
DPS ka publikuar standardin e ri kombëtar puro serb me titull: “Projektligji mbi produktet prej metalesh 

të çmuara”. Ky standard 14 faqësh, përcakton kërkesat lidhur me: shkallën e pastërtisë së produkteve 

që përbëhen nga metale të çmuara, agjentët ngjitës, veshjet e metaleve të tjera të çmuara, pjesët e 

metaleve jo të çmuara dhe pjesët jo metalike. Gjithashtu përcakton: kushtet dhe mënyrën e vlerësimit 

të përputhshmërisë së produkteve të metaleve të çmuara dhe njohjen e markave të huaja tregtare; 

përcakton detyrimin për të paguar tarifën për veprimet që ndërmerren në këtë kuadër dhe aktet e 

nxjerra gjatë procedurës së vlerësimit të përputhshmërisë. 

Në objektiv është harmonizimi me dispozitat e Ligjit mbi “Mbikëqyrjen e Inspektimeve” ("Official Gazette 

of RS", Nr. 36/15, 44/18 dhe 95/18), si dhe përqasja me Konventën “Mbi kontrollin dhe certifikimin e 

produkteve prej metalesh të çmuara”. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 21/06/2019. 

DPS ka publikuar standardin kombëtar puro serb me titull: “Rregullorja mbi cilësinë e mishit, mishit 

gjysmë të gatshëm dhe produkteve të tjera të mishit”. Ky standard 47 faqësh, përcakton kushtet lidhur 

me cilësinë e mishit të grirë; përgatitjen e mishit dhe produkteve të tij, që lidhen me klasifikimin, 

kategorizimin dhe emrin e produktit; kontrollet fizike, kimike, fiziko-kimike, si dhe përbërjen e 

produkteve; metodat për të testuar cilësinë; procedurat teknologjike të aplikuara në prodhim; paketimin 

dhe etiketimin e produkteve. 

Në objektiv është harmonizimi me dispozitat e Rregullores mbi Etiketimin, Prezantimin dhe Reklamimin e 

Produkteve Ushqimore dhe me amendamentet mbi Rregulloren (EC) nr. 853/2004 të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit të datës 29 prill 2004, e cila përcakton rregullat specifike të higjienës për 

produktet ushqimore. Afati i fundit për marrjen e komenteve është 15/05/2019. 

DPS ka publikuar standardin kombëtar puro serb me titull:  “Rregullorja mbi kërkesat teknike të 

shtesave për beton, llakut për beton, llaçit dhe bujakave për kabllot parandemëse”. Ky standard 27 

faqësh, përcakton klasifikimin e shtesave për beton, kërkesat teknike mbi shtesat, deklarimin e 

performancës dhe udhëzimeve teknike, procedurën e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së 

performancës, treguesit e konformitetit dhe shenjimit.  

Në objektiv është harmonizimi me Rregulloren (EU) Nr 305/2011 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e 

cila përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve ndërtimore. Afati i fundit për 

marrjen e komenteve është 24.04.2019. 

Ky njoftim bëhet për të sensibilizuar operatorët ekonomikë, që mund të kenë interesa tregtare me këtë 

vend për këto produkte, të jenë në dijeni dhe të japin komentet e tyre, nëse kanë. Këto komente duhen 

të adresohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit, e cila me ligj është pika e kontaktit sa i 

përket shkëmbimit të informacionit për standardet dhe rregullat teknike. 

 


