
Arritjet e DPS - Legjislacioni 

 

• U miratua VKM nr.382, datë 27.06.2018 “Për miratimin e Rregullores 
“Për Veprimtarinë e Standardizimit””, e cila transpozon  

 

Rregulloren e BE nr.1025/2012 “Mbi Standardizimin Europian”një nga 
dokumentat më të rëndësishme të standardizimit europian. 

 



Arritjet e DPS - Adoptimet 

• Janë adoptuar rreth 97% e totalit të Europiane (CEN&CENELEC) dhe 100% 
standardet europiane të harmonizuara si Standarde Shqiptare të harmonizuara 

Arkiva - 25,395 Standarde Europiane (EN & HD + amendamentet) Standarde 
Shqiptare,         specifikisht  

• 3,069 standarde të ETSI,  

• 6,620 standarde të CENELEC  

• 15,706 standarde të CEN 

si dhe 

• 4,984 standarde ndërkombëtare të ISO & IEC 

 

Janë në proces për t’u adoptuar si Standarde Shqiptare (SSH) me përkthim të plotë 
4 standarde europiane, si: SSH EN ISO 14816:2005; SSH EN ISO 9001; SSH EN ISO 
17025; SSH EN ISO/IEC 14001 ose rreth 180 faqe 



Arritjet e DPS - Adoptimet 

• Gjatë 2018, u adoptuan gjithsej 2,604 standard ose 30% më shumë 
se plani, nga të cilat: 

 
• 1,096 të publikuara nga CEN; 

•    488 të publikuara nga CENELEC; 

•    400 të publikuara nga ETSI; 

•    470 të publikuara nga ISO;  

•    150 të publikuara nga IEC  

 



Arritjet e DPS - Adoptimet 

  

Origjina 
SSH SSH EN SSH ISO+IEC Totali 

  

Standarde 
2,302 25,395 4984 32,681 

 
 

 

Grafiku i mëposhtëm tregon strukturën e standardeve Shqiptare sipas origjinës së tyre: 



Adoptimet - CEN&CENELEC - Statistika 4-mujorit të fundit 2018   



Arritjet e DPS – Përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve 
 

• Databaza e Standardeve Shqiptare siguron porosisë online për 
shitjen e Standardeve, gjë që rrit ndjeshëm përmirësimin e shërbimit 
ndaj biznesit dhe çdo pale tjetër të interesuar për standarde, duke 
shkurtuar kohën dhe kostot e tyre për blerjen e standardeve; 

 

• Gjithashtu, Databaza siguron leximin falas te standardeve, në zyrat e 
DPS-së, nga çdokush që është i interesuar për të lexuar tekstin e 
standardit apo standardeve sipas fushës së interesit 



 
Arritjet e DPS – Rritja e pjesëmarrjes në Komitetet Teknike 

 

15 anëtarë të rinj kanë kërkuar të marrin pjesë në Komitetet Teknike të 
DPS, që mbulojnë fushat:  

 

• Teknologji Informacioni; 

• Pajisje elektrike dhe elektronike; 

• Energjetika; 

• Infrastrukturë; 

• Ndërtim dhe materiale ndërtimi 


