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1. QËLLIMI  

 

Kjo procedurë përshkruan organizimin dhe funksionimin e komisionit të apelit dhe mënyra se si 

trajtohet një apel deri te vendimi i marrë nga DAK.  

 

 

2. FUSHËVEPRIMI   

 

Procedura vlen për anëtarët e komisionit të apelit dhe për të gjitha apelet e bëra kundër vendimit të 

marrë nga DAK.   

 

 

3. REFERENCAT 

 

Procedura bazohet në:  

- SK ISO/IEC 17011:2014 "Kërkesat e përgjithshme për trupat e akreditimit të cilat 

akreditojnë trupat për vlerësimin e konformitetit” (paragrafi 7.10);  

- Ligji nr. 03 / L-069 për akreditimin dhe Ligjin 04/L-007/2011 për ndryshimin dhe 

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

 

 

4.  FJALORI DHE SHKURTESAT  

 

4.1 Fjalori  

 

Për qëllimet e këtij dokumenti shprehjet dhe përkufizimet e dhëna në Ligjin nr. 03 / L-069 për 

akreditimin dhe Ligjin 04/L-007/2011  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03 / L-069 për 

akreditimin, standardin SK ISO 17011:2014. 

Apeli – kërkesë nga TVK-ja për rishqyrtim të ndonjë vendimi të pafavorshëm të marrë nga trupi i 

akreditimit lidhur me statusin e dëshiruar të akreditimit.  

 

Vendimi i pafavorshëm përfshin: 

 Refuzimet për pranimin e kërkesës,  

 Refuzimi për të proceduar me një vlerësim,  

 Kërkesat për veprim korrigjues,  

 Ndryshimet në fushën e akreditimit,  

 Vendime për mohim, pezullim dhe tërheqje të akreditimit, dhe  

 Ndonjë veprim tjetër i cili pengon arritjen e akreditimit.  

 

4.2 Shkurtesat  

 

DAK – Drejtoria e Akreditimit e Kosovës  

TVK – Trupi për vlerësimin e konformitetit  

KP – Këshilli profesional  
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5. PËRGJEGJËSITË 

 

Përgjegjësitë e personelit të përfshirë në kontrollin e regjistrimeve janë të përshkruara në kapitullin 

6 të kësaj procedure.  

 

 

6. PËRSHKRIMI I PROCEDURËS  

 

6.1 Caktimi i komisionit të apelit  

  

Komisioni i apelit caktohet nga Këshilli Profesional kur pranohet një apel nga DAK.  

 

Komisioni i apelit përbëhet nga 3 persona, duke përfshirë edhe Kryetarin si më poshtë: 

- Dy persona nga Këshillit Profesional të cilët nuk janë në konflikt interesi me TVK përkatës i 

cili ka paraqitur apelin; 

- Një persona nga DAK i cili nuk ishte i përfshirë në vlerësim. 

 

Njëri nga anëtarët e caktuar caktohet Kryetar nga Komisioni  i apeleve nga Këshilli Profesional.  

 

6.2 Kriteret  
 

Komisioni i apelit duhet të plotësojë kriteret si në vijim:  

- Të ketë njohuri për standardet e sistemit të menaxhimit;  

- Të ketë njohuri dhe përvojë në fushën përkatëse teknike;  

- Nuk duhet të ketë ndonjë konflikt interesi për apelin i cili adresohet,  

- Nuk duhet të përfshihet në ndonjë dosje të akreditimit,  

- Të ketë aftësi për të dëgjuar informacionin dhe identifikuar çështjet kyçe,  

- Të ketë aftësi të analizojë informacionin e pranuar dhe ta përdorë të formulojë mendime dhe 

konkluzione.  

 

6.3 Sekretariati i komisioni të apelit  

 

Sekretariati i komisionit të apelit caktohet nga Drejtori i Drejtorisë së Akreditimit dhe Zhvillimit 

dhe do të përgatisë dokumente dhe informacione të nevojshme për apelin.  

   

6.4 Konfidencialiteti  

 

Anëtarët e komisioni të apelit do të deklarojnë ndonjë konflikt interesi i cili mund të përbëjë 

konflikt me apelin në të cilin janë të përfshirë dhe do të nënshkruajnë deklaratën e konfidencialitetit 

të informacionit, forma DAK-PM-003. 

 

6.5 Trajtimi i apelit  

 

6.5.1 Takimi i komisioni të apelit  

Një apel mund të parashtrohet në DAK brenda 30 ditëve që nga njoftimi i vendimit palës e cila ka 

parashtruar apelin.   

Apeli regjistrohet nga Menaxher i Cilësisë i DAK-së  në Regjistrin e Apelit, forma PM-006-F01. 

 

Drejtori i Përgjithshëm i DAK ia dërgon apelin Kryetarit të Këshillit Profesional, i cili cakton 

Komisionin e Apelit i cila do të merret me apelin e parashtruar. 
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Kryetari i Këshillit Profesional ia dërgon  apelin Kryetarit të Komisionit të Apelit duke kërkuar 

Komisionit që të trajtoj ankesën brenda 10 ditëve nga dita kur  kryetari i Komisionit të Apelit e ka 

pranuar apelin. 

 

 

Komisionit të Apelit takohet dhe analizon vlefshmërinë apelit, duke përdorur formën  PM-006-F02:  

- Identifikimin e apeluesit (adresa, telefoni, faksi, emaili);  

- Lëndën e apelit;  

- Argumentet për të mbështetur apelin;  

- Dëshmitë e parashtruara në mbështetje të apelit;  

- Deklaratën e cila cekë se apeli nuk është adresuar te një entiteti tjetër dhe se apeluesi nuk i 

është adresuar gjykatës kundër DAK;  

- Datën e parashtrimit të apelit;  

- Nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor të apeluesit.  

 

 

Kryetari i Komisioni të Apelit informon apeluesin për datën e caktuar kur do të bëhet trajtimi i 

apelit. 

 

Kryetari i Komisioni prezanton pjesëmarrësit dhe kryeson takimin. Takimi hapet me paraqitjen nga 

kryetari për apelin e pranuar.   

Apeluesi  mund të ftohet nga Komisioni që të jep argumente në mënyrë që të mbështesë apelin e 

dërguar. Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë të bëjnë pyetje, por vetëm kur janë relevante për 

apelin të cilin janë duke e trajtuar.   

 

Anëtarët e ekipti vlerësues të DAK mund të ftohen në takimin e Komisioni  për të dhënë argumentet 

e tyre për apelin e parashtruar dhe komiteti ka të drejtë të bëjë pyetje. Anëtarët e ekipit vlerësues të 

DAK mund të mbështesin argumentet e tyre me dokumente, siç janë shënimet e marra në kohën e 

dhënies së jo-konformitetit ndaj kritereve të akredimit etj. 

Pasi të përfundojë takimi, Komisioni debaton vetëm për të marrë konkluzionin. Komisioni nxjerrë 

konkluzione duke respektuar shumicën e thjeshtë.  

 

6.5.2 Komunikimi i vendimit  

 

Brenda tre ditëve të punës pas takimit të Komisioni kryetari i Komisionit të Apelit do t’ia dërgojë 

kryetarit të Këshillit Profesional konkluzionin me shkrim për apelin.  

Drejtorit të Përgjithshëm të DAK  njoftohet nga Këshillit Profesional lidhur me konkluzionet e 

Komisioni të Apelit. 

Komisioni i Apelit  konkluzionet ia komunikon  ankuesit me shkrim. Letra e apeluesit nënshkruhet  

nga Drejtori i Përgjithshëm i DAK dhe i dërgohet aplikuesit brenda një jave nga data e marrjes së 

konkluzionit nga Kryetari i Komisionit të Apelit. 

 

Apeluesi mund të vendosë që të adresojë rastin në gjykatë në rast se vendimi nuk është në favor të 

tyre, në pajtim me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës.  

 

6.5.3 Monitorimi dhe analiza  

 

E gjithë korrespondenca e ngritur nga apeli mbahet nga Drejtori i Drejtorisë së Akreditimit dhe 

Zhvillimit në dosje të apelit përkatës.  
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Nëse në procesin e apelit nevojitet veprim korrigjues, kjo kryhet sipas procedurës DAK-PM-007 

Auditimi i brendshëm dhe Drejtori i Drejtorisë së Akreditimit dhe Zhvillimit do të ndërmerr të 

gjitha veprimet, nëse është e nevojshme. 

 

 

7. ANEKSET  

 

J/A 

 

 

8. REGJISTRIMET  

 

 PM-006-F01 - Regjistri i apeleve 

 PM-006-F02 - Forma për vlefshmërinë e apelit  

 

 

9. HISTORIA 

 

Data e botimit  Përgatitur nga Përshkrimi i ndryshimeve të aplikuara  
02..12.2015 Banush Neziri Dokument i ri  

   

 


