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P a r a t h ë n i e 

 

Buletini 05, i standardeve kosovare është një botim informativ periodik i Agjencisë Kosovare për Standardizim 

(AKS). Në këtë buletin gjenden standarde të miratuara gjatë periudhës tetor - dhjetor 2022 nga komitetet teknike 

(KT) të AKS, të cilat janë grupe të rëndësishme pune por që nuk bëjnë pjesë në strukturën e brendshme të AKS, 

të cilët aktivizohen për fusha të caktuara të standardizimit. Qëllimi i botimit të këtij buletini është informimi në 

kohë i biznesit dhe subjekteve të interesuara për standardet e adoptuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe 

të vitit dhe që nuk përfshihen në Katalogun e Standardeve Kosovare 2022. Standardet e adoptuara janë vlerësuar 

që janë më të rëndësishmet dhe më të domosdoshmet në ekonominë e vendit, sot dhe në të ardhmen. E 

rëndësishme për biznesin kosovar sot është që të kuptojnë rëndësinë e standardeve si një dokument që përcakton 

një praktikë të mirë dhe që mund të aplikohet për produktet, shërbimet ose proceset e prodhimit. Ky buletin do 

t’u shpërndahet falas sipas kërkesës në formë elektronike të gjitha institucioneve dhe subjekteve private të cilat 

kanë blerë standarde pranë saj, apo kujdo që shprehin interes për të. Ky buletin ka synim ndër të tjera:  

o rritjen e interesimit për përdorimin e standardeve në bizneset e tyre;  

o zgjerimin e interesit të tyre për t’u bërë anëtarë dhe bashkëpunëtorë të AKS, qoftë nëpër KT, apo forma 

tjera bashkëpunimi. 
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Rreth AKS 

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS) është organi i vetëm kosovar i standardizimit në Republikën e 

Kosovës, i cili është themeluar më 25.04.2005 bazuar në ligjin për standardizim 2004/12. AKS vepron brenda 

Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, bashkë me shtyllat tjera të infrastrukturës së cilësisë. 

Aktualisht AKS vepron në bazë të ligjit për standardizim 06/L-019 dhe akteve nënligjore që zbatojnë këtë ligj. 

Ajo përfaqëson Republikën e Kosovës në të gjitha nivelet e standardizimit rajonal, evropian dhe ndërkombëtarë. 

AKS, bashkëpunon ngushtë me institucionet e tjera të infrastrukturës së cilësisë në vend, duke i vënë atyre në 

dispozicion standardet evropiane dhe ndërkombëtare në fuqi me objektivin që infrastruktura e cilësisë në Kosovë 

të plotësojë nevojat e biznesit vendor. AKS u siguron të interesuarve të gjitha standardet e publikuara nga 

organizatat evropiane të standardizimit ISO, IEC, CEN dhe CENELEC, si standarde kosovare (SK). Prioritete të 

AKS janë standardet e harmonizuara evropiane, dhe standardet që i kërkon ekonomia e vendit. 

AKS ka lidhur një varg marrëveshjesh bashkëpunimi me organizmat homolog evropian dhe ndërkombëtar, me 

të cilët zhvillohet një bashkëpunim i frytshëm. 

Është ngritur numër i mjaftueshëm i KT për procedim të standardeve evropiane dhe ndërkombëtare në fushat 

me interes për vendin.  
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Shkurtesa  

 
MINT - Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.  

AKS - Agjencia Kosovare për Standardizim.  

ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizim.  

IEC - Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës.  

ITU - Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit.  

CEN - Komiteti Evropian për Standardizim.  

CENELEC - Komiteti Evropian për Standardizim në Elektroteknikë.  

ETSI - Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit.  

KT - Komitetet Teknike  

SK - Standard Kosovar.  

SK EN - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Evropian.  

SK ISO - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Ndërkombëtar.  

SK SSH - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Shqipëtar. 

SK EN ISO - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Evropian (EN) dhe Ndërkombëtar 

(ISO).  

SK EN/IEC - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Evropian (EN) dhe Ndërkombëtar 

(IEC).  

SK EN ISO/IEC - Standard Kosovar që ka adoptuar një Standard Evropian (EN) dhe 

Ndërkombëtar (ISO dhe IEC).  

SK HD - Standard Kosovar që ka adoptuar një dokument të harmonizuar të CENELEC.  

SK EN/CECC - Standard Kosovar që ka adoptuar një standard të përgatitur nga komiteti i 

komponentëve elektronikë të CENELEC.  

DS CEN/TS - Dokument standardizimi që ka adoptuar një specifikim teknik të përgatitur nga 

CEN/CENELEC që në të ardhmen me marrëveshje mund të jetë një standard evropian.  

DS CEN/TR - Dokument standardizimi që ka adoptuar një raport teknik të përgatitur nga 

CEN/CENELEC me material informativ jo të përshtatshëm për të qenë një standard evropian.  

DS ISO/TR - Dokument standardizimi që ka adoptuar një raport teknik të përgatitur nga ISO 

me material informativ jo të përshtatshëm për të qenë standard.  

DS CR - Dokument standardizimi që ka adoptuar një raport të CEN. 
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Standardet e adoptuara 
 

Nr. Nr. i standardit Titulli i standardit Burimi Data e 

publikimit 

1 SK EN 12101-2:2022 Sistemet e kontrollit të tymit dhe te 

nxehtësisë -Pjesa 2 : Ventilimi 

natyral i tymit dhe nxehësisë. 

CEN 2022-11-17  

2 SK EN 12309-2:2015/AC:2022 Pajisjet thithëse të  gazit  për djegie 

për ngrohje / ftohje  me  rrjetin 

ngrohës  që nuk tejkalon 70 kW - 

Pjesa 2: Siguria 

CEN 2022-11-17  

3 SK EN 12309-2:2022 Pajisjet e kondicionimit të ajrit me 

absorbim dhe adsorbim me djegie 

gazi si dhe me pompë nxehtësie me 

dërgim nxehtësie deri 70 kW - Pjesa 

2: Siguria 

CEN 2022-11-17  

4 SK EN 125:2010+A1:2022 Pajisjet e mbikqyrjes së flakës për 

pajisjet që djegin gaz - Pajisjet 

termoelektrike të mbikqyrjes së 

flakës 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

5 SK EN 126:2022 Kontrolluesit shumëfunksional për 

pajisjet me lëndë djegëse të gaztë 

CEN 2022-11-17  

6 SK EN 12641-1:2022 Njësi ngarkuese intermodale dhe 

automjete komerciale - 

Karakteristikat e gomës - Pjesa 1: 

Kërkesa minimale 

CEN 2022-11-17  

7 SK EN 12641-2:2022 Njësitë e transportit intermodal dhe 

automjetet tregtare - Mushamatë - 

Pjesa 2: Kërkesat minimale për 

perdet anësore 

CEN 2022-11-17  

8 SK EN 12953-4:2022 Mbështjellësi  i kaldajave- Pjesa 4-

Punimi dhe konstruktimi i pajisjeve 

nën presion të kaldajës. 

CEN 2022-11-17  

9 SK EN 12953-5:2022 Mbështjellësi i kaldajave  - Pjesa 5: 

Inspektimi gjatë ndërtimit, 

dokumentimi dhe shënimi i pjesëve 

nën presion të bojlerit 

CEN 2022-11-17  
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10 SK EN 12976-2:2022 Sistemet termikë djellorë dhe pjeset 

e tyre - Pajisjet e parafabrikuara në 

fabrikë - Pjesa 2:Metodat e provës 

CEN 2022-11-17  

11 SK EN 13141-1:2022 Ventilimi për ndërtesa - Provat e 

performancës të 

komponentëve/produkteve për 

ventilim të banesë - Pjesa 1: Pajisje 

të transferimit të mbrendshëm dhe të 

jashtëm të ajrit 

CEN 2022-11-17  

12 SK EN 13141-3:2022 Ventilimi në ndërtesa - Provat e 

performancës të 

komponentëve/produkteve për 

ventilim në banesa - Pjesa 3: 

Aspiratorët pa ventilator për 

përdorim në banesa 

CEN 2022-11-17  

13 SK EN 13215:2016+A1:2022 Impiantet e kondensimit për ftohje - 

Kushtet e vlerësimit . tolerancat dhe 

paraqitja e të dhënave teknike nga 

prodhuesi 

CEN 2022-11-17  

14 SK EN 13317:2022 Çisternat për transportimin e 

mallrave të rezikshme - Pajisjet e 

shërbimit për çisternat - Kapaku i 

futjes së operatorit 

CEN 2022-11-17  

15 SK EN 13487:2022 Shkëmbyesit e nxehtësisë -

Kondensuesit ftohës në të thatë me 

ajër të ftohur me konveksion të 

detyruar 

CEN 2022-11-17  

16 SK EN 13611:2022 Pajisjet e sigurisë dhe të kontrollit 

për flakruesit dhe pajisjet që djegin 

lëndë djegëse të gaztë / apo te lëngët 

- Kërkesa të përgjithëshme 

CEN 2022-11-17  

17 SK EN 13771-1:2022 Kompresorë dhe njësitë kondensuese 

për ftohje - Prova e performancës 

dhe metodat e provës - Pjesa 1: 

Kompresorët ftohës 

CEN 2022-11-17 

18 SK EN 14037-2:2022 Panele të montuar në tavan për 

ngrohje dhe ftohje të furnizuar me 

ujë nën temperaturën 120°C Pjesa 2: 

Panele rrezatuese të parapërgatitura 

të muntuara në lartësi për ngrohjen e 

CEN 2022-11-17  
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hapësirës - Metoda e provës për 

sasinë e nxehtësisë në dalje 

19 SK EN 14037-3:2022 Panele të montuar në tavan për 

ngrohje dhe ftohje të furnizuar me 

ujë nën temperaturën 120°C Pjesa 3: 

Panele rrezatuese të parapërgatitura 

të muntuara në lartësi për ngrohjen e 

hapësirës - Metodat e provës për 

llogaritjen e fuqisë termike rezatuese 

CEN 2022-11-17  

20 SK EN 14134:2022 Ventilimi në ndërtesa - Matja e 

performancës dhe kontrollet për 

sistemet e ventilimit të banesave 

CEN 2022-11-17  

21 SK EN 15181:2017+A1:2022 Metodë për matjen e konsumit të 

energjisë të  furrave me lëndë 

djegëse të gaztë 

CEN 2022-11-17  

22 SK EN 15316-3:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 3: 

Hapësira e sistemeve të 

shpërndarjes(ujë i ngrohtë sanitar, 

ngrohje dhe ftohje), Moduli Module 

M3-6, M4-6, M8-6 

CEN 2022-11-17  

23 SK EN 15316-4-1:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-1: 

Sistemet e prodhimit (gjenerimit) të 

nxehtësisë për ambiente dhe ujit të 

ngrohtë sanitar, sistemet e djegies 

(kaldaja, biomasa), Moduli M3-8-1, 

M8-8-1 

CEN 2022-11-17  

24 SK EN 15316-4-

2:2017/AC:2022 

Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-

2:Sistemet e prodhimit (gjenerimit) 

të nxehtësisë në ambjente, sistemet e 

pompave të nxehtësisë Moduli M3-

8-2, M8-8-2 

 

CEN 2022-11-17  
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25 SK EN 15316-4-2:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-

2:Sistemet e prodhimit (gjenerimit) 

të nxehtësisë në ambjente, sistemet e 

pompave të nxehtësisë Moduli M3-

8-2, M8-8-2 

CEN 2022-11-17  

26 SK EN 15316-4-3:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-3: 

Sistemet e prodhimit (gjenerimit) të 

nxehtësisë, sistemet me ngrohje 

djellore dhe sistemet fotovoltaike, 

Moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 

CEN 2022-11-17  

27 SK EN 15316-4-4:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-4: 

Sistemet e prodhimit (gjenerimit) të 

nxehtësisë, sistemet e integruara të 

bshkëprodhimit të energjisë në 

ndërtesa Moduli M8-3-4, M8-8-4, 

M8-11-4 

CEN 2022-11-17  

28 SK EN 15316-4-5:2022 Performanca e energjisë në ndërtesa 

- Metoda për llogaritjen e kërkesave 

të sistemit të energjisë dhe të 

sistemit të efiçensës - Pjesa 4-5: 

Ngrohja dhe ftohja qëndrore, Moduli 

M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 

CEN 2022-11-17  

29 SK EN 15332:2022 Kaldaja për ngrohje - Vlerësimi i 

energjisë të sistemeve të 

grumbullimit (ruajtjes) të ujit të 

ngrohtë 

CEN 2022-11-17  

30 SK EN 16147:2017/AC:2022 Pompat e nxehtësisë me kompresorë 

që vihen në punë me energji 

elektrike. Provat dhe kërkesat për 

shënimin për njësitë e ujit të ngrohtë 

sanitar 

CEN 2022-11-17  
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31 SK EN 16147:2022 Pompat e nxehtësisë me kompresorë 

që vihen në punë me energji 

elektrike. Provat dhe kërkesat për 

shënimin e njësive  për ujë të 

ngrohtë  sanitar 

CEN 2022-11-17  

32 SK EN 215:2022 Valvola termostatike për radiatorë - 

Kërkesat dhe metodat e provës 

CEN 2022-11-17  

33 SK EN 298:2022 Pajisjet thithëse të  gazit  për djegie 

për ngrohje / ftohje  me  rrjetin 

ngrohës  që nuk tejkalon 70 kW - 

Pjesa 2: Siguria 

CEN 2022-11-17  

34 SK EN 30-1-2:2022 Pajisjet e gatimit shtëpiak që djegin 

gaz - Pjesa 1 - 2: Siguria - Pajisjet që 

kanë furra dhe/ose zgara 

 

CEN 2022-11-17  

35 SK EN 30-1-4:2022 Pajisje gatimi shtëpiake që djegin 

gaz - Pjesa 1 - 4: Siguria - Pajisjet që 

kanë një ose më shumë djegësa me 

një sistem kontrolli automatik për 

djegien 

 

CEN 2022-11-17  

36 SK EN 303-1:2022 Kaldaja për ngrohje - Pjesa 1 : 

Kaldajat për ngrohje me injektim të 

lëndës djegëse përmes flakëruesve- 

Terminologjia, kërkesat e 

ërgjithshme, prova dhe shënimi 

CEN 2022-11-17  

37 SK EN 303-2:2022 Kaldajat per ngrohje –pjesa 2 

kërkesat e veçanta për kaldajat me 

spërkatje të lëndës djegëse përmes 

flakëruesve 

CEN 2022-11-17  

38 SK EN 303-6:2022 Kaldajat për ngrohje - –Pjesa 6. 

Kaldajat për ngrohje me injektim të 

lëndës djegëse përmes flakëruesve 

.Kërkesat specifike për funksionimin 

e ujit të ngrohtë sanitar dhe 

performancën energjetike të 

ngrohësve të ujit dhe kaldajave të 

kombinuara me spërkatje  të lëndës 

djegëse të lëngët përmes flakëruesve, 

me  fuqi nominale termike që nuk 

kalon 70 kW. 

CEN 2022-11-17  
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39 SK EN 304:2022 Kaldaja për ngrohje - Rregullat e 

provës për kaldajat për për 

spërkatjen e lëndës djegëse përmes 

flakëruesve 

CEN 2022-11-17  

40 SK EN 88-1:2011+A1:2022 Rregullatorët e presionit dhe pajisjet 

shoqëruese të sigurisë për pajisjet e 

gazit - Pjesa 1: Regullatorët e 

presionit për presione në hyrje deri 

dhe përfshirë 50 kPa 

 

CEN 2022-11-17  

41 SK EN 89:2022 Ngrohës uji që përdorin gaz të 

djegshëm për ngrohjen e depozitave 

për prodhimin e ujit të ngrohtë për 

përdorim sanitar 

 

CEN 2022-11-17  

42 SK SSH/EN/ISO 11011:2022 Ajër i ngjeshur - Efiçienca e 

energjisë - Vlerësimi (ISO 

11011:2013) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

43 SK SSH/EN/ISO 15848-2:2022 Valvola industriale - Procedurat e 

matjes, provës dhe kualifikimit për 

çlirimet e paqëndrueshme - Pjesa 2: 

Provat e pranimit të prodhimit të 

valvolave (ISO 15848-2:2015) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

44 SK SSH/EN/ISO 17292:2022 Valvolat me sferë metalike për 

industritë e naftës , petrokimisë dhe 

të industrive të lidhura me to (ISO 

17292:2015) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

45 SK SSH/EN/ISO 17769-1:2022 Pompat e lëngjeve dhe instalimi - 

Terma të përgjithëshme, përcaktime, 

madhësitë, simboilet alfabetike dhe 

njësitë matëse - Pjesa 1: Pompat për 

lëngje (ISO 17769-1:2012) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

46 SK SSH/EN/ISO 17769-2:2022 Pompat e lëngjeve dhe instalimi - 

Terma të përgjithëshme, 

përcaktime,madhësitë, simboilet 

alfabetike dhe njësitë matëse - Pjesa 

2: sistemet 

e pompimit (ISO 17769-2:2012) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

47 SK SSH/EN/ISO 

20361:2019/A11:2022 

Pompat dhe grupet e motopompave 

për lëngje - Kodi i provës së 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  
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zhurmës - Klasat e saktësisë 2 dhe 3 

(ISO 20361:2019) 

48 SK SSH/EN/ISO 20361:2022 Pompat dhe grupet e motopompave 

për lëngje - Kodi i provës së 

zhurmës - Klasat e saktësisë 2 dhe 3 

(ISO 20361:2019)  

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

49 SK SSH/EN/ISO 22109:2022 Valvulat industriale - Kuti 

ingranazhi për valvulat (ISO 

22109:2020) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

50 SK SSH/EN/ISO 22975-1:2022 Energjia djellore - Komponentët dhe 

materialet e kolektorëve-Pjesa 1: 

Tubat e zbrazur - Qëndrueshmëria 

dhe performanca (ISO 22975-

1:2016) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

51 SK SSH/EN/ISO 22975-2:2022 Energjia djellore - Komponentët dhe 

materialet e kolektorëve – Pjesa 

2:Tubat e nxehtësisë për zbatim në 

panelet e ngrohjes djellore (ISO 

22975-2:2016) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

52 SK SSH/EN/ISO 2858:2022 Pompat centrifugale me thithje 

aksiale (presioni minimal 16 bar) - 

Projektimi, kushtet minimale të 

shfrytëzimit dhe përmasat (ISO 

2858:1975) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

53 SK SSH/EN/ISO 28921-1:2022 Valvola indrustriale - Valvolat 

mbyllëse (izoluese) për zbatime në 

temperaturë të ulët të lëngut - Pjesa 

1: Projektimi, prodhimi dhe kontrolli 

i produktit (ISO 28921-1:2013) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

54 SK SSH/EN/ISO 28921-2:2022 Valvola indrustriale - Valvolat 

mbyllëse (izoluese) për zbatime në 

temperaturë të ulët të lëngut - Pjesa 

2: Prova e tipit (ISO 28921-2:2015) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

55 SK SSH/EN/ISO 3661:2022 Pompa centrifugale me thithje 

aksiale - Përmasat e bazamentit dhe 

instalimit (ISO 3661:1977) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17 
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56 SK SSH/EN/ISO 4126-2:2022 Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga 

mbipresioni - Pjesa 2: Pajisjet e 

sigurisë me disk çarës (ISO 4126-

2:2018) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

57 SK SSH/EN/ISO 4126-3:2022 Pajisje mbrojtëse për mbrojtjen 

kundër presionit të lartë - Pjesa 3: 

Valvulat e sigurisë dhe pajisjet e 

sigurisë së diskut që shpërthejnë në 

kombinim (ISO 4126-3:2020) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

58 SK SSH/EN/ISO 4126-4:2022 Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga 

mbipresioni - Pjesa 4: Valvolat e 

sigurisë me komandim pilot (ISO 

4126-4:2013) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

59 SK SSH/EN/ISO 4126-6:2022 Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga 

mbipresioni - Pjesa 6: Zbatimi, 

zgjedhja dhe instalimi i pajisjeve të 

sigurisë me disqe me çarje (ISO 

4126-6:2014) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

60 SK SSH/EN/ISO 4126-

7:2013/A1:2022 

Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga 

mbipresioni - Pjesa 7: Të dhëna të 

përbashkëta - Amendment 1 (ISO 

4126-7:2013/Amd 1:2016) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

61 SK SSH/EN/ISO 4126-7:2022 Pajisjet e sigurisë për mbrojtjen nga 

mbipresioni - Pjesa 7: Të dhëna të 

përbashkëta (ISO 4126-7:2013) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

62 SK SSH/EN/ISO 5199:2022 Specifikimet teknike për pompat 

centrifugale - Klasa II 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

63 SK SSH/EN/ISO 5210:2022 Valvolat industriale - Fiksimi i 

mekanizmit zbatues të valvolës me 

rrotullim të pjesëshëm (ISO 

5211:2017) 

 

 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

64 SK SSH/EN/ISO 5211:2022 Valvolat industriale - Fiksimi i 

mekanizmit zbatues të valvolës me 

rrotullim të pjesëshëm (ISO 

5211:2017) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  
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65 SK SSH/EN/ISO 5801:2022 Ventilatorë – Provat e 

performanceës në një qark të 

standardizuar (ISO 5801:2017) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

66 SK SSH/EN/ISO 

5802:2008/A1:2022 

Ventilatorë industrial - Provat e 

performancës në vendin e punës 

(ISO 5802:2001/Amd 1:2015) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

67 SK SSH/EN/ISO 6553:2022 Shkarkuesit e kondesimit të avujve 

të ujit - Markimi (shenjimi) (ISO 

6553:2016) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

68 SK SSH/EN/ISO 9806:2022 Energjia diellore - Kolektorët 

diellore termike - Metodat e provës 

(ISO 9806:2017) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

69 SK SSH/EN/ISO 

9908:1997/A1:2022 

Specifikimet teknike për pompat 

centrifugale - Klasa III - Amendment 

1 (ISO 9908:1993/AMD 1:2011) 

CEN 

& ISO 

2022-11-17  

70 DS CEN TR 14542:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe 

produkteve nga druri - Udhëzues 

mbi vlefshmërinë e rezultateve të 

testimit sipas standardeve të 

mëparshëm, pas rishikimit të tyre 

CEN 2022-11-29  

71 DS CEN TR 16816:2022 Performanca  përdoruese e 

produkteve të drurit - Përdorimi dhe 

përmirësimi i metodave ekzistuese 

për të vlerësuar ciklin e shërbimit të 

produktit 

CEN 2022-11-29  

72 DS CEN TR 17202:2022 Mobiliet - Udhëzues i përgjithshëm 

për sigurinë - Kurthimi i gishtave 

CEN 2022-11-29  

73 DS CEN TS 14999:2022 Ngjitësi për sisteme tubacionesh 

termoplastike – Testi i vjetrimit të 

përshpejtuar në kontejnerët e 

magazinimit 

CEN 2022-11-29  

74 DS CEN TS 15119-1:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe e 

produkteve me bazë druri -

Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga 

druri i trajtuar me substancë 

mbrojtëse -Pjesa 1 : Druri i 

depozituar në hapësirën e jashtme të 

magazinimit pas trajtimit dhe 

produktet prej druri të ekspozuara në 

CEN 2022-11-29  
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Klasën e Përdorimit 3 ( të 

pambuluara, jo në kontakt me tokën) 

-Metoda laboratorike 

75 DS CEN TS 15397:2022 Mbrojtësit e drurit - Metoda e 

parakondicionimit natyral jo në 

kontakt me tokën, të mostrave të 

trajtuara të drurit përpara testimeve 

biologjike laboratorike 

CEN 2022-11-29  

76 DS CEN TS 16368:2022 Pllaka zdrukthi të lehta - 

Specifikimet 

CEN 2022-11-29  

77 DS CEN TS 16663:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe e 

produkteve me bazë druri - 

Përcaktimi i çlirimeve në mjedis nga 

druri i trajtuar me substancë 

mbrojtëse - Produktet prej druri të 

ekspozuara në Klasën e Përdorimit 3 

( të pambuluara, jo në kontakt me 

tokën) - Metoda gjysmë fushore 

CEN 2022-11-29  

78 DS CEN TS 16818:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe 

produkteve me bazë druri - 

Dinamika e lagështisë së drurit dhe 

produkteve me bazë druri 

CEN 2022-11-29  

79 SK EN 1022:2022 Mobilie- Ndenjëse - Përcaktimi i 

qëndrueshmërisë 

CEN 2022-11-29  

80 SK EN 1116:2022 Mobiliet - Mobiliet e kuzhinës - 

Koordinimi i përmasave për mobiliet 

e kuzhinës dhe pajisjet e kuzhinës 

CEN 2022-11-29  

81 SK EN 1335-2:2022 Mobiliet për zyra - Karrige për zyrë - 

Pjesa 2: Kriteret e sigurisë 

CEN 2022-11-29  

82 SK EN 13489:2022 Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe 

shtrimi i parketit - Elementët e 

parketit me shumë shtresa 

CEN 2022-11-29  

83 SK EN 13756:2022 Shtrimi i dyshemesë nga druri dhe 

shtrimi i parketit -Terminologjia 

CEN 2022-11-29  

84 SK EN 1381:2022 Strukturat e drurit - Metoda e 

testimit - Shtyllat kryesore mbajtëse 

të ngarkesës 

CEN 2022-11-29  

85 SK EN 1382:2022 Strukturat e drurit – Metodat e 

testimit – kapaciteti tërheqës i 

shtrënguesve nga druri 

CEN 2022-11-29  
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86 SK EN 14081-2:2022 Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas 

rezistencës së lëndës drusore për 

ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 

2: Klasifikimi në bazë të shkallës së 

përpunimit me makinë - Kriteret 

shtesë për testimin e llojit 

CEN 2022-11-29  

87 SK EN 14081-3:2012+A1:2022 Strukturat e drurit - Klasifikimi sipas 

rezistencës së lëndës drusore për 

ndërtim me prerje të tërthortë - Pjesa 

3: Klasifikimi në bazë të shkallës së 

përpunimit; në makinë; kriteret 

shtesë për kontrollin e prodhimit në 

fabrikë 

CEN 2022-11-29  

88 SK EN 14298:2022 Lëndët e prera të drurit  - Vlerësimi i 

cilësisë së tharjes 

CEN 2022-11-29  

89 SK EN 15102:2022 Tapeta dekorative - Produkte në 

formë rolleje dhe shiriti 

CEN 2022-11-29  

90 SK EN 15416-1:2022 Ngjitësit për strukturat prej druri 

mbajtëse të ngarkesës me përjashtim 

të atyre  fenolikë dhe aminoplastikë - 

Metodat e testimit - Pjesa 1: Testimi 

i  tërheqjes afatgjate pingul mbi 

shtresën e ngjitjes në kushte të 

ndryshueshme klimatike me mostrat 

pingul mbi shtresën e ngjitjes (testi i 

shtëpisë prej Qelqi) 

CEN 2022-11-29  

91 SK EN 15416-3:2017+A1:2022 Ngjitësit për strukturat prej druri 

mbajtëse të ngarkesës me përjashtim 

të atyre fenolikë dhe aminoplastikë - 

Metodat e testimit- Pjesa 3:Testi i 

deformimit nën veprimin e kushteve 

konstante  klimatike mbi mostrat që i 

nënshtrohen ngarkesave në përkulje 

CEN 2022-11-29  

92 SK EN 15416-4:2022 Ngjitësit për strukturat prej druri 

mbajtëse të ngarkesës me përjashtim 

të atyre  fenolikë dhe aminoplastikë -

Metodat e testimit -Pjesa 4 : 

Përcaktimi i kohës së ngjitjes sipas 

kushteve të përshkruara  

CEN 2022-11-29  

93 SK EN 15416-5:2022 Ngjitësit për strukturat prej druri 

mbajtëse të ngarkesës me përjashtim 

të atyre fenolikë dhe aminoplastikë -

Metodat e testimit -Pjesa 5 : 

Përcaktimi i kohës minimale të 

shtypjes sipas kushteve të 

përshkruara 

CEN 2022-11-29  
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94 SK EN 16121:2013+A1:2022 Mobiliet jo-shtëpiake për ruajtje – 

Kriteret e sigurisë, fortësisë, 

qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë 

CEN 2022-11-29  

95 SK EN 16737:2022 Lënda drusore për struktura – 

Klasifikimi në mënyrë vizuale i 

fortësisë së drurëve tropikal 

CEN 2022-11-29  

96 SK EN 16755:2017/AC:2022 Qëndrueshmëria ndaj zjarrit- Klasat 

e produkteve të drurit të trajtuar me 

substancë rezistente ndaj zjarrit, për 

përdorim  të brendshëm  dhe të 

jashtëm 

CEN 2022-11-29  

97 SK EN 16755:2022 Qëndrueshmëria ndaj zjarrit -Klasat 

e produkteve të drurit të trajtuar me 

substancë rezistente  ndaj zjarrit për 

përdorim të brendshëm dhe të 

jashtëm 

CEN 2022-11-29  

98 SK EN 16770:2022 Siguria e makinave të përpunimit të 

drurit - Sistemet për thithjen e 

ashklave dhe pluhurit për instalim të 

brendshëm - Kriteret e sigurisë 

CEN 2022-11-29  

99 SK EN 16929:2022 Metodat e testimit – Dyshemetë prej 

druri - Përcaktimi i vetive të 

dridhëseve 

CEN 2022-11-29  

100 SK EN 16955:2022 Pajisje për mobiliet - Gypa në formë 

konike me presion për pistona ajri 

për rregullimin e lartësisë të 

ndenjësve - Metoda e testimit dhe 

kriteret për fortësinë dhe 

qëndrueshmëri 

CEN 2022-11-29  

101 SK EN 302-2:2022 Ngjitësit për strukturat prej druri për 

mbajtjen e ngarkesave -Metodat e 

testimit -Pjesa 2 : Përcaktimi i 

rezistencës ne shqitje/ndarje të 

shtresës 

CEN 2022-11-29  
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102 SK EN 302-3:2022 Ngjitësit  për strukturat prej drurit 

për mbajtjen e ngarkesave -Metodat 

e testimit -Pjesa 3 : Përcaktimi i 

efektit te dëmtimit nga acidi ne fibrat 

e drurit si rezultat i ndryshimit 

konstant te temperaturës dhe 

lagështisë mbi forcën tërheqëse 

transversale 

CEN 2022-11-29  

103 SK EN 302-8:2022 Ngjitësit për strukturat prej drurit 

mbajtëse të ngarkesave -Metodat e 

testimit -Pjesa 8 : Testi i ngarkesës 

statike në mostrat me linja të 

shumëfishta të ngjitjes në prerjen me 

shtypje 

CEN 2022-11-29  

104 SK EN 350:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe e 

produkteve me bazë druri -

Qëndrueshmëria natyrale e drurit 

masiv -Pjesa 2 : Testimi dhe 

klasifikimi i qëndrueshmërisë ndaj 

agjentëve biologjikë të drurit dhe 

materialeve nga druri 

CEN 2022-11-29  

105 SK EN 384:2016+A1:2022 Lënda drusore për struktura - 

Përcaktimi i vlerave karakteristike të 

vetive mekanike dhe dendësisë 

CEN 2022-11-29  

106 SK EN 599-2:2022 Qëndrueshmëria e drurit dhe e 

produkteve me bazë druri –

Efikasiteti i substancave parandalues 

dhe mbrojtëse të drurit siç 

përcaktohet nga biologjike –Pjesa 2 : 

Etiketimi 

CEN 2022-11-29  

107 SK EN 716-2:2022 Mobiliet - Krevatet për fëmijë dhe 

krevatet palues për përdorim 

shtëpiak - Pjesa 2: Metodat e testimit 

CEN 2022-11-29  

108 SK EN 847-1:2022 Veglat për  përpunimin e drurit - 

Kriteret e sigurisë - Pjesa 1: Thikat e 

frezave, disqet e sharrimit 

CEN 2022-11-29  

109 SK EN 1057:2006+A1:2022 Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba 

bakri të rumbullakët të pa salduar 

për ujë dhe gas për përdorime 

sanitare dhe ngrohje 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

110 SK EN 1090-2:2022 Realizim i konstruksioneve prej 

çeliku dhe alumini - Pjesa 2: 

Kërkesa teknike për realizimin e 

konstruksioneve prej çeliku 

CEN 2022-11-09  
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111 SK EN 1090-3:2022 Realizim i konstruksioneve prej 

çeliku dhe alumini - Pjesa 3: 

Kërkesat teknike për strukturat e 

aluminit 

CEN 2022-11-09  

112 SK EN 12193:2022 Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në 

sporte 

CEN 2022-11-09  

113 SK EN 12201-2:2011+A1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

drenazhimin pa presion nën tokë dhe 

sistemin e kanalizimit të ujrave të 

zeza nën presion -Polietileni (PE) - 

Pjesa 2: Tubat 

CEN 

& ISO 

2022-11-10  

114 SK EN 12464-2:2022 Drita dhe ndriçimi - Ndriçimi i 

vendeve të punës - Pjesa 2: Ndriçimi 

i jashtëm 

CEN 2022-11-09  

115 SK EN 12472:2022 Metoda për simulimin e konsumit të 

përshpejtuar dhe gërryerjes për 

detektimin e çlirimit të nikelit nga 

artikujt e veshur 

CEN 2022-11-09  

116 SK EN 12814-4:2018/AC:2022 Prova e bashkimeve të salduara të 

produkteve termoplastike gjysëm 

fabrikate - Pjesa 4: Prova e 

çvoshkjes 

CEN 2022-11-09  

117 SK EN 12814-4:2022 Prova e bashkimeve të salduara të 

produkteve termoplastike gjysëm 

fabrikate - Pjesa 4: Prova e 

çvoshkjes 

CEN 2022-11-09  

118 SK EN 13067:2022 Personeli për saldimin e plastikës - 

Kualifikimi i saldatorëve - 

Kompletet e tubave të salduara me 

termoplastikë 

CEN 2022-11-09  

119 SK EN 13100-1:2022 Testimi jo shkatërrues i bashkueseve 

të salduara të produkteve 

temoplastikë gjysëm fabrikate - 

Pjesa 1: Ekzaminimi vizual 

CEN 2022-11-09  

120 SK EN 13201-2:2022 Dritat e rrugëve Pjesa 2 : Kërkesat e 

performances 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

121 SK EN 13201-3:2022 Dritat e rrugëve -Pjesa 3 : 

Përllogaritja e performance 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

122 SK EN 13201-4:2022 Dritat e rrugëve -Pjesa 4 : Metodat e 

matjes së ndriçimit të performances 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

123 SK EN 13207:2022 Plastika-Shtresa të holla 

termoplastike për silazh dhe tuba për 

përdorim në bujqësi 

CEN 2022-11-09  
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124 SK EN 13341:2005+A1:2022 Rezervuarët statikë prej 

termoplastesh për depozitim mbi 

tokë për vajra për ngrohje shtëpiake, 

vajguri, dhe karburante diezel - 

Rezervuarët prej polietileni të 

prodhuar me fryrje, prej polietileni 

dhe poliamidi 6 të polimerizuar me 

anë të amoniakut të formuar me 

përsëritje periodike - Kërkesat dhe 

metodat e provës. 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

125 SK EN 13476-1:2022 Sistemet e tubave plastikë për 

drenazhimin dhe kullimin e nëntokës 

pa presion -Strukturat e sistemeve të 

tubave në mur të paplastifikuara prej 

poli (vinil kloridi) (PVC -U), 

polipropileni (PP) dhe polietileni 

(PE) -Pjesa 1 Kërkesa të 

përgjithshme dhe karakteristikat e 

performancës 

CEN 2022-11-09  

126 SK EN 13476-2:2018+A1:2022 Sisteme tubacionesh plastike për 

kullimin dhe kanalizimet 

nëntokësore pa presion - Sisteme 

tubacionesh me mure të strukturuara 

prej poli(vinilklorid) të 

paplastifikuar (PVC-U), polipropilen 

(PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: 

Specifikimet për tubacionet dhe 

pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e 

brendshme dhe e jashtme dhe 

sistemi, Tipi A 

CEN 2022-11-09  

127 SK EN 13598-1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

drenazhimin/kullimin pa presion nën 

tokë dhe sistemin e kanalizimit të 

ujërave të zeza pa presion -

Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC 

-U) polipropileni (PP) dhe polietileni 

(PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për 

aksesorët e pajisjeve 

CEN 2022-11-09  

128 SK EN 13598-2:2022 Sisteme tubacionesh plastike për 

kullimin nëntokësor dhe kanalizimet 

pa presion - Poli(vinilklorid) i 

paplastifikuar (PVC-U), 

polipropileni (PP) dhe polietileni 

(PE) - Pjesë 

2: Specifikimet për pusetat dhe 

dhomat e inspektimit 2: Specifikimet 

për pusetat dhe dhomat e inspektimit 

CEN 2022-11-09  
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129 SK EN 13765:2022 Tuba prej termoplastesh me shumë 

shtresa (të pa vullkanizuara ) dhe 

kompletet e tubave për transportin e 

hidrokarburëve tretësve dhe 

kimikateve - Specifikimi 

CEN 2022-11-09  

130 SK EN 13766:2018+A1:2022 Tuba termoplastike me shume 

shtresa (të pa vullkanizuar) dhe 

kompletet e tubave për transferimin 

e gazit të lëngshëm të naftës dhe 

gazit natyror të lëngshëm - 

Specifikime 

CEN 2022-11-09  

131 SK EN 1396:2022 Alumini dhe lidhjet e aluminit - 

Fletë llamarine dhe shirita të veshura 

të mbështjella rulon për përdorime të 

përgjithshëme - Specifikimet 

CEN 2022-12-14  

132 SK EN 1401-1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

kullimin e ujërave të zeza nëntokë 

nën presion - Polivinil klorid i 

paplastifikuar (PVC-U) - Pjesa 1: 

Specifikimet për tubat, pajisjet dhe 

sistemet 

CEN 2022-11-09  

133 SK EN 1451-1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

shkarkimin e mbeturinave të tokës 

(në temperaturë të lartë dhe të ulët) 

brenda strukturave të ndërtesës - 

Polipropilen (PP) - Pjesa 1: 

Specifikime për tubat, pajisjet dhe 

sistemin 

CEN 2022-11-09  

134 SK EN 14932:2022 Plastikat - Shtresa të holla 

termoplastike të zgjerueshme për 

ambalazhimin e dëngjeve të silazhit - 

Kërkesat dhe metodat e provave 

CEN 2022-11-09  

135 SK EN 15024-2:2022 Bakri dhe lidhjet e bakrit - 

Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - 

Pjesa 2: Metoda spektrometrike e 

absorbimit të flakës atomike (FAAS) 

CEN 2022-11-09  

136 SK EN 1765:2022 Bashkuesit e tubave prej gome për 

përthithjen ose shkarkimin e naftës - 

Specifikimet e bashkuesve të tubave 

CEN 2022-11-09  

137 SK EN 1982:2022 Bakër dhe lidhje bakri - Lingotat dhe 

derdhjet 

CEN 2022-11-09  



Te
to

r -
 D

hj
et

or
  2

02
2 

 

21 

 

138 SK EN 549:2022 Materiale gome për guarnicione dhe 

diafragma për pajisjet e gazit dhe 

pajisjet me gaz 

CEN 2022-11-09  

139 SK EN 751-1:2022 Materiale bllokuese (guarnicione) 

për bashkimet metalike me fileto në 

kontakt me gazet e klasës së I. II e të 

III dhe të ujit të nxehtë - Pjesa 1 : 

Komponentët bashkues anaerobik 

CEN 2022-11-09  

140 SK EN 751-2:2022 Materialet e papërshkueshëm për 

lidhjet metalike me fileto në kontakt 

me gaz të klasës I. II e të III dhe për 

ujë të ngrohtë - Pjesa 2 : Përbërësit e 

lidhjeve jo të ngurta 

CEN 2022-11-09  

141 SK EN 751-3:1996/AC:2022 Materialet e papërshkueshëm për 

lidhjet metalike me fileto në 

kontakte me gaz të grupit të parë, të 

dytë, të tretë dhe për ujë të ngrohtë - 

Pjesa 3 shiritat jo metaloqeramik 

PTFE (EN 751-3:1996/AC:1997) 

CEN 2022-11-09  

142 SK EN 751-3:2022 Materialet e papërshkueshëm për 

lidhjet metalike me fileto në kontakt 

me gaz të klasës I. II e të III dhe për 

ujë të ngrohtë - Pjesa 3 : Shiritat jo 

metaloqeramik 

CEN 2022-11-09  

143 SK EN 853:2022 Tubat e gomës dhe kompletet e 

tubave -Tipi hidraulik i përforcuar 

me kordon teli -Specifikimi 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

144 SK EN 856:2015+AC:2022 Tuba gome dhe kompletet e tubave - 

Tipi hidraulik i veshur me gomë i 

përforcuar me spirale teli - 

Specifikimi 

CEN 2022-11-09  

145 SK SSH/EN/ISO 13478:2022 Percaktimi i rezistences ndaj 

perhapjes se shpejte te plasaritjes 

(RCP) - Prova gjitheperfshirese  

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

146 SK SSH/EN/ISO 13760:2022 Tubat plastike për transportin e 

fluideve nën presion - Praktika e 

minierave - Metoda e llogaritjes për 

dëmtimin kumulativ 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

147 SK SSH/EN/ISO 13783:2022 Sistemet e tubacioneve plastike - 

Bashkueset prej polivinil kloridi të 

pa plastifkuar (PVC - U) për 

ngarkesë fundore me fole të dyfishtë 

- Metoda e provës për hermeticitetin 

dhe sforcimin kur i nënështrohen 

përkuljes dhe pres 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  
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148 SK SSH/EN/ISO 15493:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

zbatime industriale - Akrilonitril - 

butadien - stireni (ABS). polivinil 

kloridi i pa plastifikuar (PVC - U) 

dhe polivinil kloridi i kloruar (PVC - 

C) - Specifikimet për komponentët 

dhe sistemin - Seritë metrike 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

149 SK SSH/EN/ISO 15875-1:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

instalimet e ujit të nxehtë dhe të 

ftohtë - Polietileni me vargje të 

kryqëzuara (PE - X) - Pjesa 1: Të 

përgjithshme 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

150 SK SSH/EN/ISO 15875-2:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

instalime të ujit të ngrohtë dhe të 

ftohtë - Polietileni me kundërlidhje ( 

PE - X ) - Pjesa 2: Tubat 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

151 SK SSH/EN/ISO 15875-3:2022 Sistemet e tubave plastike për 

instalime të ujit të ngrohtë dhe të 

ftohtë - Polietileni me lidhje të 

kundërt (PE - X) - Pjesa 3 : Pajisjet 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

152 SK SSH/EN/ISO 1675:2022 Plastikat - Rrëshirat e lëngshme - 

Përcaktimi i densitetitme metodën e 

piknometrit 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

153 SK SSH/EN/ISO 182-3:2022 Plastikë - Përcaktimi i tendencës së 

përbërjeve dhe produkteve me bazë 

me homopolimerë dhe kopolimerë të 

vinil kloridi për të çliruar 

klorurin e hidrogjenit dhe disa 

produkte të tjera acide në 

temperatura të larta - Pjesa 3: 

Metoda e Konduktometrike (ISO 

182-3:1993)klorurin e hidrogjenit 

dhe disa produkte të tjera acide në 

temperatura të larta - Pjesa 3: 

Metoda e Konduktometrike (ISO 

182-3:1993) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

154 SK SSH/EN/ISO 196:2022 Bakër i farkëtuar dhe lidhjet e bakrit 

- Përcaktimi i gjurmëve të mbetura - 

Prova me Nitrat Mërkuri (I) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

155 SK SSH/EN/ISO 2039-2:2022 Plastikat - Percaktimi i fortesise -

Pjesa 2: Fortesia Rockwell (ISO 

2039-2:1987) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

156 SK SSH/EN/ISO 2556:2022 Plastikat- percaktimi i shkalles te 

transmetimit te gazit per filmat dhe 

fletet e holla nen presionin 

atmosferik-Metoda manometrike 

(ISO 2556:1974) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  
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157 SK SSH/EN/ISO 2578:2022 Plastikat - Percaktimi i limitit te 

kohës së temperaturës pas 

ekspozimit të zgjatur të nxehtësisë 

(ISO 2578:1993) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

158 SK SSH/EN/ISO 2626:2022 Bakër - Prova e dobësimit me 

hidrogjen 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

159 SK SSH/EN/ISO 3126:2022 Sistemet e tubacioneve plastike - 

komponente Plastikat - Përcaktimi i 

dimensioneve (ISO 3126:2005) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

160 SK SSH/EN/ISO 3915:2022 Plastika - Matja e rezistencës së 

materialeve plastike përçuese (ISO 

3915:2022) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

161 SK SSH/EN/ISO 489:2022 Plastika-Përcaktimi i indeksit të 

thyerjes 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

162 SK SSH/EN/ISO 7686:2022 Tubat dhe rakordet plastike - 

Përcaktimi i patejdukshmërisë 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

163 SK SSH/EN/ISO 8795:2022 Sistemet e tubacioneve plastike për 

transportin e ujit për konsum nga 

njerëzit - Vlerësimi i zhvendosjes - 

Përcaktimi i vlerës së zhvendosjes 

të tubave dhe pajisjeve plastike dhe 

bashkimeve të tyre - të tubave dhe 

pajisjeve plastike dhe bashkimeve të 

tyre - 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

164 SK SSH/EN/ISO 

9513:2012/AC:2022 

Materiale metalike - Kalibrimi i 

sistemeve ekstensometër që përdoren 

në provën njëaksiale Korigjim teknik 

1 (ISO 9513:2012/Cor 1:2013) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

165 SK SSH/EN/ISO 9513:2022 Materiale metalike -Kalibrimi i 

ekstensiometrave që përdoren në 

provën njëaktëshe 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

166 SK SSH/EN/ISO 

9773:1998/A1:2022 

Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj 

djegies së mostrave të holla fleksibël 

vertikale në kontakt me burimin e 

djegies me flakë të vogël - 

Amendamenti 1: Mostrat (ISO 

9773:1998/Amd 1:2003) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

167 SK SSH/EN/ISO 9773:2022 Plastikë - Përcaktimi i sjelljes ndaj 

ndezjes së mostrave të holla fleksibël 

vertikale në kontakt me burimin e 

ndezjes me flakë të vogël (ISO 

9773:1998) 

CEN 

& ISO 

2022-11-09  

 

 

 

 


