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1. Roli dhe rëndësia e standardizimit  

 Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), është institucioni i vetëm shtetëror i 

cili siguron platformë për zhvillimin e standardizimit, duke mbështetur cilësinë dhe 

sigurinë e produkteve, proceseve dhe shërbimeve si dhe përhapjen e njohurive përmes 

standardeve, të cilat në mënyrë të vazhdueshme i zhvillon/adopton/miraton duke i dhënë 

prioritet atyre që kërkohen nga palët e interesit, ato që kanë më shumë ndikim në zhvillimin 

ekonomik të vendit dhe standardet të cilat janë referencë në direktivat evropiane (të 

transpozuara në legjislacion vendor). AKS zhvillon Standarde Kosovare për të gjitha palët 

e interesit dhe punon së bashku me rreth 130 ekspertë të fushave të ndryshme, të cilët 

aktivizohen në grupe punuese të Këshillit Profesional të Standardizimit dhe të Komiteteve 

Teknike. 

 

 

2. Korniza ligjore e AKS  

 Baza ligjore e AKS tashmë është e kompletuar dhe e përafruar me acquis të BE, 

megjithatë janë procedura të cilat duhet të plotësohen në formë të rregulloreve të 

brendshme. Në këtë kuptim, korniza ligjore e AKS, është plotësuar me: 

a) Draft rregulloren e brendshme nr. 0X/2022 për notifikimin e standardeve në 

CEN/CENELEC. 

 

 

3. Këshilli Profesional i Standardizimi (KPS)  

 Këshilli Profesional i Standardizimit është trup këshillëdhënës, i cili funksionon në 

kuadër të AKS dhe si i tillë trajton programet e punës, përbërjen dhe drejtimin e Komiteteve 

Teknike. KPS gjatë vitit 2021 nuk ka mbajt asnjë takim të rregullt. 

 

 

4. Komitetet Teknike (KT) 

 Komitetet Teknike janë grupe ekspertësh të deleguara nga institucione/organizata/ 

biznese publike ose private, të cilat veprojnë në fusha të caktuara të ekonomisë e që janë 

të përfshirë në procesin e standardizimit, respektivisht në hartimin dhe adoptimin e 

standardeve kosovare. KT takohen në bazë të kërkesave nga palët e interesit dhe si të tilla 

gjatë vitit 2021 janë mbajtur gjithsej 19 takime nga komitete teknike të ndryshme (tabela 

nr. 1): 

- KT për Energji (2); 

- KT për Mjedis (1); 

- KT për Makineri (1); 

- KT për Shëndetësi (1); 

- KT për Metrologji (2); 

- KT për Elektroteknikë (2); 



- KT për Teknologji Informative (2); 

- KT për Eurokode për Struktura (1); 

- KT për Teknologji Agroushqimore (1); 

- KT për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë (1); 

- KT për Derivate të Naftës dhe Gazit (2); 

- KT për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (1); 

- KT për Transport dhe Shërbime Postare (1); 

- KT për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë (1) 

 

Tabela nr. 1. Takimet e komiteteve teknike 
 

 
 

Gjithashtu është plotësuar/ndryshuar dhe menaxhuar në vazhdimësi lista me bazat 

deleguese të anëtarëve të të gjitha komiteteve teknike. 

 

 

5. Standardet e adoptuara SK 

 AKS në vazhdimësi zhvillon standarde të cilat janë me prioritet për ekonominë e 

vendit, industrinë dhe gjithashtu për plotësim të legjislacionit teknik me theks të veçantë 

për rregullore teknike të cilat i referohen standardeve. Janë gjithsejtë 243 standarde EN dhe 

ISO/IEC, të cilat janë adoptuar si standarde kosovare SK (tabela nr. 2): 

 KT për Mjedis (4 SK)  

 KT për Energji (15 SK) 

 KT për Makineri* (56 SK) 
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1 1 1

2 2 2

1 1 1

2

1 1 1

Komitetet Teknike



 KT për Shëndetësi* (12 SK) 

 KT për Metrologji (30 SK) 

 KT për Elektroteknikë (120 SK)  

 KT për Teknologji Informative (55 SK) 

 KT për Teknologji Agroushqimore (1 SK) 

 KT për Tekstil dhe Lëkurë Këpucë (3 SK) 

 KT për Derivate të Naftës dhe Gazit (14 SK) 

 KT për Metale, Plastikë dhe Elektrikë* (11 SK)  

 KT për Transport dhe Shërbime Postare (1 SK) 

 KT për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë* (52 SK)  

 

Tabela nr. 2. Standardet e adoptuara SK 
 

 
Fusnota: Standarde në diskutim publik. 

 

 

6.  Standardet e shfuqizuara 

 Për të siguruar që standardet janë në fuqi, sekretarët e komiteteve teknike (zyrtarët 

e AKS) në vazhdimësi duhet t’i rishikojnë ato në një periudhë nga një deri në pesë vjet. 

Standardet mund të rishikohen edhe më shpejt nëse ka kërkesë nga palët e interesit, me 

informacionin për shfuqizim të marrë nga organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të 

standardizimit, me ndryshimin e teknologjisë ose ndryshime tjera eventuale. Në total janë 

229 standarde kosovare të cilat janë shfuqizuar (tabela nr. 3): 
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o KT për Energji (10 SK) 

o KT për Mjedis (2 SK) 

o KT për Ndërtim (41 SK) 

o KT për Makineri (77 SK) 

o KT për Shëndetësi (8 SK) 

o KT për Metrologji (4 SK) 

o KT për Elektroteknikë (16 SK) 

o KT për Përpunim Druri (19 SK) 

o KT për Miniera dhe Minerale (5 SK) 

o KT për Pajisje Mbrojtëse Personale (4 SK) 

o KT për Teknologji Agroushqimore (10 SK) 

o KT për Derivate të Naftës dhe Gazit (14 SK) 

o KT për Metale, Plastikë dhe Elektrikë (8 SK) 

o KT për Transport dhe Shërbime Postare (1 SK) 

o KT për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë (10 SK) 

 

 

Tabela nr. 3. Standardet e shfuqizuara 
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7. Standardet e shitura 

 Standardet janë dokumente teknike të cilat zhvillohen në komitete teknike dhe pasi 

miratohen nga AKS bëhen publike për të gjitha palët e interesit. Çdo kush pastaj mund të 

blen standarde, e cila bëhet duke identifikuar standardet e duhura dhe duke dërguar 

kërkesën në adresën aksinfo@rks-gov.net, ose drejtpërdrejtë në zyrat e AKS ose edhe 

nëpërmjet telefonit 038/512-779, dhe në momentin kur konfirmohet pagesa e faturës, 

standardi bëhet i gatshëm për blerësin. Në total gjatë vitit 2021, janë shitur 94 standarde 

kosovare, në vlerën 2,525.00 € për biznese, individë apo institucione. Kryesisht këtë vit, 

standardet më të kërkuara kanë qenë ato të akreditimit të laboratorëve, produkteve të 

ndërtimit dhe sistemeve të menaxhimit në përgjithësi.  

   

 

8. Menaxhimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit 

 Referuar marrëveshjeve të bashkëpunimit, AKS është e obliguar të raporton lidhur 

me standardet e adoptuara dhe të shitura tek organizatat e standardizimit CEN-CENELEC 

dhe DPS. Në këtë kuptim, AKS ka realizuar: 

- Menaxhimin e marrëveshjes së bashkëpunimit AKS-CEN; 

- Menaxhimin e marrëveshjes së bashkëpunimit AKS-CENELEC; 

- Menaxhimin e marrëveshjes së bashkëpunimit AKS-DPS; 

- Notifikimin e standardeve të adoptuara në CEN/CENELEC; 

- Notifikimin e standardeve të shitura në CEN/CENELEC; 

- Notifikimin e standardeve të adoptuara në DPS; dhe 

- Notifikimin e standardeve të shitura në DPS. 

 

 

9. Aktivitete promovuese të AKS 

 Promovimi dhe publikimi i secilit standard kosovar, pastaj zhvillimi i mëtejmë i 

politikave dhe programeve të AKS dhe rolit e rëndësisë së standardeve dhe standardizimit 

në përgjithësi kanë qenë dhe mbeten prioritet i AKS. Të gjitha eventet e standardizimit janë 

publikuar online në http://www.aks.rks-gov.net dhe www.facebook.com/MTI.AKS  

 

Gjatë këtij viti AKS ka publikuar dhe promovuar rolin dhe rëndësinë e standardeve: 

 Botimi “Katalogu i Standardeve Kosovare 2021”. 

 Broshura “Standardet për biznese të adaptueshme”. 

 Broshura “Ekspertët e trajnuar për biznese të adaptueshme”. 

 Materiale promovuese me logo të AKS. 

 Sesion informativ “Roli dhe rëndësia e standardeve për produktet e ndërtimit”, në 

Qendrën e Kompetencës, Skenderaj. 

 Sesion informativ “Roli dhe rëndësia e standardeve për produktet e elektrikes dhe 

elektronikës”, në Qendrën e Kompetencës, Skenderaj.   

mailto:aksinfo@rks-gov.net
http://www.aks.rks-gov.net/
http://www.facebook.com/MTI.AKS


 Tre sesione informative me temën “Roli dhe rëndësia e standardeve” për SHM 

“Hoxhë K. Prishtina”. 

 Sesion informativ me temën “Roli dhe rëndësia e standardeve” për studentët e 

kolegjit UBT. 

 

Gjithashtu, janë kontaktuar kompani biznesi të ndryshme, ku ju është dhënë informacion 

mbi standardet, zbatimin e tyre, certifikimin, rregulloret teknike të cilat kanë referencë 

standardet, dhe të tjera sipas kërkesave. Janë përgatitur edhe referenca sipas kërkesave për 

anëtarët e angazhuar në komitete teknike.  

 

 

10.  Sistemi SMIS dhe ueb faqja e AKS 

 Databaza e Standardeve Kosovare (Sistemi SMIS), siguron porosi online për 

shitjen e standardeve, gjë që rrit ndjeshëm përmirësimin e shërbimit ndaj bizneseve dhe 

çdo pale tjetër të interesuar për standarde, duke shkurtuar kohën dhe kostot e tyre për 

blerjen e standardeve. Gjithashtu kjo databazë, përmes lidhjes me ueb faqe, ofron 

identifikim më të lehtë të standardeve dhe lexim falas në zyre të AKS nga çdokush që është 

i interesuar për të lexuar tekstin e standardeve. Sistemi SMIS shfrytëzohet me “user name” 

nga i gjithë stafi dhe përmban aktivitete si: 

 Plotësime të SMIS me akte të reja ligjore. 

 Identifikimi i materialeve në SMIS që nevojiten për ndryshime. 

 Plotësimet e referencave të standardeve. 

 Plotësimet e “mirroreve” të standardeve. 

 Krijimi i user name dhe paswordit për palët e interesit. 

 Krijimi i linçeve të reja në AKS ueb. 

 Ndryshimet e strukturës vizuale të AKS ueb. 

 Identifikimi i problemeve në SMIS, mos shfaqja e standardeve në ueb të AKS. 

 Identifikimi i standardeve të cilat nuk përputhen me çmimet. 

 Identifikimi i standardeve të cilat nuk kanë pdf file. 

 Futja e të dhënave në data bazë dhe identifikimi i standardeve të dublifikuara. 

 Identifikimi i standardeve të shfuqizuara. 

 Përpilimi i listave në Komitete Teknike me standarde të shfuqizuara. 

 Përpunimi i fjalorit terminologjik të standardeve. 

 Identifikimi i standardeve të harmonizuara. 

 Download i standardeve (CEN/CENELEC iProjex). 

 Back Up System. 

 

Databaza SMIS, është vlerësuar teknikisht nga dy ekspert të angazhuar nga projekti FMG 

II, dhe si e tillë duhet patjetër të bëhet update + upgrade për funksionim të plotë.  



11. Buxheti i AKS 

 Shpenzimi i buxhetit të Agjencisë Kosovare të Standardizimit për vitin 2021 nuk 

është realizuar në shkallë të mjaftueshme, për shkak të standardeve që i marrim nga 

CEN/CENELEC pa pagesë, ato nga DPS me 50 % lirim, dhe mos anëtarësimit të AKS në 

ISO/IEC dhe CEN/CENELEC (shpenzime për anëtarësim). Gjithashtu, për shkak të 

pandemisë COVID-19 dhe menaxhmentit të lartë, nuk janë realizuar disa aktivitete me 

ndikim buxhetor, si dhe buxheti është shkurtuar disa herë.  

 

 

12.  Grupet punuese/komisionet 

 Zyrtarët e AKS kanë qenë mjaft të angazhuar nëpër grupe punuese dhe komisione 

të ndryshme brenda dhe jashtë AKS/MINT si:  

 Grupi punues për Këshillin Profesional të Akreditimit. 

 Grupi punues për hartimin e draft rregullores së brendshme për rregullat dhe 

procedurat për hartimin, njohjen, adoptimin, miratimin dhe publikimin e standardeve 

evropiane dhe kosovare. 

 Grupi punues për hartimin e udhëzimit administrativ për kushtet dhe kërkesat 

rregullatore për vendosjen e çimentos në treg. 

 Grupi punues për hartimin e udhëzimit administrativ për përcaktimin e kushteve 

për vendosjen e betonit të lëngshëm/gatshëm në treg. 

 Grupi punues për hartimin e draftit të udhëzimit administrativ për caktimin e 

kushteve për vendosjen në treg të pllakave për terracë. 

 Grupi punues për hartimin e draftit të udhëzimit administrativ për dyer dhe dritare. 

 Grupi punues për hartimin e UA për caktimin e kushteve për vendosjen në treg të 

produkteve për izolim termik në ndërtesa-produkte të fabrikuara të polistirenit të bymyer 

EP. 

 Grupi punues për hartimin e projekt-rregullores për formën dhe përmbajtjen e 

shenjës së konformitetit për produktet e ndërtimit. 

 Grupi punues për përgatitjen e draftit fillestar të koncept dokumentit në fushën e 

sigurisë së përgjithshme të produkteve. 

 Grupi punues për pajisjen me vula për Agjencinë Kosovare të Standardizimit. 

 Trupi Këshillëdhënës i Industrisë, Kolegji Tempulli.  

 Grupi punues lidhur me përgatitjen e projekt propozimit të IPA 3. 

 Grupi Punues Ndërministror për Kapitullin 1 “Lëvizja e Lirë e Mallrave” Zbatimi 

i Rregullores së BE për Mbikëqyrjen e Tregut dhe Përputhshmërinë e Produkteve dhe 

Rregullores për Njohjen e Ndërsjellë të Mallrave.  

 Komisioni për emërimin e trupave për vlerësimin e konformitetit të derivateve të 

naftës. 

 Komisioni për vlerësimin e kushteve teknike të subjekteve që merren me tregtimin 

e derivateve të naftës, benzinës dhe GLN. 



 Komisioni për emërim të trupave për vlerësimin e konformitetit për pajisjet nën 

presion. 

 Komisioni për përcaktimin e numrit të parametrave që testohen gjatë monitorimit 

të cilësisë në tregun e brendshëm. 

 Komisioni për vlerësimin e kushteve për emërimin e trupave për vlerësim të 

konformitetit për mjetet matëse në Qendrat e Kontrollit Teknik të Automjeteve. 

 Komisioni për vlerësimin e kushteve për autorizimin e TVK për ashensorë dhe 

komponentët e tyre të sigurisë. 

 Komisioni për Vlerësimin e kërkesave të TVK për Produktet e Ndërtimit. 

 Komisioni për vlerësimin e kushteve për emërim të TVK për verifikimin e 

njehsorëve elektrik.  

 Komisioni për emërimin e trupave për vlerësimin e konformitetit për tahografë. 

 Komisioni për hapjen e ofertave lidhur me materialet promovuese të AKS. 

 Komisioni për vlerësimin e ofertave lidhur me materialet promovuese të AKS. 

 Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve për ndarjen e mjeteve financiare nga 

kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve. 

 

 

13. Raporte/kërkesa/takime 

AKS në vazhdimësi bënë raportim në baza të rregullta (javore, tremujore, 

gjashtëmujore dhe vjetore) dhe shqyrtim të kërkesave për të gjitha palët e interesit, si: 

 Raport për Inputet në Raportin e KE për Kosovën; 

 Raporte për PKZMSA; 

 Raporte dhe plani i punës për KPS; 

 Raporte të përgjithshme për standardizimin për kabinetin e Ministrit; 

 Raporte mujore, tre mujore dhe gjashtëmujore për aktivitetet e AKS 

(Departamenti i Integrimeve); 

 Raporte mujore për të hyrat e AKS për zyrën e financave; dhe raporte tjera 

financiare; 

 Raport lidhur me identifikimin e akteve ligjore për Planin e Veprimit për 

Fushën e Pa-harmonizuar; 

 Raport për Programin për Reforma në Ekonomi; 

 Planifikimi i prokurimit AKS 2021; 

 Planifikimi i të hyrave vetanake të AKS për 3 vitet e ardhshme (2021-2023); 

 Raporte për Projektin e PTB; 

 Raporte për aktivitetet e standardizimit në dimensionin 7 - OECD. 

 Raporte: (Table 1 Implementation of Trade Conclusions dhe SC Report on 

Trade Industry Customs and Taxation) për Takimin Vjetor të Nën-Komitetit të MSA për 

Tregti Dogana dhe Tatime. 



 Takim pune AKS - Kosovo Strengthening Public Procurement/Fuqizimi i 

Prokurimit Publik në Kosovë, projekt i financuar nga Ambasada Britanike. 

 Takime AKS-ASHI-Ekspertë të Projektit FMG II, lidhur me databazën 

SMIS (update + upgrade). 

 Takim me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit. 

 Takim pune me komponentët e infrastrukturës së cilësisë lidhur me 

promovimin e standardizimit; akreditimit; metrologjisë; inspektoratit dhe rregulloreve 

teknike. 

 Takime me përfaqësues të PTB.  

 Takime me akterë të tjerë dhe palë të interesit. 

 

Gjithashtu, AKS ka kontaktuar, shqyrtuar dhe ofruar konsulencë për shumë institucione, 

kompani dhe biznesi të ndryshme, ku ju është dhënë informacion mbi standardet, zbatimin 

e tyre, certifikimin, rregulloret teknike të cilat kanë referencë standardet, dhe të tjera sipas 

kërkesave, si: Agjencia e Konkurrencës; Studio Zero; Agjencia e Metrologjisë së Kosovës; 

G-Group; Deloitte; North West; Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit; IBMS; Mind Modus; 

Departamenti i Turizmit; Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës; Agrovet; Kolegji 

Evropian i Kosovës; Tacho Tech; Malësia”; AMK; Benita Company; Inspektorati i MINT; 

SANKOS; Monark Auto Tacho; Tacho ZMB; Sharrcem; Besa Security; Oda Ekonomike 

Gjermane; Eurometal; ICE Agenzia; TIKI; KALLXO.com; Departamenti i Mjedisit; 

Graniti; Alba Group; B&M; Petriti Consulting; Departamenti i Industrisë (Divizioni i 

Infrastrukturës së Cilësisë); Fer Test; Policia e Kosovës; Departamenti për Rezerva 

Shtetërore; Olti; Rekord; Roloplast; Koshi Group; ISeferi; KEK; Golden; Texting; Exfis; 

INKOS; Agjencioni Statistikor i Kosovës (ASK); Test&Ing; Shoqata e Mullisëve të 

Kosovës; M&Sillos; Malësija; Ozon Space: Albim LTD; Zonnum; Ndërmarrja Publike 

“Qendra Multifunksionale”; Eko Desk; Projekti i Bankës Botërore; Fakulteti i Inxhinierisë 

Mekanike; AME/MPB; Eramet Laboratory; Ta pastrojmë Kosovën; Euro Inspekt; Sierra 

Inspekt; Studio 2; Neptun; Miros; Preda Plus; Silca Group; etj.  

 

   

14. Trajnimet 

 Korniza ligjore e AKS. 

 Databaza SMIS. 

 Motivimi i stafit. 

 Siguria e makinerive. 

 Standardi ISO 9001 - Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë. 

 Standardi ISO 17011 - Kërkesa të përgjithshme për organizmat e akreditimit 

të cilat kryejnë akreditimin e organizmave të vlerësimit të konformitetit. 

 Standardet ISO 19011 (Udhëzime për auditimin e sistemeve të menaxhimit) 

dhe ISO 31000 (Menaxhimi i riskut-Udhëzime). 

 Administrimi i punëve në zyre. 

 Train of Trainers për standardet e bizneseve të adaptueshme/qëndrueshme.  

   



15. Ngecjet në realizimin e aktiviteteve të AKS  

 Kufizimet nga pandemia COVID-19 

Si pasojë e pandemisë COVID-19, AKS është përballur me kufizime të shumta si në 

aspektin e organizimit të takimeve nëpërmjet komiteteve teknike, promovimit të 

aktiviteteve të saja, e po ashtu edhe për shkak të punës së stafit me orare të kufizuara.   
 

 Mos anëtarësimi në CEN/CENELEC dhe ISO/IEC 

Në pamundësi për të qenë anëtarë në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të 

standardizimit, AKS furnizohet me standarde EN nga një marrëveshje licencë që ka 

nënshkruar me CEN/CENELEC, mirëpo e njëjta duhet të avancohet edhe më tej në mënyrë 

që të përshpejtohet dhe të funksionalizohet plotësisht adoptimi i standardeve. 
 

 Databaza SMIS 

Databaza duhet patjetër të ketë mundësi kontrolli të plotë nga AKS. Aktualisht ajo 

plotësohet/ndryshohet vetëm nga Ekspertë të Projektit FMG. Update & upgrade i SMIS 

me CEN/CENELEC është gjithashtu çështje urgjente e cila duhet të rregullohet, përfshirë 

shitja online e standardeve, etj. 
 

 Shitja online e standardeve 

Është mundësuar vetëm porosia online e standardeve, ndërsa standardet nuk shiten online 

si pasojë e sistemit bankar por edhe për arsye të “copy right” (nuk kemi një program për të 

mbrojtur standardet nga kopjimi).  
 

 Përgatitja e standardeve për shitje 

AKS ka probleme në përgatitjen e standardeve për shitje. Standardet të cilat AKS i përgatit 

për shitje duhet të vulosen, dhe meqenëse AKS nuk ka vulë të sajën, ne detyrohemi të 

dërgojmë standardet për vulë në Kabinetin e Ministrit. Kjo procedurë shkakton energji dhe 

kohë shtesë dhe gjithashtu vonesë për klientin. 
 

 Kapacitetet e stafit 

Referuar zhvillimeve të vazhdueshme të standardizimit në nivel evropian dhe 

ndërkombëtar, stafi ka kapacitete të limituara si pasojë e mosnjohjes mjaftueshëm të 

kompjuterit (aplikimin e databazës SMIS) dhe gjuhës angleze. Gjithashtu, vështirësi ka 

paraqitur edhe mos angazhimi i drejtorit të përgjithshëm, dhe mungesa e dy zyrtarëve (njëri 

ka dalë në pension dhe një tjetër ka dhënë dorëheqje nga puna pasi që ka shkuar në 

Gjermani). 
 

 Kompjuterë dhe UPS  

Janë katër kompjuterë të cilët pas vlerësimit nga IT janë konstatuar se duhet të 

zëvendësohen me të rijë, ndërsa pajisje për ruajtjen e energjisë nuk kanë asnjë zyrtarë të 

AKS.  
 



 Hapësira punese  

Janë vetëm dy zyra ku vepron i gjithë stafi i AKS. Këto hapësira punuese janë shumë të 

vogla dhe si të tilla nuk mundësojnë zhvillimin e takimeve të KPS dhe KT, dhe gjithashtu 

as të zhvillimit të qendrës së informacionit për standarde “Info Center”. 

 

 

16. Sfidat e standardizimit kosovar 

 Përkthimi i standardeve.  

 Siguria në punë gjatë pandemisë COVID-19. 

 Funksionalizimi i plotë (update + upgrade) i SMIS. 

 Anëtarësimet në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare.   

 Ngritja e një qendre të informacionit për standarde (Info Center). 

 Krijimi i grupeve punuese (nën komiteteve teknike) për eurokode. 

 

  

17.  Plani i punës - AKS 2022 

o Plotësimi i kornizës ligjore: Hartimi i rregullores së brendshme për notifikimin e 

standardeve në Organizatat Evropiane të Standardizimit (CEN dhe CENELEC). 

o Implementimi i strategjisë AKS 2020-2025 dhe kornizës ligjore të AKS. 

o Promovimi i standardizimit dhe publikimi i çdo standardi të ri të adoptuar si SK. 

o Menaxhimi i marrëveshjeve të AKS me organizatat CEN-CENELEC-DPS. 

o Anëtarësimi i AKS në ISO; IEC; ITU dhe CEN; CENELEC; ETSI. 

o Menaxhimi dhe funksionalizimi i Databazës SMIS dhe WEB. 

o Organizim i takimeve të KPS dhe KT. 

o Krijim i Komitetit Teknik të ri për shërbime të turizmit. 

o Adoptimi i rreth 500 standardeve EN dhe ISO/IEC si SK. 

o Shfuqizimi i rreth 500 standardeve të vjetra. 

o Ngritje e kapaciteteve profesionale të AKS. 

o Ngritja e qendrës së informacionit për standarde (Info Center). 

o Rritje e bashkëpunimit me të gjitha ministritë e linjës dhe institucione/biznese tjera 

që i referohen standardeve.    

o Përshtatje e takimeve në formatin “online.  

o Përfaqësim i AKS në asambletë e përgjithshme të organizatave evropiane dhe 

ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në iniciativat rajonale dhe evropiane të standardizimit. 

 

 

  


