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1. QËLLIMI 

 

Kjo procedurë përshkruan mënyrën se si trajtohen ankesat nga DAK.  

 

 

2. FUSHËVEPRIMI 

 

Kjo procedurë vlen për trajtimin e ankesave të pranuara nga DAK, si më poshtë:  

 Aktivitetet specifike të kryera nga personeli i DAK;  

 Aktivitetet e kryera nga trupat për vlerësimin e konformitetit të akredituara nga DAK.  

 

 

3. REFERENCAT 

 

Kjo procedurë bazohet në:  

- Ligjin nr. 03 /L-069 për akreditimin dhe Ligjin nr. 04/L 007 për ndryshimet dhe 

plotësimet e Ligjit nr. 03 / L-069 për akreditimin.  

- Standardin e SK ISO/IEC 17011:20014 "Kërkesat e përgjithshme për trupat e akreditimit 

të cilat akreditojnë trupa për vlerësimin e konformitetit” (Paragrafi 5.9 dhe 7.10). 

 

 

4. FJALORI DHE SHKURTESAT  

 

Për qëllimet e këtij dokumenti, shprehjet dhe përkufizimet e dhëna në dokumentet vijuese vlejnë:  

- Ligji nr. 03/L-069 për akreditimin dhe Ligji 04 /L 007 për ndryshimet dhe plotësimet e 

Ligjit nr. 03 / L-069 për akreditimin,  

- standardin SK ISO/IEC 17011:2014. 

 

 

5. PËRGJEGJËSITË 

 

Përgjegjësitë e personelit të përfshirë në kontrollin e regjistrimeve përshkruhen në kapitullin 6 të 

kësaj procedure.  

 

 

6. PËRSHKRIMI I PROCEDURËS  

 

6.1. Caktimi i komisionit për trajtimin e ankesave  

 

Komisioni për trajtimin e ankesave caktohet nga Drejtori i Përgjithshëm i DAK dhe përbëhet nga 3 

zyrtarë nga stafi i DAK, me kushtin që të mos jenë të përfshirë në procesin e akreditimit të TVK-së 

e cila ka parashtruar ankesën/të cilës i referohet ankesa.  

Drejtori i Përgjithshëm i DAK do të caktojë një nga anëtarët si kryetar dhe të tjerët si anëtarë të 

komisionit.  

 

6.2 Kriteret për anëtarët e komisionit për trajtimin e ankesës  

 

Kriteret në bazë të të cilave anëtarët e komisionit për trajtimin e ankesave janë si në vijim:   

- duhet të kenë njohuri për procedurat e DAK;  

- duhet të kenë përvojë në standardin e akreditimit për të cilin ankesa është parashtruar; 
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- nuk duhet të kenë ndonjë konflikt interesi me ankuesin;  

- nuk duhet të jenë të përfshirë në dosjen përkatëse të akreditimit, subjekt i ankesës.  

 

6.3 Konfidencialiteti  

 

Anëtarët e komisionit të ankesave duhet të deklarojnë ndonjë interes i cili mund të përbëjë konflikt 

me ankesën në të cilën janë të përfshirë dhe duhet të nënshkruajnë deklaratën e konfidencialitetit.  

 

6.4 Trajtimi ankesave   

 

Ankesat pranohen dhe regjistrohen nga Menaxheri i Cilësisë në regjistrin e ankesave , duke 

përdorur formën PM-005-F01. 

 

Drejtori i përgjithshëm i DAK cakton anëtarët e komisionit bazuar në kriteret e përmendura në 

kapitullin 6.2.  

 

Komisioni për trajtimin e ankesave analizon ankesën dhe merr parasysh nëse rasti përmban 

informacionet si në vijim, duke përdorur formën PM-005-F02:  

- identifikimin e ankuesit (adresa, telefoni, faksi, emaili); 

- çështja e ankesës;  

- përshkrimi i shkurtër i situatës;  

- dëshmitë e parashtruara në mbështetje të ankesës;  

- dëshmi që ankesa i është dorëzuar TVK-s, në rast se ankesa është e lidhur me aktivitetin 

e TVK-së;   

- data e dorëzimit të ankesës;  

- nënshkrimi në ankesë, nëse është rasti.  

 

DAK kërkon nga ankuesi të parashtrojë ankesën me shkrim me të gjitha informacionet në rast se 

ankesa nuk është komplete.  

DAK informon TVK-në për ankesën e pranuar.  

 

Në rast se të gjitha informacionet e ofruara janë komplete, Komisioni për trajtimin e ankesës 

takohet, fillon analizimin e ankesës dhe mund të vendosë;  

a) të kërkojë që ankuesi të dorëzojë informacione/regjistrime shtesë;  

b) të kryejë një vlerësim të jashtëzakonshëm në vendndodhjen e TVK-së, nëse ankesa i 

referohet aktivitetit të TVK-së.  

 

Komisioni për trajtimin e ankesave regjistron konkluzionet e takimit në procesverbal. Konkluzioni 

bëhet me pëlqimin e të gjithë anëtarëve.  

 

6.5 Komunikimi i vendimit  

 

Brenda tre ditëve të punës pas takimit të komisionit, kryetari i komisionit duhet të përgatisë një 

përgjigje për ankesën bazuar në konkluzionet e nxjerra dhe duhet t’ia dorëzojë Drejtorit të 

Përgjithshëm të DAK për nënshkrim.  

 

Ankuesi mund të vendosë të apelojë vendimin e marrë nga komisionit për trajtimin e ankesës.  
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6.6 Monitorimi dhe analiza 

 

Nëse nga procesi i ankesave ngrihet nevoja për ndërmarrjen e veprimit korrigjues, atëherë do të 

bëhet auditimi i brendshëm sipas procedurës DAK-PM-007, kapitulli 6.5. 

  

Efektshmëria e veprimeve të ndërmarra pas ankesë janë:  

- vlerësuar gjatë auditimit të brendshëm, nëse ankesa i referohet aktivitetit të DAK ose 

- gjatë aktiviteteve të mbikqyrjes, nëse ankesa i referohet aktiviteteve të një TVK-je të 

akredituar.  

Menaxheri i Cilësisë përpilon një raport për ankesat. Të gjitha korrespondencat të cilat ngrihen nga 

ankesat vendosen në dosjen e ankesave përkatëse. 

 

7.  ANEKSET  

 

  J/A 

 

 

8. REGJISTRIMET 

 

 PM-005-F01, Regjistri për ankesa 

 PM-005-F02, Forma për ankesa 

 Dosja e ankesave (ankesë, caktimi i komitetit, korrespondenca etj) 

 

 

8. HISTORIA  

 

Data e edicionit  Përgatitur nga Përshkrimi i ndryshimeve të aplikuara  
2.12.2015 Banush Neziri Dokument i ri  

   

 


