejon përfshirjen e shprehjeve të mendimeve 
dhe interpretimeve në raportet ose certifikata kur laboratori është akredituar për mendimin dhe 

interpretime dhe në qoftë se ata janë të bazuara në analiza/kalibrime të akredituara.  
 
Simboli i akreditimit i vendosur në një raport ose certifikatë të testimit / kalibrimit / certifikimi / 

inspektimit nuk do të thotë se DAK pranon përgjegjësi për saktësinë e testimit, kalibrimit apo 
rezultatet e inspektimit ose vendimeve të certifikimit të mbuluar nga akreditim.  

 
3.5 T Referenca e akreditimit 

 

TVK e akredituar do të zbatojë kushtet e njëjta dhe rregullat për referenca të akreditimit si dhe për 
simbolin e akreditimit.  

  
TVK e akredituar nuk mund të përdorë simbolin e akreditimit dhe referencat e akreditimit në të 
njëjtin dokument.  

 
TVK-të e akredituar mund të bëjnë referenca për akreditimin sipas deklaratës: “TVK  është e 

akredituar nga DAK me numër të akreditimit.......për aktivitetin/standardin....”.  
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3.6 Përgjegjësitë dhe shkeljet e përdorimit të logos së DAK, simbolit të akreditimit ose 

referenca në akreditim 

 
Laboratori i akredituar, trupi i certifikuar dhe trupi inspektues (TVK-të) janë përgjegjës për 

përdorimin e logos së akreditimit të DAK.  
 

Në rast të keqpërdorimit të logos së akreditimit nga TVK e akredituar, subjektet e paakredituara, 
ose ato të cilave u ka skaduar akreditimi, DAK kryen si në vijim:  

 Informon subjektin me shkrim, ku kërkon të ndërmerr veprime korrigjuese menjëherë për 

përdorimin e logos së akreditimit,  
 Në rast se veprimet korrigjuese nuk janë ndërmarrë, certifikata e akreditimit e TVK-së 

përkatëse pezullohet për 6 muaj.  
 Pas pezullimit, TVK përdorë logon e akreditimit gabimisht, atëherë DAK kërkon fillimin e 

procedurës për tërheqjen e akreditimit.  

 
Në rast se TVK është e paakredituar dhe përdorë logon e akreditimit, DAK ka të drejtë të shqiptojë 

gjoba, në pajtim me ligjin për akreditimin nr. 03/L-069 dhe ligjin nr. 04/L-007/2011, për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-069 për akreditimin.  
 

Përdorimi i simboleve të rrejshme përbën vepër penale e dënueshme sipas ligjit në fuqi.  
 

 

4. HISTORIA 

 

Data e botimit Përgatitur Përshkrimi i ndryshimeve të aplikuara  

02.12.2015 Ibush  Luzha Dokument i ri 

24.06.2016 Ibush  Luzha Neni 3.3, në lidhje me UA Nr. 19/2012 

 
 
 

                                                                        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


