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Shkurtesat 

 

AKS – Agjencia Kosovare e Standardizimit 

BE – Bashkimi Evropian 

BTT – Barrierat Teknike të Tregtisë 

CEN – Komiteti Evropian për Standardizim 

CENELEC – Komiteti Evropian i Standardizimit për Elektroteknikë 

DPS – Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit të Shqipërisë 

ETSI – Instituti Evropian i Standardeve për Telekomunikacion 

IEC – Komisioni Ndërkombëtar për Elektroteknikë 

ISO – Organizata Ndërkombëtare për Standardizim 

ITU – Unioni Ndërkombëtar për Telekomunikacion 

MTI – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

OBT – Organizata Botërore e Tregtisë 

SK – Standard Kosovar 

 

 



3 

 

1. Hyrje 
 

Standardizimi i produkteve vendore është parakusht për mbërritjen e 

tregjeve evropiane dhe fuqizimin e prodhimit vendor. Në të njëjtën kohë, 

përmes standardizimit, bizneset rrisin njohurinë e tyre mbi proceset e 

menaxhimit dhe prodhimit të produkteve të tyre dhe mbi mundësitë që kanë 

për përmirësim. Përfundimisht, përmes standardizimit bizneset kosovare 

operojnë në mënyrë më efiçiente, kanë efikasitet më të lartë dhe kosto më 

të vogël.  

 

Por cila është infrastruktura ligjore dhe institucionale, cilat janë hapat që 

duhet ndjekur dhe çka duhet bërë për të mbërritur tek standardet? Si duhet 

përzgjedhur standardet për të cilat investohet dhe çka duhet të dini para se 

të investoni në blerjen dhe implementimin e standardeve? 

 

Ky udhëzues paraqet një përpjekje të Institutit për Politika Zhvillimore për 

t’u përgjigjur në pyetjet e mësipërme. Është i mbushur me rregulla dhe 

politika të Agjencionit Kosovar të Standardizimit (AKS) për shpërndarjen 

dhe shitjen e të gjitha Standardeve Kosovare, dokumenteve të 

standardizimit dhe gjithë materialeve tjera në formatet fizike dhe 

elektronike. Këto rregulla vlejnë për institucionet, bizneset, industrinë dhe 

të gjitha palët tjera të interesit. 
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2. Korniza ligjore dhe institucionale  
 

Ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i dokumenteve ligjore që plotësojnë 

kornizën legale të shitjes së standardeve në Kosovë. Ndonëse nuk është e 

domosdoshme të dini se cilat janë ato, është e rëndësishme të theksohet se 

Agjencia Kosovare e Standardizimit është në kornizën e vet e  

: 

 Ligji për Standardizimin;  

 Udhëzimi Administrativ për Këshillin Profesional të Standardizimit;  

 Draft Udhëzimi Administrativ për Logon e AKS; 

 Draft Udhëzimi Administrativ për Komitete Teknike;  

 Marrëveshja Licencë ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe 

Komitetit Evropian për Standardizim (CEN); 

 Marrëveshja Licencë ndërmjet Agjencisë Kosovare të Standardizimit dhe 

Komitetit Evropian të Standardizimit për Elektroteknikë (CENELEC). 

 Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit të 

Shqipërisë (DPS); 

 Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit dhe Institutit Maqedon për Standardizim (ISRM);  

 Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit dhe Shoqërisë Amerikane për Materiale dhe Testim 

(ASTM);  

 Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit dhe Institutit Turk të Standardeve (TSE); 

 Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit dhe Institutit Austriak te Standardeve (ASI). 

 

Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS), është themeluar më 25 prill 

2005, dhe funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë 

(MTI), konform ligjit nr. 06/L-019 për Standardizimin, i cili koordinon 
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punën për të gjitha aktivitetet e standardizimit në Kosovë dhe është 

përgjegjëse për hartimin, njohjen, adoptimin, miratimin dhe publikimin e 

standardeve në të gjithë sektorët e ekonomisë. AKS zhvillon Standarde 

Kosovare për të gjitha palët e interesit dhe punon së bashku me rreth 150 

ekspertë të fushave të ndryshme të cilët aktivizohen në Këshillin Profesional 

të Standardizimit dhe në Komitetet Teknike.  

3.  Copyright © - E drejta e autorit 
Standardet janë dokumente teknike të cilat përgatiten nga të gjitha palët e 

interesuara, të cilët mblidhen dhe pajtohen bashkërisht për çështje që ju 

mundësojnë atyre të konkurrojnë në treg me më shumë efikasitet. Është 

Agjencia Kosovare e Standardizimit ajo që siguron platformën për 

zhvillimin e këtyre standardeve dhe standardizimit në përgjithësi. 

 

E drejta e autorit për formën, përmbajtjen dhe e drejta e shitjes për çdo 

Standard Kosovar apo dokument tjetër standardizimi i takon AKS. Agjencia 

Kosovare e Standardizimit ka të drejtën ekskluzive dhe të drejtën 

intelektuale për botimin, riprodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e projekt 

standardeve dhe standardeve kosovare, projekt dokumenteve dhe 

dokumenteve kosovare të standardizimit. Të gjitha Standardet Kosovare, 
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standardet e adoptuara nga standardet evropiane dhe ndërkombëtare, 

identifikohen me logon e AKS. 

 

4. Këshilli Profesional i Standardizimit 
Këshilli Profesional i 

Standardizimit është organ 

këshillëdhënës i përbërë nga palët 

e interesit dhe funksionon në 

kuadër të Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit. Ky këshill trajton 

programet e punës, përbërjen dhe 

drejtimin e Komiteteve Teknike 

(KT). Në KPS marrin pjesë 

përfaqësues nga palët e 

interesuara për standardizimin, të 

cilët hartojnë rregulloren e vet të 

punës dhe zgjedhin kryesuesin me 

shumicë votash të anëtarëve të këshillit. KPS siguron transparencë dhe 

paanshmëri ndërmjet palëve të interesuara në procesin e vendim-marrjes së 

standardizimit dhe ruajtje të barazisë për secilën palë të interesit në këtë 

proces. Këshilli Profesional i Standardizimit, përbëhet nga anëtarë të cilët 

janë përfaqësues të palëve të interesit në procesin e standardizimiti. 
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5. Komitetet Teknike  
Standardet janë specifikime teknike të 

cilat përpunohen në komitete teknike 

me pjesëmarrjen e të interesuarve dhe 

zhvillohen prej tyre. Ato marrin 

statusin e tyre si Standarde Kosovare 

pasi miratohen nga AKS. Standardet 

në vetvete përmbajnë karakteristikat e 

kërkuara për një produkt, siç janë 

niveli i cilësisë, vetitë, siguria, 

përmasat, duke përfshirë edhe 

terminologjinë, simbolet, provat, 

metodat e analizave, paketimin dhe 

etiketimin. Standardet janë 

dokumente vullnetare. Ato bëhen të 

detyrueshme për zbatim kur kjo gjë kërkohet nga aktet ligjore ose nënligjore. 

Ato bëhen të detyrueshme, gjithashtu, në kushtet e një kontrate midis 

shitësit e blerësit.  

Gjatë adoptimit të standardeve mbahet parasysh niveli teknologjik i arritur 

në vend dhe faktorë të tjerë. Standardet Kosovare kanë të njëjtën vlerë për 

të gjithë personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre në Kosovë.  

Bizneset, institucionet publike dhe organizatat e ndryshme mund të 

përfitojnë shumë nga aplikimi i standardeve siç janë cilësia dhe performanca, 

siguria dhe shëndeti, eficienca e energjisë, ndikimi mjedisor, etj. Megjithatë 

për të përfituar në tërësi nga standardet, organizatat dhe palët e interesit 

duhet të kenë qasje direkte në standarde dhe standardizim. 

KT janë grupe ekspertësh të standardizimit që nuk bëjnë pjesë në strukturat 

e brendshme të AKS por angazhohen për fusha të caktuara të 

standardizimit. Ato krijohen dhe shpërbëhen me propozim të Këshillit 

Profesional të Standardizimit dhe vendim të Kryeshefit të Agjencisë 
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Kosovare të Standardizimit. Pjesëmarrja në komitete teknike është 

vullnetare dhe e hapur për të gjitha palët e interesit. Anëtarët e Këshillit 

Profesional të Standardizimit dhe të Komiteteve Teknike, përfitojnë zbritje 

në çmimin e standardeve prej 50% nga çmimi real i tyre. 

Deri sot, AKS ka themeluar 19 komitete teknike që vazhdimisht adoptojnë 

standarde të cilat janë më me prioritet për ekonominë dhe industrinë e 

Kosovës. Këto komitete teknike (KT) deri më tani kanë adoptuar rreth 

10.000 standarde EN dhe EN/ISO, në fushat si në tabelën nr. 1. 

Tabela nr. 1. 

Nr. i KT Emërtimi i Komiteteve Teknike Statuti 

KT-1 KT. për Ndërtim Aktiv 

KT-2 KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit Aktiv 

KT-3 KT. për Sistemet e Menaxhimit të 

Cilësisë 

Aktiv 

KT-4 KT. për Transport dhe Shërbime 

Postare 

Aktiv 

KT-5 KT. për Elektroteknikë Aktiv 

KT-6 KT. për Metrologji Aktiv 

KT-7 KT. për Shëndetësi Aktiv 

KT-8 KT. për Energji Aktiv 

KT-9 KT. për Përpunimin e Drurit Aktiv 

KT-10 KT. për Makineri Aktiv 

KT-11 KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe 

Rekreacion 

Aktiv 

KT-12 KT. për Teknologji Agroushqimore Aktiv 

KT-13 KT. për Miniera dhe Minerale Aktiv 

KT-14 KT. për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë Aktiv 

KT-15 KT. për Mjedis Aktiv 

KT-16 KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale Aktiv 

KT-17 KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë Aktiv 

KT-18 KT. për Teknologji Informative Aktiv 

KT-19 KT. për Eurokode Aktiv 

http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=2
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=3
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=4
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=5
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=6
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=7
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=8
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=9
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=10
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=11
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=12
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=13
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=14
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=15
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=16
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=17
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=18
http://aks.rks-gov.net/tc/?national_committee_id=25
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6. Sistemi Informativ për Menaxhimin e 

Standardeve (SMIS) 
Agjencia Kosovare e Standardizimit tashmë ka lansuar sistemin: Sistemi 

Informativ për Menaxhimin e Standardeve (SMIS), i cili ofron një portal 

online që e bënë më të lehtë që të rishikohen dhe t`i qasemi standardeve. 

SIMS ofron shërbime për të gjitha palët e interesuara, me qasje online 24/7.  

Ky portal ofron mundësinë për secilën palë të interesit që të përfshihet në 

zhvillimin e standardeve dhe monitorimin e tërë procesit. Portali themelon 

një forum transparent ku të gjitha palët e interesuara mund të ofrojnë të 

dhëna për standardet në proces, të adoptuara dhe ato të shfuqizuara, 

komitetet teknike, për këshillin profesional të standardizimit, kornizën 

ligjore, katalogun e standardeve dhe për gjithçka tjetër që bëhet me program 

pune paraprakisht ose edhe në kohë reale në AKS. 

 
SMIS iu ofron qasje më të madhe jo vetëm qytetarëve dhe bizneseve në 

standarde, por ajo gjithashtu e bën më të lehtë qasjen dhe identifikimin e 

standardeve edhe për institucionet qeveritare, etj. Kjo mundëson që 

rregullatorët të harmonizojnë mjedisin rregullator, për të përmirësuar para 

shikueshmërinë dhe për të siguruar qartësi të të gjitha kërkesave teknike.  
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7. Ueb faqja e Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit  
Agjencia Kosovare e Standardizimit, ka ueb faqen e saj e cila gjenerohet 

drejtpërdrejt nga të dhënat të cilat zyrtarët e agjencionit i fusin në baza ditore 

nëpërmjet Sistemit Informativ të Menaxhimit të Standardeve (SMIS). Kjo 

ueb faqe ofron qasje të plotë online 24/7 për të gjitha palët e interesit, dhe 

atë jo vetëm për standardet e miratuara apo ato në procedurë, por edhe për 

kornizën ligjore; direktivat evropiane; këshillin profesional të standardizimit; 

komitetet teknike; fjalorin terminologjik të standardeve; katalogun e 

standardeve; standardet në fuqi dhe ato të shfuqizuara; shitjen e 

standardeve; çmimet e standardeve; dhe publikime tjera, etj. 
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8. Gjuha zyrtare e standardeve  
- Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit ISO, zhvillon 

dokumente të cilat ofrojnë kërkesa, specifikime, udhëzime ose karakteristika 

të cilat mund të përdoren për të siguru që materialet, produktet, proceset 

dhe shërbimet përshtaten me qëllimin. Deri më tani, ISO ka publikuar 

22.329 standarde ndërkombëtare, të cilat mund të blihen nga anëtarët e ISO 

ose drejtpërdrejt në ISO store. Gjuhët zyrtare të standardeve ISO janë: 

anglisht, frëngjisht dhe rusisht. 

- Organizatat Evropiane të Standardizimit, deri më tani kanë 

publikuar 16.651 standarde dhe dokumente standardizimi. Gjuhët zyrtare të 

standardeve EN janë: anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht. 

- Agjencia Kosovare e Standardizimit, deri më tani ka publikuar rreth 

10.000 Standarde Kosovare, dhe si të tilla kryesisht janë në gjuhën angleze, 

megjithatë një numër relativisht i vogël i standardeve janë të përkthyera edhe 

në gjuhën shqipe. Ndërsa titulli i secilit Standard Kosovar është në gjuhën 

shqipe dhe angleze. 

 

9. Çka i japin konsumatorit Standardet Kosovare? 
Vendosja e kërkesave që lidhen veçanërisht me shëndetin, sigurinë e jetës 

dhe mjedisit bëjnë që konsumatori të ketë më shumë besim në produktet që 

qarkullojnë në treg, në proceset dhe shërbimet e ofruara. Standardet 

Kosovare japin një garanci shtesë për një gjë të tillë.   

 

10. Seritë më të kërkuara të Standardeve Kosovare 
 

Seria 9000 

Familja e ISO 9000, jep rregullat për "Menaxhimin e Cilësisë". Kjo do të 

thotë që kompanitë që aspirojnë cilësi në produktet dhe shërbimet e tyre 

duhet të plotësojnë: kërkesat që kanë konsumatorët për cilësinë; kërkesat në 

https://www.dps.gov.al/button_65.html


12 

 

zbatim të legjislacionit, duke synuar rritjen e kënaqësisë së konsumatorit; 

dhe përmirësim e performancës së kompanisë. 

 

Seria 14000 

Familja e ISO 14000, kujdeset kryesisht për "Menaxhimin e Mjedisit". Ato 

kërkojnë nga organizatat/kompanitë të: minimizojnë efektet e rrezikshme 

në mjedis të shkaktuara nga aktiviteti i saj; arrijnë përmirësim të 

vazhdueshëm të performancës së saj lidhur me mjedisin. 

 

Seria 22000 

Sistemi i menaxhimit të sigurisë së ushqimit është përcaktuar si një 

veprimtari zinxhir ose si një set elementesh bashkëveprues, të cilët shërbejn 

ë për vendosjen e politikave dhe objektivave, arritja e të cilave bëhet duke 

vendosur direkt në një organizatë/kompani sistemin e kontrollit lidhur me 

sigurinë e ushqimit. 

 

11. Shitja e Standardeve Kosovare 

11.1. Çmimet e standardeve 

Agjencia Kosovare e Standardizimit, në bazë të drejtës së saj ekskluzive për 

adoptimin, botimin, riprodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e projekt 

standardeve kosovare dhe standardeve kosovare, të projekt dokumenteve 

kosovare dhe të dokumenteve kosovare të standardizimit nxjerr listën e 

çmimeve të standardeve bazuar në numrin e faqeve të standardit. Çdo 

standard, i cili është adoptuar si SK, e ka çmimin e vet në ueb faqe. 
 

 

https://www.dps.gov.al/button_67.html
https://www.dps.gov.al/button_69.html
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11.2. Si të blejmë një Standard Kosovar? 
Agjencia Kosovare e Standardizimit vendos në dispozicion të palëve të 

interesit informacion për çdo Standard Kosovar.  

Për të kërkuar Standarde Kosovare, nevojitet të ndiqen këto hapa: 

1. Regjistrimi në sistem: referohu në linkun http://aks.rks-gov.net/ 

2. Kërkimi i standardit: referohu në linkun http://aks.rks-gov.net/ 

3.  Porosia e standardeve; 

4.  Printimi i para faturës; 

5.  Pagesa e faturës në bankë; 

6.  Pranimi i standarditii. 

 

 

Regjistrimi 
në sistem

Kërkimi i 
standardeve

Porosia e 
standardeve

Fatura Pagesa
Pranimi i 
standardit

http://aks.rks-gov.net/
http://aks.rks-gov.net/
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Gjithashtu, blerja e standardeve mund të bëhet edhe në mënyrë më të 

thjeshtë, duke ju referuar katalogut të standardeve kosovare (hard copy) dhe 

duke dërguar kërkesën për blerje të standardeve.  

 

11.3. Kërkesa për blerjen e standardeve 

Kërkesa për blerjen e standardeve mund të bëhet edhe duke e dërguar atë 

në adresën aksinfo@rks-gov.net, ose edhe drejtë për drejtë nëpërmjet 

telefonit, dhe në momentin kur konfirmohet pagesa e faturës, standardi 

bëhet i gatshëm për blerësin.   

 

11.4. Zbritja në çmimet e standardeve 

Blerësit e standardeve mund të jenë studentë, persona (fizik apo juridik), 

bashkëpunëtorë, biznese, apo kushdo tjetër që ka interes për standarde. Deri 

më tani AKS aplikon zbritje të standardeve vetëm për anëtarë të këshillit 

profesional të standardizimit dhe anëtarë të komiteteve teknike.   

12.  Anëtarësimi 
1. Çdo person juridik ose fizik, që ushtron veprimtari ekonomike në 

Republikën e Kosovës, ka të 

drejtë të anëtarësohet në Agjencinë Kosovare të Standardizimit. 

2. Të drejtat, detyrimet dhe kuota e anëtarësimit përcaktohen me 

marrëveshje me palët e interesuara.  

 

13.  Publikimet tjera të Agjencisë Kosovare të 

Standardizimit 
Agjencia Kosovare e Standardizimit, përgatit dhe mirëmban arkivin me 

standarde kosovare, evropiane, ndërkombëtare, shqyrton kërkesa të të gjitha 

palëve të interesit për standarde, ndihmon palët e interesit në identifikimin 

e standardeve, përgatit standardet për shitjen e tyre sipas ligjit në fuqi, dhe 

në rast kur ndonjë standard ende nuk është miratuar si standard kosovar 

mailto:aksinfo@rks-gov.net
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(SK), ato procedohen me metodë të shpejtë sipas kërkesave të palëve të 

interesit.   

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes së palëve të interesit, Agjencia Kosovare e 

Standardizimit, gjithashtu përgatit edhe materiale tjera promovuese si: 

 Broshura; 

 Fletushka; 

 Fjalori terminologjik i standardeve; 

 Katalogu i Standardeve Kosovare në format hard copy; 

 Katalogu u Standardeve Kosovare në format elektronik;  

 Buletini i Standardeve Kosovare, etj. 

 

14.  Informacion i përgjithshëm për standardet 
Agjencia Kosovare e Standardizimit vendos në dispozicionin e të gjitha 

palëve të interesit informacione për çdo Standard Kosovar (kombëtar, 

evropian dhe ndërkombëtar) standardet e reja dhe ato të shfuqizuara, 

standardet më të shitura, standardet më të kërkuara për konsultim, 

etj. Informacioni mund të 

merret edhe për titullin, 

qëllimin, pasqyrën e 

përmbajtjes, numrin e 

faqeve, çmimin,  komitetin 

teknik, ICS, direktivën ose 

rregulloren teknike që i 

referohet standardeve 

kosovare, etj. 

  

Informacion të përgjithshëm 

mund të merrni jo vetëm 

nëpërmjet ueb faqes, por 

edhe drejt për drejt pranë 

 

Adresa e AKS: 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

Agjencia Kosovare e Standardizimit 

 
Rr. "Ismail Hajdaraj" p.n. 

10000 Prishtinë/Republika e Kosovës 

Tel. :      + 383 (0)38 512 814 

Mob.:     + 383 (0)44 200 563 

Fax:        + 383 38 512 798 

E-mail:   aksinfo@rks-gov.net 

Web:      www.aks.rks-gov.net 

 

mailto:aksinfo@rks-gov.net
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zyrave të AKS çdo ditë nga e hëna në të premte, ora 8.00-16.00. Gjithashtu 

mund të përdorni mjetet e informimit të vendosura në dispozicion nga 

AKS: telefon, fax, e-mail.  
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