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HYRJE 

 

Këto rregulla dhe procedura janë hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ne zbatim te 

Ligjit Nr. 9870, date 04. 02. 2008 “Për standardizimin”, i ndryshuar.  

  

Pjesa e I përshkruan parimet e përgjithshme, kontekstin dhe qëllimin e standardizimit dhe në veçanti, 

identifikon synimin, parimet dhe procedurat qe zbatohen kur përgatiten standardet. Përshkruan gjithashtu 

përfshirjen e DPS dhe atë te Komiteteve Teknike te saj ne hartimin e standardeve shqiptare, adoptimin e 

atyre Evropiane dhe Ndërkombëtare si standarde shqiptare (SSH). 

 

Pjesa e II përshkruan parimet dhe rregullat e standardizimit, te përcaktuara mbi bazën e parimeve dhe 

rregullave te organizatave Evropiane e ndërkombëtare te standardizimit, përkatësisht CEN&CENELEC 

dhe ISO&IEC. Ne mënyre te veçante dokumenti përcakton rolin e DPS si organ kombëtar i standardizimit 

dhe veprimtaritë e tij, si anëtar i organizatave ndërkombëtare dhe Evropiane te standardeve. 

 

Pjesa e III përshkruan strukturën, përmbajtjen, mënyrën e përgatitjes, formën e paraqitjes, ku përfshihet 

edhe mënyra e te shkruarit, për standardet shqiptare qe hartohen nga DPS. 
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1 Fusha 

 

1.1 Objektivat  

Kjo pjesë e Rregullores përmban kuadrin e përgjithshëm të punës së standardizimit dhe në vecanti 

përshkruan parimet dhe procedurat që zbatohen gjatë përgatitjes dhe/ose adoptimit e miratimit të 

standardeve, si dhe organizmat e punës teknike, aspektet ligjore që lidhen me standardet dhe përdorimin e 

tyre, përgjegjësitë dhe publikimet e DPS. 

 

Aneksi A i bashkëlidhet kësaj pjese të rregullores dhe jep informacion shtesë lidhur me standardet dhe 

përdorimet e tyre.  

 

2. Terma dhe Përcaktime  
 

Në këtë pjesë të Rregullores “Rregullat dhe Procedurat e Punës për Veprimtaritë Kombëtare të 

Standardizimit”, përdoren termat dhe përcaktimet e dhëna në Ligjin Nr. 9870/2008 “Për Standardizimin”, i 

ndryshuar, si dhe termat në vijim, të cilat janë në përputhje me ato të dhëna në standardin SSH EN 

45020:2006 “Standardizimi dhe aktivitetet që lidhen me të – Fjalor i Përgjithshëm” dhe në Rregulloren 

2:2015 të CEN&CENELEC, dhe kanë këto kuptime:  

 

2.1  standardizim  
veprimtaria për krijimin, për çështje aktuale apo që mund të lindin, e rregullave/dispozitave, për përdorim 

të përbashkët dhe të përsëritur, për një nivel optimal rregulli në një kontekst të dhënë. 

 

Shënim 1: Në veçanti, veprimtaria konsiston në procesin e formulimit, publikimit dhe zbatimit te 

standardeve.  

Shënim 2: Përfitime te rëndësishme nga standardizimi janë përmirësimi i përshtatshmërisë së produkteve, 

proceseve dhe shërbimeve për atë qëllim që ato janë krijuar, reduktimi i barrierave teknike në tregti dhe 

lehtësimi i bashkëpunimit teknologjik. 

 

2.2 fusha e standardizimit 

Grupi i subjekteve që lidhen me standardizimin ku, si të tilla mund të konsiderohen p.sh., inxhinieria, 

transporti, bujqësia, sasitë dhe njësitë, etj. 

 

2.2 standard 
dokument, i hartuar me konsensus dhe i miratuar nga një organizëm i njohur standardizimi, i cili ofron, për 

përdorim të përbashkët dhe të përsëritur, rregulla, udhëzime ose karakteristika për veprimtari apo rezultatet 

e tyre, për një shkallë optimale rregulli, në një kontekst të dhënë. 

 

Shënim 1: Standardet duhet të bazohen në rezultate të konsoliduara të shkencës, teknologjisë dhe 

eksperiencës dhe synojnë promovimin e përfitimeve optimale në komunitet. 

 

2.3 dokument standardizimi 

Çdo dokument i miratuar dhe i publikuar nga organizmat europiane e ndërkombëtare dhe i adoptuar nga 

organizmat kombëtare të standardizimit, siç janë specifikimet teknike, raportet teknike, manualet apo 

marrëveshjet e veçanta teknike, i cili vihet në dispozicion të publikut. 

 

2.4 projekt standard 

Një standard i vënë në programin 6 mujor të punës së standardeve, i propozuar për t’u publikuar si një 

standard i ri, i ndryshuar ose i rishikuar. 
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2.5 Standard Europian (EN)    
standard i miratuar dhe publikuar nga CEN/CENELEC dhe që mbart detyrimin për t’u adoptuar në mënyrë 

identike si standard kombëtar dhe që prevalon mbi cdo standard kombëtar ekzistues që bie në kundërshtim 

me të dhe i cili duhet shfuqizuar. 

 

2.8 standard ndërkombëtar (ISO/IEC) 

standard i cili është adoptuar nga një organ ndërkombëtar standardesh ISO ose IEC dhe është ne 

dispozicion te publikut. 

 

2.6 specifikim teknik (TS)       
dokument i miratuar dhe publikuar nga CEN/CENELEC, për të cilin në të ardhmen mund të arrihet në 

marrëveshje për ta bërë atë standard europian (EN), por për të cilin për momentin: 

 

a) nuk mund të arrihet mbështetja e nevojshme për ta miratuar si EN; 

b) ka dyshime nëse ka patur konsensus;   

c) subjekti/lënda që trajtohet është akoma e pakonsoliduar teknikisht; apo 

d) ka një tjetër arësye që e pengon publikimin e menjëhershëm të tij si EN. 

 

2.7 Raport teknik (TR)     
dokument i miratuar dhe publikuar nga CEN/CENELEC që përmban materiale informative dhe i 

papërshtatshëm për t’u publikuar as si EN as si TS. 

 

Shënim 1: Një TR mund të përmbajë p.sh. të dhëna nga një pyetsor i kryer nga anëtarët e CEN/CENELEC, 

të dhëna mbi punën e organizmave të tjera ose të dhëna mbi nivelin e zhvillimit teknologjik në lidhje me 

standardet kombëtare për një cështje të caktuar. 

 

2.8 zhvillimi teknologjik    

 

Shkalla e arritur e aftësive teknike në një kohë të dhënë sa i përket produkteve, proceseve dhe shërbimeve, 

bazuar në arritjet e konsoliduara në shkencë, teknologji dhe përvojë. 

 

2.8 Udhëzues 
dokument i miratuar dhe publikuar nga CEN ose CENELEC, i cili jep rregulla, orientime, këshilla apo 

rekomandime lidhur me standardizimin  

 

2.9 Dokument harmonizimi (HD) 

standarde të miratuara dhe publikuara nga CENELEC që mbartin detyrimin për t’u adoptuar në mënyrë 

identike si standarde kombëtare dhe që prevalojnë mbi cdo standard kombëtar ekzistues që bie në 

kundërshtim me të dhe i cili duhet shfuqizuar. 

 

2.10 Marrëveshje Pune të CEN/CENELEC (CWA) 

dokument i CEN/CENELEC, dalë nga një Workshop, i cili pasqyron një marrëveshje në mes të individëve 

të identifikuar dhe organizatave përgjegjëse për përmbajtjen e tij. 

 

2.11 amendament 

dokument shtesë i një EN (dhe HD për CENELEC) i qarkulluar tek Anëtarët kombëtare të CEN / 

CENELEC për zbatim në nivel kombëtar, që të lexohet së bashku me EN (dhe/ose HD për CENELEC) dhe 

në të cilin jepen ndryshimet dhe/ose shtesat e bëra në të dhënat teknike të EN (dhe HD për CENELEC) të 

miratuara më parë. 
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2.12 korigjim 

dokument shtesë për një ose disa versione të gjuhës së një botimi të CEN/CENELEC, i cili korrigjon një 

ose më shumë gabime ose paqartësi të futura pa dashje (të paqëllimta) gjatë ose hartimit apo shtypjes së 

standardeve, të cilat mund të çojnë në aplikimin e pasaktë të këtyre versioneve. 

 

2.13 standard kombëtar konfliktues 

standard kombëtar, për të njëjtin qëllim si një EN (dhe HD për CENELEC), ku përfshihen kërkesat, të cilat 

bien në kundërshtim (konfliktojnë) me kërkesat e EN (dhe HD për CENELEC). 

 

2.14 ndryshime të zakonshme  

Ndryshimet, shtesat apo fshirjet e miratuara nga CEN/CENELEC, të asaj pjese të përmbajtjes së një 

dokumenti të mundshëm për adoptim nga CEN/CENELEC dhe që formojnë e bëhen pjesë e EN (dhe HD 

për CENELEC). 

 

2.15 kriter kombëtar i vecantë (specifik)  

praktikë apo karakteristikë kombëtare që nuk mund të ndryshohet as edhe për një kohë të gjatë, p.sh. 

ndryshimet klimaterike apo kushtet e sistemit elektrik tokësor (tokëzimi). 

 

2.16 me devijim (A-deviation)  
Ndryshimet, shtesat apo fshirja në përmbajtjen e një EN (dhe HD për CENELEC), duke lënë në fuqi 

kushtet/kriteret kombëtare për shkak të akteve ligjore e nënligjore, ndryshimi i të cilave është jashtë 

kompetencave të DPS. 

 

2.17 data e adoptimit (da)  

data kur Bordi Teknik (BT) i DPS miraton me vendim programin 6 mujor të punës, i cili përmban projekt 

standardet shqiptare (këtu përfshihen të gjitha publikimet e CEN, CENELEC, ETSI dhe të ISO dhe IEC) të 

propozuara për t’u adoptuar si SSH dhe/ose si DS. 

 

2.18 data e njoftimit (dnj) 

data e njoftimit (në faqen e internetit të DPS) për marrjen e komenteve të publikut për secilin nga projekt 

standardet e propozuara në programin 6 mujor të punës. 

 

2.19 data e publikimit (dp) 

data kur projekt standardet e propozuara në programin 6 mujor të punës miratohen si SSH me vendim nga 

Drejtori i Përgjithshëm i DPS, i cili regjistrohet në protokoll. 

 

2.20 data e shfuqizimit (dsh) 

data kur një SSH apo DS shfuqizohet, për shkak se është zëvendësuar nga një EN apo nga një standard 

ndërkombëtar me vendim nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS, i cili regjistrohet në protokoll.  

 

2.21  organi kombëtar i standardeve 
Organi i standardeve, i njohur në nivel kombëtar, i cili ka te drejtën te jete anëtari/përfaqësuesi  kombëtar 

në organizmat koresponduese ndërkombëtare dhe rajonale të standardizimit. 

 

Shënim 1: DPS me ligj është organi kombëtar i standardizimit në Republikën e Shqipërisë, i njohur sipas 

OBT-së, në nivel rajonal e ndërkombëtar. 

 

2.22  konsensus 
marrëveshja e përgjithshme, e karakterizuar nga mungesa e kundërshtimeve të vazhdueshme për çështje 

thelbësore nga çdo njëra palë e interesuar dhe nga një proces, i cili përfshin marrjen parasysh të 

pikëpamjeve të të gjitha palëve të interesuara në proces, dhe që zgjidh/paqëson çdo argument konfliktues. 
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Shënim 1: Konsensus nuk do të thotë unanimitet. 

 

2.23  rregullore  
dokument i cili përcakton rregulla te detyrueshme ligjore, i miratuar nga një autoritet në nivel qëndror apo 

lokal 

 

2.24 rregull teknik  
Akt ligjor ose nënligjor që siguron/përcakton kërkesa teknike, ose drejtpërdrejt ose duke iu referuar një 

standardi apo duke inkorporuar përmbajtjen e një standardi, të një specifikimi teknik dhe/ose një kodi të 

praktikës. 

 

2.25 Kodi i praktikës 
Dokument, i cili rekomandon praktika apo procedura për projektimin, prodhimin, instalimin, mirëmbajtjen 

dhe shfrytëzimin e pajisjeve, strukturave ose produkteve. 

 

2.26 dokument normativ  

Dokument, i cili parashikon rregulla, udhëzime ose karakteristika për veprimtaritë ose rezultatet e tyre.  

 

Shënim 1: Termi "dokument normativ" është një term i përgjithshëm, që përfshin standardet, specifikimet 

teknike, kodet e praktikës dhe rregulloret. 

 

3. Qëllimi i standardizimit   

 

Qëllimi i përgjithshëm i standardizimit, në vijim të pikës 2.1 më lart, mund të ketë një ose më shumë 

qëllime specifike për ta bërë një produkt, proces apo shërbim adekuat për qëllimin e krijimit. Qëllime të 

tilla mund të jenë, por pa u limituar, për kontrolle të ndryshme, përdorim, përputhshmëri, 

ndërveprueshmëri, shëndetin, sigurinë, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen/ruajtjen e produktit, 

mirëkuptimin e ndërsjelltë, performancën ekonomike, tregtinë. Ato mund të jenë edhe të mbivendosura ose 

disa qëllime njëkohësisht.  

 

3.1 adekuat për qëllimin e krijimit 

Aftësia e një produkti, procesi apo shërbimi për t’i shërbyer një qëllimi të caktuar në kushte të 

veçanta/specifike. 

 

3.2 përputhshmëria 

Përshtatshmëria e produktit, procesit apo shërbimit për të plotësuar kërkesat përkatëse. 

 

3.3 ndërveprueshmëria 

Aftësia e një produkti, procesi apo shërbimi për t’u përdorur në vend të një tjetri dhe që plotëson të njëjtat 

kërkesa.  

 

Shënim 1: Aspekti funksional i ndërveprueshmërisë është quajtur si “ndërveprueshmëria funksionale” dhe 

aspekti dimensional është quajtur “ndërveprueshmëria dimensionale”.   

 

3.4 kontrollet e ndryshme 

Zgjedhja e numrit optimal të madhësive ose llojeve të produkteve, proceseve ose shërbimeve për të 

plotësuar nevojat parësore. 

 

3.5 siguria 

liria nga rreziqe dhe dëme të papranueshme.  
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Shënim 1: Në standardizim, siguria e produkteve, proceseve dhe shërbimeve në përgjithësi konsiderohet 

arritja e një balance optimale për një sërë faktorësh, përfshirë faktorët jo-teknikë të tilla si sjellja e njeriut, 

që do të eliminonte rrezikun për lëndimin e personave dhe dëmtimin e mallrave në një masë të pranueshme.  

 

3.6  mbrojtja e mjedisit 
ruajtja e mjedisit nga dëme të papranueshme nga efektet e produkteve, proceseve dhe shërbimeve 

 

3.7 mbrojtja e produktit 

mbrojtja e një produkti ndaj kushteve klimaterike apo të tjerave negative gjatë përdorimit, transportit ose 

ruajtjes së tij. 

 

3.8.   Nivelet e sistemit të standardizimit 
Standardizimi kryhet në nivel ndërkombëtar, rajonal dhe kombëtar, siç tregohet në Tabelën 1 më poshtë. 

Standardizimi ndërkombëtar dhe rajonal arrihet kryesisht nëpërmjet kontributeve të përbashkëta të 

organeve kombëtare të standardizimit. 

 

Organizatat ndërkombëtare dhe rajonale janë të lidhura nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe së 

bashku me organet kombëtare të standardeve, formojnë sistemin global të  standardizimit. Ato kanë 

adoptuar procedura dhe praktika pune të përbashkëta. 

 

Organizatat e standardizimit në nivele të ndryshme: 
 

Tabela 1 

Niveli Organizata 

 

Ndërkombëtar 

 

International Organization for Standardization 

(ISO) 

International Electrotechnical Commission   (IEC) 

International Telecommunication Union (ITU) 

 

Rajonal (Evropian) 

European Committee for Standardization (CEN) 

European Committee for Electrotechnical 

Standardization (CENELEC) 

European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI) 

Kombëtar Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) 

 

Si organi kombëtar i standardeve ne Republikën e Shqipërisë, DPS është përgjegjëse për standardizimin 

kombëtar për të gjitha fushat e ekonomisë, përfshirë edhe atë të telekomunikacionit dhe e përfaqëson atë në 

organizatat ndërkombëtare dhe rajonale (Evropiane) të standardizimit. 

 

4.  Standardizimi për të mirën e publikut 

 

Nga pikëpamja e publikut, objektivat kryesore ne hartimin e standardeve janë: 
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 ofrimi i një baze te përbashkët për vlerësimin e performancës së produkteve, proceseve ose 

shërbimeve, veçanërisht ne lidhje me sigurinë dhe parandalimin e aksidenteve; 

 ofrimi i kritereve teknike te qarta për qëllime kontraktuale ose ligjore mbi bazën e arritjeve te 

teknologjisë dhe shkencës; 

 ato te janë te pranuara dhe te përdorura ne mënyre universale. 

 

4.1  Cilësia e mallrave dhe shërbimeve 
 

Standardizimi duhet te synoje te rrisë kënaqësinë e përdoruesve të mallrave dhe shërbimeve. Standardet 

duhet te hartohen ne mënyre qe te marre parasysh kërkesat e përdoruesit dhe se si ato do te plotësohen. 

Kërkesat me tipike të përdoruesve për cilësi, në kuptimin e përshtatshmërisë për përdorim, përfshijnë-

besueshmërinë, përputhshmerine, shkembyeshmerine dhe komoditetin/kënaqësinë. 

 

4.2   Përdorimi me efektivitet i burimeve 
 

Standardizimi duhet te synoje te rrisë efektivitetin dhe te ekonomizoje përdorimin e burimeve. Kjo mund te 

arrihet nëpërmjet vënies nen kontroll te shumëllojshmërisë, përdorimit me kursim, zvogëlimit te mbetjeve 

dhe shkurtimit te kohës, shpërndarjes me efektivitet dhe mirëmbajtjes. Megjithëse reduktimi i 

shumëllojshmërisë mund te zvogëloje zgjedhjen e konsumatorëve, efektiviteti me i madh qe standardizimi 

lejon mund te përdoret për te reduktuar kostot dhe te përmirësoje cilësinë për konsumatorin. 

 

4.3   Nxitja e tregtisë 
 

Standardizimi duhet te mbështesë kushtet qe nxisin tregtinë, në veçanti tregtinë ndërkombëtare. 

Standardizimi mund te ndihmoje ne korrektësinë e marrëdhënieve në blerjen e mallrave dhe shërbimeve, 

duke marre parasysh nevojat e prodhuesve dhe përdoruesve. Mund te ndihmoje ne reduktimin e barrierave 

ne tregti te shkaktuara nga ndryshimet ne praktikat kombëtare ose nga interesat individuale për te pasur 

avantazhe te padrejta. Ai duhet te nxisë komunikimin e qarte midis palëve ne një forme te përshtatshme për 

përdorim ne dokumentet ligjore qe janë te detyrueshme. 

 

Marrëveshja e Barrierave Teknike ne Tregti e Organizatës Botërore te Tregtisë (ËTO) ka njohur 

kontributin e rëndësishëm që mund të sjellim përdorimi i standardeve ndërkombëtare dhe sistemet e 

vlerësimit te konformitetit ne përmirësimin e efektivitetit e prodhimit dhe lehtësimin e tregtisë 

ndërkombëtare. 

 

5.  Parimet e hartimit te standardeve 
 

Standardet duhet te jene: 

a)   të nevojshme dhe te kërkuara; 

b)   të përdorshme; 

c)   të miratuara ne nivelin me te gjere; 

d)   të paanshme; 

e)   të planifikuara. 

 

5.1       Standardet e nevojshme dhe te kërkuara 
Standardet duhet te hartohen vetëm ne sa ka një nevoje për te standardizuar dhe një vullnet midis te gjitha 

palëve për të rene dakord për standardet qe ato kërkojnë. Duhet te ketë mbështetje te gjere për te krijuar 

besimin qe konsensusi mund te arrihet. 

 

5.2       Standardet për përdorim 
Standardizimi kërkon angazhimin vullnetar për te filluar hartimin e një standardi si dhe ne zbatimin e tij. 
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Hartimi i një standardi ka vlere vetëm ne se ai përdoret. Kërkesat e përdoruesve për një standard duhen 

kuptuar mire qe ne fillim dhe te mbahen parasysh gjate hartimit te tij 

 

5.3       Standardet e pranuara gjerësisht 

Standardizimi duhet te ndërmerret ne nivelin me te gjere te mundshëm, i cili konsiston ne marrjen parasysh 

te kërkesave te palëve te interesuara ne një afat kohor te pranueshëm. Kur është e mundur duhen bashkuar 

përpjekjet, nga organet kombëtare te standardeve, për te punuar ne standardizimin ndërkombëtar dhe 

rajonal, se sa ne hartimin e standardeve te veçanta kombëtare. 

 

5.4       Standardet e paanshme  

Standardet nuk duhet t’i japin përparësi te dukshme produkteve ose shërbimeve te: 

 

a)   një furnizuesi te veçante; 

b)   një grupi te veçante njerëzish te cilët kane interesa te përbashkëta tregtare; 

c)   një industrie te veçante te një vendi ose vendeve te veçanta. 

 

5.5   Standardet e planifikuara 
Ka një nevoje për te planifikuar kur dhe si është e përshtatshme te standardizosh, veçanërisht  ne fushat me 

një zhvillim te shpejte te teknologjisë. Nga njëra ane, fluksi i ideve te reja mund te pengohet ne se standardi 

fikson projektimin dhe metodat shume shpejt. Nga ana tjetër, ne se standardizimi nuk fillon ne kohen e 

duhur, një numër i madh zgjidhjesh te veçanta mund te jene te padobishme për te përdorimin e burimeve 

dhe te krijojnë konfuzion tek përdoruesit. Standardizimi kështu behet shume i vështire ne mos i pamundur. 

 

Te planifikosh një standard është kryesisht një proces i përzgjedhjes se për çfarë palët e interesuara janë te 

përgatitura për te rene dakord, ne kohen e përgatitjes se standardit dhe caktimin e një kohe qe duhet për te 

zgjidhur çështjet e rëndësishme. 

 

Kur propozohet një projekt standard, DPS dhe /BT shqyrton nwse: 

 

a)   ka nevoje për atë standard; 

b)   mund te bihet dakord ne një kohe te arsyeshme; 

c)   mbasi te publikohet, ai mund te azhornohet si dokument me te rejat e fundit; 

d) ka një treg për standardin (duke pasur parasysh se shitjet e pakta nuk duhet te jene kurrë arsyeja për te 

mos hartuar ose miratuar standardin). 

 

5.6    Kriteret e performances 
Standardet duhet te specifikojnë performancen e kërkuar nga produktet, proceset ose shërbimet se sa te 

përshkruajnë formën e materialeve te përfshira. Kjo lejon një liri me te madhe për te projektuar dhe 

prodhuar dhe inkurajon lëvizjen e lire te mallrave.  

 

5.7    Vlerësimi i konformitetit 
Është e rëndësishme qe një standard te përmbaje një formulim te qarte se si mund te vlerësohet 

përputhshmëria me kërkesat e tij (p.sh. duke specifikuar një metode analize ose matjeje). 

 

Mënyra e te shkruarit te çdo standardi duhet te mundësoje qe përputhshmëria me kërkesat e tij te vlerësohet 

ne te njëjtën mënyre nga pala e pare (furnizuesi), pala e dyte (blerësi) ose një pale e trete e pamvaruar. 

 

Vlerësimi i përputhshmerisë ndaj një standardi, nga një pale e trete, është një shërbim i lire apo i 

mundshëm për t’u kryer por nuk duhet ne asnjë mënyre te behet i detyrueshëm nga zbatimi i një standardi 

vullnetar. Kjo do te thotë, p.sh. qe një standard nuk duhet te kërkoje qe produkti te ketë një marke 

certifikimi. Çdo lloj mundësie për certifikim duhet te përfshihet vetëm si një element informativ. 
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6.  Procedurat 
 

Procesi i arritjes se synimit dhe zbatimit te parimeve te standardizimit përfshin: 

 

a)   dhënien përparësi te marrëveshjeve ndërkombëtare; 

b)   konsensus; 

c)   pjesëmarrje e gjere ne komitetet teknike;  

d)   transparencën; 

e)   rregullat për hartimin dhe paraqitjen; 

f)   te drejtën e autorit; 

 

6.1 Përparësia marrëveshjeve ndërkombëtare 

Standardizimi mbështetet gjithnjë e me shume ne marrëveshjet ndërkombëtare. Organizatat   Evropiane 

tentojnë te adoptojnë standarde ndërkombëtare, bazuar ne marrëveshje te përbashkëta, se sa te hartojnë vete 

standarde. Për pasoje, organet kombëtare te standardeve marrin pjese ne veprimtarinë e organizatave 

ndërkombëtare e Evropiane, duke evituar kështu dublimin e përpjekjeve dhe arritjen e një niveli te larte 

bashkëpunimi. 

 

6.2 Konsensus 

Standardet hartohen dhe adoptohen mbas arritjes se një marrëveshje midis pjesëmarrësve ne procesin e 

hartimit. 

 

6.3 Pjesëmarrje e gjere ne Komitetet Teknike 

Procesi i hartimit te standardeve duhet te siguroje përfaqësimin e një mase te gjere te palëve te interesuara 

dhe asnjë nga ata nuk duhet te dominoje mbi te tjerët.  

 

6.4. Transparenca 

Adoptimi i standardeve  mbështetet ne konsultimin e publikut gjate hartimit te tyre. Gjate përgatitjes se 

standardeve kombëtare, Evropiane dhe ndërkombëtare, bëhen njoftime publike për “synimin e përgatitjes 

se një standardi te veçante” dhe ne fazën e “botimit për mendim publik te projekt standardeve”. Ato 

promovojnë njohjen e punës qe po behet dhe i japin mundësinë gjithsecilit për te kontribuar. 

 

6.5. Rregullat për përgatitjen e standardeve 

Standardet duhet te përgatiten me kujdes dhe saktësi, shpesh duke pasur parasysh aspektet kontraktuale dhe 

disa here referimet e tyre ne legjislacion. 

Rregullat për strukturën dhe përmbajtjen e standardeve kombëtare shqiptare nuk duhet te konfliktojne me 

ato te përgatitjes se standardeve ndërkombëtare dhe Evropiane  (shih Pjesën e III te Rregullave dhe 

Procedurave te Punës për Veprimtaritë Kombëtare te Standardizimit). 

 

 

 

7          Aspektet ligjore 

 

7.1    Përgjegjësia e DPS 
Si organi kombëtar i standardizimit ne Shqipëri, DPS është përgjegjëse për publikimin dhe shpërndarjen e 

standardeve dhe dokumenteve te standardizimit. DPS ka te drejtën qe te kontribuoje ne hartimin e 

standardeve ndërkombëtare dhe kjo e drejte bazohet ne marrëveshjet përkatëse. 

 

7.2    Përgjegjësitë e organeve teknike 

Organet teknike janë përgjegjëse për hartimin e standardeve shqiptare. Ato duhet te marrin te gjitha masat e 
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nevojshme qe standardet te mos kenë gabime. 

 

Asnjë standard nuk duhet te shkruhet ne mënyre te tille, qe ai te shërbeje si baze për pranimin e produkteve 

qe nuk janë ne konformitet me rregullat (përfshire proceset ose shërbimet), nga një blerës, i cili kërkon 

produktin sipas atij standardi. 

Kur një Komitet Teknik identifikon, mbas publikimit, një gabim ose gabime ne një standard i cili mund te 

çoje ne pasoja serioze, gabimi, se bashku me te gjithë informacionin, duhet ti referohet Drejtorit te 

Përgjithshëm te DPS, i cili vlerëson ne se duhet te merren veprime korrigjuese. 

 

Çdo anëtar ose ekspert i Komitetit Teknik, te cilit i kërkohet, nga instanca te ndryshme ligjore qe te 

shprehet si ekspert, ne një procedim ligjor, ai/ajo duhet te beje te qarte qe ai/ajo shprehet ne kapacitetin e 

tij/saj personal. 

Ai/ajo lejohet te shprehet ose te flasë për DPS, vetëm ne se ai/ajo është i autorizuar nga titullari i DPS. 

  

7.3       Pronësia intelektuale dhe e drejta e autorit  
Ne zbatim te ligjit Nr. 9870, date 4.2.2008 “Për standardizimin”, i ndryshuar, DPS ka pronësinë 

intelektuale dhe të drejtën autorit për të gjitha standardet shqiptare dhe dokumentat e standardizimit. 

 

7.4 Riprodhimi i standardeve kombëtare 

Në kushte normale, asnjë pjese e standardeve kombëtare nuk duhet te riprodhohet ne asnjë lloj forme pa 

marre me pare leje me shkrim nga DPS. 

 

7.5 Puna e Komiteteve Teknike 
Kontributet e dhëna nga anëtaret dhe ekspertet e organeve teknike ne përgatitjen e standardeve kombëtare, 

ndërkombëtare dhe Evropiane e dokumenteve qe lidhen me to, do te pranohen qe te përfshihen ne një 

standard e dokument standardizimi ashtu siç ato jepen nga ata, pa asnjë ndryshim. Sipas kësaj anëtari i 

Komitetit Teknik dhe eksperti kane te drejtën te kalojnë një pjese ose te gjithë te drejtën e autorit tek DPS; 

dhe te gjitha te drejtat e autorit ne materialet dhe tekstet ku ka kontribuar, i jepen DPS dhe/ose organizatave 

ndërkombëtare e Evropiane, te cilat janë tërësisht përgjegjëse për te marre veprimet e duhura për te 

mbrojtur te drejtën e autorit qe i është dhënë. Anëtaret e komiteteve dhe ekspertet duhet te konfirmojnë 

miratimin e tyre për dhënien e te drejtës se autorit, ne një mënyre te arsyeshme (me formular/deklarate te 

përcaktuar qarte), e cila i kërkohet nga DPS dhe/ose organizata përkatëse te standardeve ndërkombëtare e 

Evropiane. 

 

Shënim: Kur kontributi i një anëtari apo i eksperti te komitetit është i përfshire ne standard, i gjithi apo 

pjesërisht, kontribuesi ruan te drejtën qe ai te përdore ketë te drejte për qëllimet e tij/saj. 

 

 

7.6 E drejta e autorit për palët e treta 
Ne një standard nuk mund te përfshihet asnjë pjese e cila shkel te drejtën e autorit te një pale tjetër, përveç 

rastit kur është marre leja nga mbajtësi i te drejtës dhe kjo është njoftuar ne hyrjen e standardit. Nëse e 

drejta e autorit ekziston mbi një vizatim, i cili është i rëndësishëm për t’u përfshire ne një standard me 

origjine kombëtare, vizatimi duhet te jete si një ilustrim informativ dhe jo si një kërkese e standardit. 

 

7.7    Patentat 
Organi teknik i DPS duhet te informohet për sa me poshtë: 

 

a)   çdo patente e cila gjykohet nga nje anëtar i komitetit si e rëndësishme për standardin ne hartim e 

sipër; dhe 

b)   çdo pretendim se një patente është e aplikueshme ne një standard,  kur standardi është botuar 

ose është ne hartim e sipër. DPS duhet te punoje me organin teknik për te rene dakord për mënyrën 
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me te mire për trajtimin e këtij pretendimi. Ne standard duhet te vihet një shënim, qe e drejta e 

autorit mbi ketë patente njihet ne kohen e botimit. 

 

Materiali i cili dihet qe është subjekt i një patente duhet te përfshihet ne një standard me origjine kombëtare 

ne se: 

- është absolutisht e nevojshme; 

- materiali nuk do te kthehet ne një kërkese; 

- mbajtësi i patentës bie dakord qe ta japë materialin ne terma te arsyeshme dhe te aksesueshme.  

 

7.8       Mbrojtja e te dhënave 
Anëtaret e organeve teknike dhe ekspertet duhet te pajisen me një password për një akses te kontrolluar te 

sistemit te menaxhimit te dokumenteve i cili përdoret për qarkullimin elektronik te dokumenteve te tyre. 

Aksesi ne sistem kërkon përputhje me kushtet qe lidhen me atë akses, i cili përfshin angazhimin për te mos 

përdorur te dhënat personale për te tjera qëllime përveç atyre qe lidhen me punën e organeve teknike. 

 

8.  Roli i DPS si organ kombëtar i standardizimit ne organizatat ndërkombëtare dhe Evropiane te 

standardeve 
 

DPS  është përgjegjëse për te rregullat për përfaqësimin e Shqipërisë ne organizatat e standardeve 

ndërkombëtare dhe Evropiane. Organet teknike te DPS’s duhet te veprojnë si pasqyre e komiteteve 

ndërkombëtare dhe Evropiane dhe te transferojnë inputet kombëtare tek ato. 

 

DPS duhet te adoptoje si Standarde Shqiptare te gjithë standardet e hartuara nga organizatat  Evropiane te 

standardeve dhe kur është e nevojshme dhe praktikisht e mundshme edhe standardet e organizatave 

ndërkombëtare.   

 

Shënim: Ky parim sigurohet edhe nëpërmjet bashkëpunimit, përfshire ndarje te punës dhe votimin paralel, 

ndërmjet organeve ndërkombëtare dhe Evropiane, te normalizuara ne marrëveshjet e Vjenës midis ISO dhe 

CEN si dhe Drezdenit midis IEC dhe CENELEC. 

 

8.1  Procedurat ndërkombëtare dhe Evropiane 
Kur merr pjese ne standardizimin ndërkombëtar dhe Evropian, DPS i kërkohet te punoje sipas rregullave 

dhe procedurave te organizatave ndërkombëtare dhe Evropiane; Rregulloret e Brendshme te DPS, për 

punën dhe kontributin e saj ne standardizimin ndërkombëtar, janë ne përputhje dhe ne zbatim te 

rregulloreve, marrëveshjeve dhe/ose procedurave te punës te publikuara nga këto organizata. 

 

DPS duhet te zbatoje tërësisht përgjegjësitë e saj për çdo kontrate shërbimi te firmosur midis saj dhe një 

organi standardesh ndërkombëtar ose Evropian. 

 

8.2  Detyrimet brenda standardizimit ndërkombëtar dhe Evropian 
DPS duhet te përmbushe detyrimet e saj si institucion i shtetit Shqiptar, i cili është firmetar i Kodit te 

Praktikes se Mire për Përgatitjen, Adoptimin dhe Zbatimin e Standardeve, si pjese e Marrëveshjes se 

Barrierave Teknike ne Tregti te OBT. 

 

DPS njofton organet e standardeve Evropiane për çdo pune te filluar për një standard te ri ose rishikim te 

tyre, te cilët janë me origjine kombëtare. 

 

Shënim 1: Ky notifikim behet për te njoftuar organet e tjera kombëtare te standardizimit për çdo pune qe 

behet ne Shqipëri, ne te cilën ata mund te kenë interes dhe dëshirojnë te marrin pjese si vëzhgues ose qe ata 

mund ta propozojnë për standardizimin Evropian. 
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Sapo një pune për një subjekt te caktuar fillon ne nivel Evropian, zbatohet procedura e njohur si standstill 

nga CEN/CENELEC dhe DPS nuk publikon asnjë standard te ri shqiptar ose te rishikoje një standard 

kombëtar ekzistues për te njëjtin subjekt. 

 

Shënim 2: Përjashtimisht, ne kushte te përcaktuara ne procedurat Evropiane, një standard ekzistues 

shqiptar mund te amendohet nese del nevoja te shqyrtohet një problem i rëndesishëm qe lidhet me sigurinë. 

 

DPS duhet te pranoje çdo kërkese nga organet kombëtare Evropiane për vëzhguesit e tyre, qe te marrin 

pjese ne çdo projekt shqiptar, i cili do te jete standard kombëtar, por duke nënkuptuar qe mbledhjet do te 

zhvillohen ne gjuhen shqipe. 

 

Shënim 3: Ne te njëjtën mënyre, DPS mund te kërkoje qe vëzhguesit te saj te lejohen te marrin pjese ne 

mbledhjet e komiteteve kombëtare te organeve te tjera Evropiane te standardeve, aty ku komitetet e DPS 

konsiderojnë qe kjo mund te jete e dobishme. 

 

9          Mosmarrëveshjet dhe apelimet 
 

9.1.      Mosarritja e konsensusit 
Parimi i konsensusit duhet te mbizotëroje gjithmonë, por procedurat e mëposhtme duhen zbatuar nëse 

kundërshtimet vazhdojnë lidhur me: 

 

a)   Projekt standardet me origjine kombëtare Shqiptare 

Ne se konkludohet se pa arritur një marrëveshje ne Komitetin Teknik, çdo standard ne praktike mund te 

rezultojë si një çështje e kundërshtimeve te vazhdueshme, atëherë ky projekt duhet te braktiset. Nga ana 

tjetër ne se duket qe një standard i pranueshëm mund te përgatitet, por Komiteti teknik ne vetvete mbetet 

ne pozicionin qe nuk mund te arrije ne një vendim, kjo mosmarrëveshje duhet te përcillet tek Bordi Teknik, 

i cili dëgjon problemin dhe rekomandon një linje veprimi. Vendimi i Bordit duhet te jete i fundit dhe 

detyrues për palët. 

 

b)   Projekt standardet me origjine ndërkombëtare dhe Evropiane 

Ne rastin kur një Komitet Teknik nuk arrin konsensusin për pozicionin e Republikës se Shqipërisë ne një 

projekt me origjine ndërkombëtare ose Evropiane, nuk duhet te votohet nga anëtaret e komitetit për te 

zgjidhur problemin. 

Duhet te njoftohen menjëherë drejtuesit e larte respektive me synimin e një veprimi te menjëhershëm, ne 

konsultim me Kryetarin dhe Sekretarin e Komitetit Teknik dhe te tjerë te interesuar, për te zgjidhur 

problemin shpejt. Nëse Komiteti Teknik nuk arrin konsensusin duhet te paraqitet një vote abstenimi. 

 

9.2 Mosmarrëveshjet ne Komitetet Teknike te DPS 

Mosmarrëveshjet ne lidhje me përbërjen e komiteteve dhe përfaqësimin duhet t’i bëhen prezent Bordit 

Teknik. 

 

 

Aneksi A (Informativ)  

 

A.1 Referimet ndaj standardeve në rregullat teknike 

 

Gjatë procesit të hartimit te rregulloreve (akteve ligjore e nënligjore dhe / ose rregullave teknike) shpesh, 

për nevoja të mënyrave të zbatimit të këtyre rregulloreve dhe shmangies së parashikimeve teknike e të 

detajuara në to, bëhet referimi ndaj një ose më shumë standardeve. 
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Shënim 1: Referimi ndaj standardeve mund të jetë me datë, pa datë ose i përgjithshëm, dhe në të njëjtën 

kohë ekskluziv ose indikativ (tregues). 

 

A.1.1 Përcaktimi i referimit 

 

A.1.1.2 referimi me datë 

Referimi ndaj standardeve, që identifikon një ose më shumë standarde specifike, mund të bëhet me datë, 

por standardi/et e rishikuara më vonë nuk mund të të aplikohen në këtë rregullore përveç, kur ajo 

(rregullorja) ndryshohet përsëri.    

 

Shënim 1: Standardi identifikohet nga numri dhe data e publikimit të tij. Titulli duhet  gjithashtu të jepet. 

 

A.1.1.3 referimi pa datë  

Referimi ndaj standardeve, që identifikon një ose më shumë standarde specifike, mund të bëhet pa datë, 

dhe standardi/et e rishikuara më vonë mund të të aplikohen në këtë rregullore, pa qenë nevoja që ajo 

(rregullorja) të ndryshohet përsëri. 

 

Shënim 1:  Standardi identifikohet vetëm nga numri i tij. Titulli duhet gjithashtu të jepet. 

 

A.1.1.4 referimi i përgjithshëm 

Referimi ndaj standardeve në përgjithësi, që publikon një organ standardizimi, dhe/ose i referohet 

standardeve të një fushe të veçantë pa i identifikuar ato individualisht. 

 

A.1.1.5 referimi ekskluziv 

referimi ndaj standardeve, ku theksohet se e vetmja mënyrë për të zbatuar kërkesat përkatëse të një rregulli 

teknik është përputhshmëria me standardin/et e identifikuara. Një referim i tillë e bën standardin të 

detyrueshëm për zbatim. 

 

A.1.1.6 referimi indikativ (tregues) 

Referimi ndaj standardeve, ku theksohet se një nga mënyrat, për të zbatuar kërkesat përkatëse të një rregulli 

teknik, është përputhshmëria me standardin/et e identifikuara.  

 

Shënim 1: Referimi indikativ (tregues) ndaj standardeve është një formë e cila konsiderohet se përmbush 

qëllimin e dispozitës. 

 

A. 2 Standardet e referuara ne kontrata   
 

A.2.1   Përshtatshmëria e standardeve 
Një specifikim mund te jete pjese e një kontrate ose një aneks i saj. Ekzistenca e standardeve përkatëse e 

bën hartimin e specifikimeve te kontratave me te lehte. Dobia e standardeve për specifikimet e kontratave 

varet se sa mire fusha e tyre i përgjigjet nevojave te palëve kontraktuese. Shume standarde kane opsione 

nga te cilat duhet te behet një zgjedhje kur hartohet një kontrate. Referimi ndaj një kodi te praktikes se 

mire, udhëzimi dhe rekomandimi është i pamjaftueshëm për te konvertuar parashikimet e kontratës ne 

kërkesa te saj. 

 

A.2.2   Standardet për kontratat e prokurimeve ne sektorin publik 
Standardet mund te jene te dobishme praktikisht ne kontratat e prokurimeve publike. Ne këtë rast ka një 

nevoje qe standardet te marrin parasysh faktorët si: 

 

a)   garantimin e sigurisë, shëndetit dhe mbrojtjen e mjedisit; 
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b) zbatimin e shumëfishte te kërkesave te specifikuara tashme te produkteve (përfshire shërbimet);    

c)   lejojnë zhvillimin teknik kur është e mundur; 

d)   minimizojnë problemet e përputhjes me kërkesat ekzistuese. 

 

A.2.3   Kërkesat ndërkombëtare dhe Evropiane te prokurimit 
Obligimet ndërkombëtare dhe Evropiane ritheksojnë përdorimin e standardeve ne kontratat e prokurimeve 

publike mbi kufijtë financiare. Marrëveshja e Prokurimit Publik e Organizatës Botërore te Tregtisë (ËTO) 

kërkon qe specifikimet e prokurimeve publike, aty ku është e përshtatshme, te bazohen ne standarde 

ndërkombëtare. 

Ne Evrope, Direktiva e BE për Prokurimet drejton furnizimet publike, shërbimet publike, punët publike 

dhe kontratat e shërbimeve komunale. Këto direktiva inkurajojnë organet kontraktuese te përcaktojnë 

specifikimet e tyre teknike duke ju referuar standardeve kombëtare te cilat zbatojnë standarde Evropiane 

atje ku ato ekzistojnë. 

 

A.2.4   Standardet në deklaratat tregtare 
Një standard mund te përbeje një pjese te një përshkrimi tregtar (deklarate të prodhuesit) kur citohet me 

numër ose kur kërkohet përputhja me të. 

 

A.3   Legjislacioni Evropian – Afrimi i Ri 
 

Ne kuadrin e Afrimit te Ri për harmonizimin teknik dhe standardet, e adoptuar nga Këshilli i Ministrave te 

Bashkimit Evropian ne 1985, përputhja/konformiteti me standardet dhe vecanerisht me ato te harmonizuara 

njihet si prezumim i konformitetit me kërkesat e direktivës/rregollores, duke dhëne te drejtën e qarkullimit 

te lire te mallrave ne te gjithë BE.  

Standardet e harmonizuara jane standardet qe hartohen dhe publikohen nga CEN, CENELEC dhe ETSI, të 

cilat mandatohen nga Komisioni Europian.  

Standardet e harmonizuara për direktivat përkatëse publikohen ne Gazetën Zyrtare te Bashkimit Evropian. 
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Shtojca B 

 

Bibliografia 

 

Rregullat dhe procedurat e punës  për veprimtaritë kombëtare te standardizimit. Pjesa e II: Organizimi i 

veprimtarive te standardizimit 

Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit. Pjesa e III: Struktura, përmbajtja 

dhe hartimi i standardeve kombëtare  

SSH ЕN 45020:2006  “Standardizimi dhe veprimtaritë qe lidhen me tw. Fjalor i përgjithshëm (ISO/IEC 

Guide 2:2004) 

Internal Rules of CEN/CENELEC– Part 1: Organisation and Management  (http://www.cenorm.be/boss)  

ISO/IEC Directives – Part 1: Procedures for the technical work (http://www.iso.org) 

ISO/IEC Directives – Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards 

(http://www.iso.org) 

ISO/IEC Directives, Procedures for the technical work of ISO/IEC JTC 1 (http://www.iso.org) 

ISO/IEC Directives, Supplement – Procedures specific to ISO (http://www.iso.org) 

ISO/IEC Directives, Supplement – Procedures specific to IEC (http://www.iec.org)  

WTO TBT Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards 

(http://www.wto.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iec.org/
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Pjesa e II: 

 

 

Organizimi i veprimtarive të standardizimit 

 

 

Përmbajtja e pjesës II 
 

 

1. Fusha e zbatimit 

 

2. Termat dhe përcaktimet 

 

3. Organizimi i veprimtarive te standardizimit  

3.1.  Bordi Teknik  

3.1.1. Përbërja e Bordit Teknik 

3.1.2. Zgjedhja e natareve te Bordit Teknik 

3.1.3. Kohëzgjatja e antareve te Bordit Teknik 

3.1.4. Kryetari i Bordit Teknik 

3.1.5.  Sekretari i Bordit Teknik 

3.1.6. Te drejtat dhe detyrat e Bordit Teknik 

3.1.7. Mbledhjet e Bordit Teknik 

3.1.8. Vendimet e mbledhjeve  

3.1.9. Raportimi i Bordit Teknik 

3.2. Komitetet Teknike te Standardizimit 

3.2.1. Kriteret për krijimin dhe funksionimin e Komiteteve Teknike 

3.2.2. Shkrirja dhe riorganizimi i Komiteteve Teknike 

3.2.3. Përbërja e Komiteteve Teknike 

3.2.4. Pergjegjesite e palëve te interesuara/antareve te DPS si përfaqësues ne një KT 

3.2.5. Kryetari i Komitetit Teknik 

3.2.5.1. Zgjedhja e Kryetarit te Komitetit Teknik 

3.2.5.2. Detyrat e Kryetarit te Komitetit Teknik 

3.2.6. Sekretariati i Komiteteve Teknike nga DPS 

3.2.6.1. Pergjegjesite e Sekretarit te Komitetit Teknik 

3.2.7. Funksionimi i një Komiteti Teknik 

3.2.8. Mbledhjet e Komitetit Teknik 

3.2.9.   Vendimet e mbledhjes 

3.2.10. Raportimi i Komiteteve Teknike 

3.3. Grupet e punës 

3.3.1. Grupet e punës te përhershme 

3.3.1.1. Krijimi dhe përbërja  

3.3.1.2. Mbledhjet 

3.3.1.3. Raportimi 

3.3.2. Grupet e punës me një synim te caktuar/nëngrupet e punës 

 

  

4 Programi i punës për standardizimin i DPS 
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5 Standardet kombëtare Shqiptare, zhvillimi ne nivel kombëtar 

5.1. Adoptimi i standardeve (një pune e re/projektstandardet) 

5.1.1. Propozimi për një objekti pune te ri  

5.1.2.  Vlerësimi i propozimit 

5.1.3 Vendimi për pranimin e një objekti pune te ri  

5.2. Njoftimi i një objekti pune te ri  

5.3. Hartimi i një projekt standardi shqiptar ne nivel kombëtar 

5.4. Mendimi publik 

5.5. Rishikimi i përmbajtjes  

5.6. Miratimi i projektit 

5.7. Përgatitja për miratim dhe publikimi 

5.8. Adoptimi 

5.9. Publikimi 

5.10. Rishikimi sistematik 

5.11. Korrigjimet 

5.12. Amendamentet 

 

6 Pjesëmarrja e Komiteteve Teknike te DPS ne veprimtarinë e organizatave Evropiane dhe 

ndërkombëtare. 

6.1. Pjesëmarrja e Komiteteve Teknike te DPS ne hartimin e standardeve Evropiane 

6.2. Zbatimi i standardeve Evropiane (EN,HD) si Standarde Shqiptare 

6.2.1. Publikimi i një teksti te njëjte me atë te standardit Evropian 

6.2.1.1. Publikimi i një teksti te njëjte i përkthyer ne gjuhen shqipe 

6.2.1.2. Publikimi i një teksti te njëjte ne një nga gjuhet zyrtare te CEN/CENELEC 

6.2.2. Adoptimi i një standardi Evropian, me liste,  për t’u zbatuar si standard shqiptar 

6.3. Zbatimi i standardeve ndërkombëtare (ISO, IEC) si standarde shqiptare 

6.4. Zbatimi i amendamenteve te standardeve Evropiane/ndërkombëtare 

 

7 Hartimi i dokumenteve kombëtare shqiptare te standardizimit 

7.1. Specifikimet teknike 

7.2. Raportet teknike 

7.3. Udhëzuesit e DPS 

7.4. Zbatimi i dokumenteve Evropiane/ndërkombëtare te standardizimit si dokument shqiptare te 

standardizimit 

 

Shtojca А (informative) Standardet shqiptare dhe dokumentet e standardizimit  

 

Shtojca B Bibliografi 

 

 

1.  Fusha e zbatimit 

Kjo pjese e rregullores trajton strukturwn dhe mwnyrwn e organizimit tw veprimtarive tw standardizimit, 

procedurat kryesore për hartimin, adoptimin dhe publikimin e standardeve dhe dokumenteve shqiptare tw 

standardizimit, si dhe pjesëmarrjen  Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) në veprimtaritë e 

standardizimit në nivel ndërkombëtar dhe Evropian.  

 

 

2.  Terma dhe përcaktime 

 

Për qëllimin e kësaj Pjese të Rregullores, zbatohen termat dhe përcaktimet e mëposhtëme dhe ato të dhëna 

në Ligjin nr.9870/2008 “Për Standardizimin”, i ndryshuar, si dhe ato të Pjesës I më sipër, të cilat janë të 
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njejtat sic jepen në standardin SSH EN 45020:2006 “Standardizimi dhe aktivitetet që lidhen me të – Fjalor 

i Përgjithshëm”, dhe në Rregulloren 2:2015 të CEN&CENELEC dhe kanë këto kuptime:  

 

2.1 

Bordi Teknik 

Bordi Teknik (BT) i DPS është organ teknik, i cili drejton, koordinon dhe mbështet punën teknike në 

standardizim. BT përbëhet nga përfaqësues vullnetar të interesave të grupeve për fusha të ndryshme të 

ekonomisë dhe nuk bën pjesë në organikën e DPS. 

 

2.2  

Komitetet Teknike 

Organet e punës së DPS, që nuk bëjnë pjesë në organikën e saj dhe aktivizohen e janë përgjegjëse për fusha 

të caktuara të standardizimit. 

 

2.3 

palë e interesuar 

person/a ose organizatë/a, me interes të njohur në një fushë të përcaktuar të standardizimit. 

 

2.4 harmonizimi (i standardeve kombëtare) 

parandalimi ose eliminimi i dallimeve në përmbajtjen teknike të standardeve që kanë të njëjtën qëllim, 

veçanërisht ato dallime që mund të shkaktojnë pengesa në tregti 

 

2.4 

pezullimi 

detyrim i pranuar nga anëtaret e CEN/CENELEC për te mos ndërmarre asnjë veprim për hartimin e një 

standardi te ri kombëtar ose rishikimin e një standardi kombëtar ekzistues, gjate përgatitjes se një standardi 

Evropian me te njëjtin qellim ose mbas miratimit te tij. 

 

3. Organizimi i veprimtarive te standardizimit 

 

3.1 Bordi Teknik i DPS 

 

3.1.1 Bordi Teknik (BT) është organ teknik i DPS dhe nuk është pjesë e organikës së saj.   

 

3.1.2 BT krijohet në bazë të nenit 11 të ligjit nr. 9870 datë 04.02.2008 “Për standardizimin” dhe ushtron 

veprimtarinë e tij sipas Rregullores për Funksionimin e Bordit Teknik të DPS, të miratuar nga Bordi 

Drejtues i DPS, bazuar në germën ç) të pikës 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 433. datë 

05.05.2010 “Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të DPS” 

dhe germën d) të pikës 1 të “Rregullores për funksionimin e Bordit Drejtues të DPS”. 

 

3.1.3 BT ka përgjegjësinë të kontrollojë programin e standardeve dhe të nxisë shpejtësinë e zbatimit të tij 

ana e Komiteteve Teknike (KT). 

 

3.4 Përbërja e BT 

 

Bordi Teknik i DPS përbëhet nga Kryetari i Bordit dhe 12 (dymbëdhjetë) anëtarë të cilët janë përfaqësues 

të palëve të ndryshme të interesuara në procesin e hartimit, miratimit dhe shfuqizimit të standardeve 

respektivisht biznesi, qeveria, konsumatori dhe akademia. 

 

3.5 Kompetencat e BT  
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3.5.1 BT i DPS kryen funksionet e tij me mbledhje dhe ka këto kompetenca: 

 

a) vendos mbi të gjitha çështjet lidhur me organizmin, procedurat, koordinimin dhe planifikimin  e 

punës për miratimin e standardeve;  

b) monitoron dhe kontrollon progresin në punën me standardet në bashkëpunim të ngushtë me 

sekretarët dhe kryetarët e Komiteteve Teknike,  

c) shqyrton propozimet për Projekt Standarde të reja (adoptime me origjinë rajonale (EN) ose 

ndërkombëtare); 

d) ngre dhe shfuqizon organizmat e punës të DPS (Komitetet Teknike (KT) dhe Grupet e Punës (GP)); 

e) propozon dhe miraton përbërjen e KT dhe GP; 

f) miraton Kryetarin e KT nisur nga propozimet e marra nga sekretariati i këtyre organizmave të punës; 

g) mban nën rishikim titullin, qëllimin dhe programin e punës të çdo KT në mënyrë që të sigurojë 

koordinim mes tyre dhe të evitiojë e mbivendosjet në program;  

h) luan rol vendimmarrës për çështjet që kanë të bëjnë me procedurën e apelimit dhe atë të “stand still”; 

i) kryen çdo detyrë tjetër që ka të bëjë me aktivitetet teknike të standardizimit që kërkohen nga Bordi 

Drejtues i DPS. 

 

3.6 Kryetari i BT 

 

3.6.1 Kryetar i Bordit Teknik  është Drejtori i Përgjithshëm i DPS.  

 

3.6.2 Kryetari i BT siguron mbarëvajtjen dhe progresin e kërkuar në zhvillimin e veprimtarive të 

standardizimit në nivel kombëtar, si dhe legjislacionit  për standardizimin në RSH, në bashkëpunim të 

ngushtë me palët e interesuara për standardet në fusha të ndryshme të ekonomisë. 

 

3.7 Kompetencat e Kryetarit të BT 

 

3.7.1 Kryetari i BT të DPS ushtron këto kompetenca: 

 

a) thërret dhe drejton mbledhjet e Bordit Teknik; 

b) përgatit programin e mbledhjes në bashkëpunim me Sekretariatin e Bordit Teknik; 

c) formalisht firmos vendimet dhe dokumentat e adoptuara nga Bordi Teknik dhe monitoron 

implementimin e tyre; 

d) cakton një nga punonjësit e DPS si sekretar të Bordit Teknik i cili i ofron mbështetje teknike 

dhe administrative gjatë mbledhjes; 

e) mund t’i japë një autorizim të shkruar një anëtari të Bordit Teknik për të drejtuar mbledhjen në 

mungesë të tij; 

f) propozon, mbi bazën e kritereve të vendosura, listën e anëtarëve të BT të DPS për miratim tek 

Bordi Drejtues. 

 

3.8 Sekretari i Bordit Teknik 

 

Bordi Teknik ka një sekretar i cili kryen punën administrative te tij. Sekretari i Bordit Teknik caktohet nga 

Drejtori i Përgjithshëm dhe është punonjës i DPS. 

 

3.8.1 Kompetencat e Sekretarit 

 

Sekretari i BT ka kompetencat e mëposhtëme: 
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a) përgjigjet për organizimin e mbledhjes, përgatit infrastrukturën, njoftimet dhe dokumentacionin 

përkatës në bashkëpunim me njësitë përgjegjëse për pikat e ndryshme të programit të mbledhjes; 

b) ofron ndihmë teknike dhe administrative ndaj Kryetarit dhe anëtarëve të Bordit Teknik; 

c) mban listë prezencën e anëtarëve të Bordit Teknik dhe personave të tjerë të pranishëm në takim; 

d) mban procesverbalin e takimit të Bordit Teknik dhe siguron ruajtjen e një kopjeje të protokolluar??  

në arkivën e DPS. 

  

3.9 Mbledhjet e Bordit Teknik 

 

Mbledhja e Bordit Teknik thirret nga kryetari i tij, nga 2/3 e anëtareve të tij ose me kërkese te kryetarit te 

Bordit Drejtues te DPS. 

Për zgjidhjen e problemeve urgjente, me miratimin e kryetarit te tij, mundet qe te veprohet me qarkullim 

me korrespondence midis anëtareve.   

Sipas nevojave mundet qe te thirren për te marre pjese ne mbledhje, eksperte ose vëzhgues për një teme te 

caktuar. Ata mund te jene nga Bordi i DPS ose jashtë DPS dhe lejohen te diskutojnë vetëm për atë çështje 

për te cilën ata janë ftuar. 

Mbledhjet zhvillohen ne zyrat e DPS e cila siguron mbështetjen logjistike për zhvillimin e tyre. Rendi i 

ditës caktohet nga kryetari i bordit. 

Sekretari përgatit dhe dërgon ftesën për mbledhjet, tek anëtaret e bordit, 7 dite përpara datës se mbledhjes 

dhe ftesa duhet te specifikoje datën, orën, vendin, rendin e ditës dhe dokumentet qe lidhen me to.  

Mbledhja konsiderohet e rregullt kur mbi 50% e anëtareve marrin pjese. Ne rast se një anëtar i bordit nuk 

është ne gjendje te marre pjese, ai njofton sekretarin ose kryetarin me pare dhe dërgon me shkrim 

pozicionin e tij ne lidhje me problemet qe do diskutohen.  

 

 

4. Komitetet Teknike të standardizimit 

 

4.1 Janë organizmat e punës së DPS, që nuk bëjnë pjesë në organikën e saj dhe aktivizohen për fusha të 

caktuara të standardizimit. 

 

4.2 Kriteret për krijimin e Komiteteve Teknike (KT)  

 

Komitetet Teknike duhet te krijohen nga Bordi Teknik. Ata monitorohen nga ky bord ne lidhje me 

zbatimin e kritereve te krijimit dhe veprimtarisë. 

Një KT krijohet me iniciativën e te gjithë palëve te interesuara, organizata, autoritete ekzekutive dhe 

entitete juridike.  

Bordi Teknik merr vendim për krijimin e një KT kur plotësohen kriteret e mëposhtme: 

-  ka arsye për krijimin e një KT te ri dhe është hartuar një program pune apo plan biznesi; 

 - është përcaktuar qëllimi i veprimtarisë se KT dhe ai nuk ka mbivendosje me programet e KT te tjera. 

Qëllimi i veprimtarisë se KT te DPS, duhet te jete ne përputhje me qëllimin/et e KT te organizatave 

Evropiane dhe ndërkombëtare, si KT pasqyre te tyre; 

- ka një interes e shprehur për te marre pjese ne punën e KT nga te paktën 4 përfaqësues te palëve te 

interesuara. 

Ne rastet kur një apo me shume nga kriteret e mësipërme, nuk plotësohen, Bordi Teknik duhet te rrezoje 

kërkesën për krijimin e KT te ri. 

Vendimi për krijimin e një KT te ri ose rrëzimi i propozimit për krijimin e një KT mund te apelohen tek 

Bordi i DPS. Bordi duhet te marre ne konsiderate apelimin ne mbledhjen e aradhes.   

DPS duhet te këtë një liste/regjistër me emërtimet, numrat dhe fushat e veprimtarisë te KT. 

Emërtimi, numri dhe fusha e veprimtarisë duhet te publikohen ne Buletinin dhe faqen e internetit te DPS.  
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4.3 Shkrirja ose riorganizimi i Komiteteve Teknike te standardizimit  

 

Bordi Teknik merr vendim për shkrirjen ose riorganizimin e një KT kur ka mos plotësim te theksuar te 

kritereve te punës se KT. 

KT te regjistruara deri ne datën kur ka hyre ne fuqi ligji për standardizimin (botuar ne Fletoren Zyrtare 

nr.18, date 19.02.2008) dhe ato qe janë krijuar te reja, monitorohen rregullisht nga Bordi Teknik për 

përmbushjen e kritereve mbi te cilat ato janë krijuar dhe veprojnë. Ne rast se një ose disa kritere nuk 

respektohen Bordi Teknik merr vendim për shkrirjen ose riorganizimin e tyre. 

Vendimi i marre për shkrirjen ose riorganizimin e një KT mund te apelohet nga kryetari i KT tek Bordi i 

DPS. Bordi merr ne konsiderate apelimin ne mbledhjen e aradhes.   

 

4.4 Përbërja e Komiteteve Teknike  

 

Përfaqësuesit e palëve te interesuara duhet te marrin pjese aktive ne punën e një KT. 

Përbërja e një KT duhet te jete e tille qe te garantoje barazinë e grupeve te ndryshme te interesit, duke mos 

lejuar superioritet te një pale kundrejt palës tjetër. 

Te drejtat dhe detyrimet e palëve te interesuara duhet te specifikohen nga lloji i anëtarësimit qe ato kane 

kërkuar te kenë ne KT: 

- pjesëmarrës aktiv  

Çdo pale e interesuar e cila ka shfaqur interes ne pjesëmarrjen aktive ne punën e një KT duhet te 

përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar i cili merr pjese ne mbledhjet e KT dhe ka te drejtën te votoje 

ne  procesin e vendim marrjes te KT ne lidhje me pranimin e çështjeve te caktuara. Ne mbledhje mund te 

jene prezent dhe te diskutojnë edhe përfaqësues te tjerë te palëve te interesuara, por vetëm njeri ka te 

drejtën e votës. Ne pamundësi për te qene i pranishëm, çdo përfaqësues i palëve te interesuara, i autorizuar 

te marre pjese ne mbledhje, mund te dërgoje komentet e tij ose i delegon te drejtën një përfaqësuesi tjetër. 

- vëzhgues  

Palët e interesuara me statusin e vëzhguesit ne punën e KT duhet te përfaqësohen ne KT respektove nga 

persona te autorizuar te cilët marrin pjese ne mbledhjet e KT pa te drejte vote. 

Palët e interesuara propozojnë eksperte për ne grupet punës te krijuara nga KT  për qëllime te caktuara. 

Eksperte te tjerë te cilët nuk vine nga palët e interesuara mund te marrin pjese ne grupet e punës ne cilësinë 

tyre si individë dhe nuk mund te caktojnë zëvendësues.  

Mbasi krijohen KT janë te hapura për pjesëmarrjen e palëve te interesuara. 

Ne rast se një KT rrezon kërkesën e një përfaqësuesi te një pale te interesuar për te marre pjese ne punën e 

KT, vendimi mund te apelohet tek Bordi Teknik. 

 

4.5 Përfaqësuesit e palëve te interesuara ne KT 

 

Te gjithë përfaqësuesit e palëve te interesuara dhe ekspertet e përfshire ne punën e KT duhet te jene te 

familjarizuar me: 

- parimet baze te standardizimit 

- rregullat dhe procedurat për veprimtaritë e standardizimit dhe te gjitha vendimet e Bordit te DPS. 

Përveç pjesëmarrjes ne punën e KT, përfaqësuesit e palëve te interesuara duhet te jene aktiv ne hartimin e 

standardeve duke marre pjese ne grupet e punës ose duke formuluar e paraqitur mendimin teknik te 

eksperteve ne fazën e hartimit te standardit ndërkohe qe janë te detyruar te marrin pjese ne procesin e 

votimit ne te gjitha fazat e hartimit te standardit. 

Ne rast se një përfaqësues i autorizuar nuk merr pjese ne mbledhjen e KT, ai/ajo nuk mund te kërkoje qe 

diskutimi për një problem te behet përsëri ne mbledhjen tjetër, meçe ai/ajo ka munguar ne mbledhjen e 

mëparshme.  
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Ne rast se një përfaqësues ne KT mungon sistematikisht ose është pasiv, kryetari dhe sekretari i KT duhet 

te ndërmarrin hapa për te aktivizuar pjesëmarrjen duke i kërkuar organizatës nga ka ardhur përfaqësuesi qe 

te mare masat e nevojshme ne këtë drejtim ose te caktoje një përfaqësues tjetër.  

Ne formulimin e pozicionimit te tyre, përfaqësuesit e palëve te interesuara duhet t’i përmbahen termave te 

specifikuara ne programin e punës dhe vendimet e KT.  

 

4.6 Kryetari i KT  

 

4.6.1 Zgjedhja e kryetarit te KT 

 

Caktimi i kryetarit te KT duhet bere nga përfaqësuesit e palëve te interesuara ne KT përkatëse. Kryetari 

duhet te jete një personalitet i njohur ne atë fushe dhe me cilësi profesionale te spikatura. 

Kryetari i KT zgjidhet nga përfaqësuesit e palëve te interesuara ne KT përkatës me shumice te thjeshte 

votash, për një periudhe 3 vjeçare, por jo me shume se 2 mandate te njëpasnjëshme. 

Kryetari i KT mund te zëvendësohet përpara përfundimit te periudhës normale te mandatit te tij prej 3 

vjetësh, ne rastet e mëposhtme: 

- paraqit dorëheqjen; 

- kur pala e interesuar nuk ka me interes për ta pasur atë si përfaqësues ne KT përkatës 

- me propozim te me shume se gjysmës se anëtareve te KT përkatës.  

Vendimi për zëvendësimin e kryetarit merret me shumice te thjeshte vote nga anëtaret e KT qe marrin 

pjese ne mbledhjen e KT.  

 

4.6.2 Detyrat e Kryetarit te KT 

 

Kryetari:  

- duhet te jete i familjarizuar me ligjin ne fuqi për standardizimin, rregulloren e brendshme te DPS, 

Udhëzuesit e ISO/IEC, Rregullat e brendshme te CEN/CENELEC si dhe me këto rregulla dhe procedura 

për veprimtaritë kombëtare te standardizimit; 

- duhet te ketë aftësi për arritjen e konsensusit dhe drejtimin e KT; 

- duhet te beje organizimin e përgjithshëm te punës dhe te hartoje rendin e ditës për mbledhjet e KT.  

- duhet te drejtoje veprimtarinë e KT duke vepruar si i pavarur dhe i paanshëm ndaj interesave te palës se 

interesuar qe ai përfaqëson ose ndaj interesave te tjera; 

-  duhet te hartoje ne bashkëpunim me sekretarin e KT programin e punës/planin e biznesit te KT; 

 

4.7 Sekretariati i KT 

 

Organizimi i përgjithshëm i punës se KT duhet te behet nga sekretariati i cili ofrohet nga DPS. 

Administrata e DPS mbështet sekretariatet e KT ne punën e tyre te përditshme. Drejtori i Përgjithshëm 

duhet te caktoje sekretaret e KT, qe janë nga personeli i DPS, me ane te një urdhri te brendshëm.  

Kur një pale e interesuar kërkon qe te mbaje sekretariatin e një KT, ajo duhet te dorëzoje aplikimin e saj 

tek Drejtori i Përgjithshëm i DPS. Aplikimi duhet te shoqërohet edhe dokumentacionin përkatës qe tregon 

kompetencën teknike për te kryer ketë funksion. 

Bordi Teknik duhet te mare vendim për vendndodhjen e KT përkatës. 

Kushtet mbi te cilat pala e interesuar merr te drejtën për te mbajtur sekretariatin e një KT te DPS 

përcaktohen ne një marrëveshje me shkrim me DPS. Kriteret e mëposhtme duhet te përmbushen: 

- pala e interesuar duhet te tregoje aftësitë e saj teknike për trajtimin e te gjithë korrespondencës  

dhe fluksit te dokumentacionit te KT; 

- pala e interesuar duhet te paraqesë kandidaturën e saj për sekretarin e KT. Kandidatura 

miratohet nga Bordi Teknik; 

- Drejtori i Përgjithshëm i DPS duhet te caktoje një punonjës nga personeli i DPS i cili ka 

pergjegjesine për koordinimin dhe monitorimin e punës se KT; 
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- Punonjësi i sipër përmendur duhet te marre kopje te gjithë dokumentacionit dhe 

korrespondencës se KT për t’u siguruar për zbatimin e duhur te gjithë procedurave. Ne rast te ndonjë 

dyshimi ne lidhje me zbatimin e duhur te procedurave, ai/ajo duhet ta diskutoje problemin me sekretaret 

përkatës te KT, përpara se ta raportoje problemin tek Drejtori i Përgjithshëm i DPS. 

- DPS ka te gjithë pergjegjesine për punën me efektivitet dhe paanshmëri te sekretariatit te KT. 

Ne rastet kur me shume se një pale e interesuar paraqet kërkesën për mbajtjen e sekretariatit te KT te DPS 

Bordi Teknik duhet te marre vendim për vendndodhjen e sekretariatit. Vendimi i Bordit Teknik mund te 

apelohet tek Bordi i DPS.  

 

4.7.1 Detyrat e sekretarit te KT 

 

Sekretari i KT është përgjegjës për organizimin e veprimtarisë se KT. 

Sekretari i KT: 

- harton projekt programin e punës se KT ne bashkëpunim me kryetarin e KT; 

- përditëson programin e punës se KT; 

- organizon veprimtarinë e KT për pjesëmarrje ne veprimtaritë e organizatave ndërkombëtare dhe 

Evropiane te standardizimit; 

- i siguron  KT informacionin mbi gjendjen dhe te ardhmen e te gjithë projekt standardeve; 

- përgatit informacion mbi projekt standardet shqiptare qe janë për mendim publik, te cilat duhen 

publikuar ne buletinin e DPS dhe ne faqen e saj te internetit; 

- i siguron KT projekt standardet (te hartuara ne nivel kombëtar, ndërkombëtar dhe Evropian) për 

komente dhe votim, duke ndjekur procedurën përkatëse te DPS lidhur me qarkullimin dhe 

shpërndarjen e dokumentacionit për hartimin e standardeve; 

- bën përmbledhjen komentet mbi projekt standardet për te përgatitur paraqitjen e pozicionit 

kombëtar dhe te përgatisë formularët e votimit; 

- merr veprimet e duhura për te siguruar përgatitjen dhe mbajtjen e mbledhjeve te KT, specifikimet e 

rendit te ditës dhe njoftimin e anëtareve, qarkullimin e dokumenteve, përgatitjen e vendimeve qe 

merren, përgatitjen dhe firmosjen e proces verbalit; 

- ndihmon kryetarin e KT ne përgatitjen e raporteve mbi veprimtaritë e KT; 

- mban dokumentacionin e KT. 

 

4.8 Funksionimi i një Komiteti Teknik 

 

Komitetet Teknike te DPS duhet te kryejnë veprimtaritë e mëposhtme ne fushat për te cilat janë krijuar 

duke respektuar parimet e transparencës, paanshmërisë dhe konsensusit: 

- propozon hartimin e standardeve te reja shqiptare, bën rishikimin sistematik te standardeve, përgatit 

amendamenteve dhe propozon shfuqizimin e standardeve shqiptare ekzistuese; 

- harton projekt standarde shqiptare dhe dokument standardizimi ne nivel kombëtar dhe i miraton ato 

për mendim publik; 

- miraton tekstin përfundimtar te projekt standardeve shqiptare; 

- merr pjese ne procesin e hartimit te standardeve ndërkombëtare dhe Evropiane ne fushat përkatëse; 

- përgatit deklarimin/pozicionin kombëtar për çdo projekt standard ndërkombëtar dhe Evropian i cili 

është ne fazën e mendimit publik; 

- bën propozime ne Bordin Teknik për mënyrën se si standardet ndërkombëtare duhet te zbatohen si 

standarde shqiptare; 

- kryen detyra te tjera te caktuara nga Bordi Teknik. 

Ne mënyre qe te kryeje veprimtaritë e tij çdo KT duhet te përgatisë një plan biznesi. Plani i biznesit duhet 

te përmbaje pikat e mëposhtme: 

- emrin e KT dhe fushën e veprimtarisë se tij; 

- vlerësimin e nevojave te tregut; 

- objektivat qe duhet arritur; 
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- programin e punës se standardizimit afatet kohore për zbatimin e tij; 

- burimet njerëzore, përfshire ekspertet ne fushat përkatëse te veprimtarisë dhe përkthyesit me 

eksperiencën përkatëse qe KT ka ne dispozicion; 

- fondet ne dispozicion për përfundimin e programit te punës dhe për pjesëmarrjen ne veprimtaritë e 

KT te organizatave ndërkombëtare dhe Evropiane. 

 

Plani i biznesit  

Plani i biznesit duhet te miratohet nga te gjithë përfaqësuesit e palëve te interesuara qe marrin pjese ne 

punën e KT dhe mbas kësaj ai paraqitet për miratim tek Bordi Teknik. 

Financimi, i cili duhet te përfshihet ne programin e punës se KT, duhet te sigurohet nga fondet e mbledhura 

nga anëtarësimi ne DPS i subjekteve qe janë te interesuara për te marre pjese ne punën e KT, nga kontrata 

te ndryshme te lidhura për ketë qellim ose burime te buxhetit te shtetit. 

Financimi i pjesëmarrjes se KT te DPS ne mbledhjet e KT apo grupeve te punës te organizatave 

ndërkombëtare e Evropiane te standardizimit duhet te sigurohet nga fonde te dhëna nga subjektet e 

interesuara për standardizimin ne fushat përkatëse.   

Pjesëmarrja e KT te DPS ne mbledhjet e KT apo grupeve te punës te organizatave Evropiane te 

standardizimit qe lidhen me hartimin e standardeve te harmonizuara duhet te financohen nga burime te 

buxhetit te shtetit. 

Procedura financimit te veprimtarisë se KT duhet te caktohet ne rregullat për financimin e veprimtarisë se 

KT. 

 

4.9 Mbledhjet e KT  
 

Mbledhja e KT thirret nga kryetari i tij dhe kur ka gatishmëri te mjaftueshme për te diskutuar Projekt 

standardet dhe çështje te tjera.  

Mbledhja konsiderohet e rregullt ne se jo me pak se 50%  e anëtareve janë te pranishëm.  

Mbledhja drejtohet nga kryetari i KT dhe ne mungese te tij, ai/ajo ja delegon te drejtën një anëtari tjetër te 

KT për te drejtuar atë. 

Ne se një anëtar i KT nuk është ne gjendje te marre pjese ne mbledhje për arsye te rëndësishme, ai/ajo 

mund ç’ja delegoje te drejtën e tij/saj një anëtari tjetër te KT, duke i dhënë te gjitha materialet e nevojshme 

për mbledhje, duke njoftuar kryetarin me pare. Emri i personit qe e zëvendëson duhet te përfshihet ne 

proces verbalin e mbledhjes. 

Puna e KT duhet te kryhet ne maksimumin e mundshëm me korrespondence. 

 

4.10 Vendimet e mbledhjes 

 

Vendimet e mbledhjes se KT duhet te formulohen nga kryetari mbas arritjes se një konsensusi te 

përgjithshëm. Ne se konsensusi nuk është i mundur te arrihet, problemi i referohet Bordit Teknik. 

Proces verbali i mbledhjes duhet te përgatitet nga sekretari i KT dhe firmoset nga te gjithë pjesëmarrësit. 

Mbas përfundimit te mbledhjes, proces verbali duhet dërguar tek te gjithë anëtaret e tij.  

Proces verbali duhet te përmbaje informacionin e mëposhtëm: 

- rendin e ditës; 

- shqyrtimin e zbatimin e vendimeve te KT te bëra ne mbledhjen e mëparshme; 

- vendimet e KT; 

- komente dhe propozime te tjera nga anëtaret e KT; 

- lista e pjesëmarrësve  

Proces verbal i mbledhjes se çdo KT duhet t’i përcillet Drejtorisë se Standardeve ne DPS. 

 

4.11 Raportet e KT 
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Për te siguruar një koordinim dhe njohje me te mire te punës se bere midis KT te ndryshme, secili KT 

duhet t’i dërgoje Bordit Teknik dhe Drejtorit te Përgjithshëm një raport, i cili përmban informacion mbi 

veprimtarinë e KT për një periudhe te caktuar kohe. Bordi Teknik dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet te 

përcaktojnë afatet kohore se kur duhet te paraqiten këto raporte. 

 

5. Grupet e punës 

 

5.1 Grupet e përhershme te punës/apo grupet e punës 

 

5.1.1 Krijimi dhe përbërja 

 

Grupet e përhershme te punës, qe përbehen nga përfaqësues te palëve te interesuara duhet te krijohen kur 

fusha e veprimtarisë se KT lejon qe te ndahet ne nënfisha te ndryshme. Grupet e përhershme te punës duhet 

te përbehen nga te paktën tre përfaqësues te palëve te interesuara te cilët deklarojnë synimin e tyre për te 

marre pjese ne punën e këtyre grupeve te përhershëm te punës.   

Sekretari i KT duhet te organizoje punën e grupeve te përhershëm te punës. 

Ne rastet kur nuk janë kushtet për krijimin e një KT, Bordi Teknik mund te krijoje një UP pune te 

përhershëm te përbëre nga përfaqësues te palëve te interesuara. Bordi Teknik mund te vendose qe një KT te 

ristrukturohet duke e kaluar ne një grup pune te përhershëm, kur nuk plotësohen kushtet për krijimin e një 

KT. 

Drejtori i Përgjithshëm duhet te caktoje një punonjës te DPS i cili do te jete përgjegjës për organizimin e 

veprimtarisë se grupit te përhershëm te punës. 

Gjate mbledhjes se KT ose Bordit Teknik anëtaret duhet te specifikojnë veprimtarinë e grupeve te punës, 

përbërjen dhe drejtuesin. Grupi i krijuar duhet te regjistrohet ne dokumentet e DPS dhe te njoftohet ne 

Buletinin e DPS dhe faqen e internetit. 

Grupet e përhershme te punës te krijuara nga një KT duhet te punojnë për atë pjese te programit te punës 

për te cilin janë krijuar dhe KT ka te drejtën te miratojnë punën e kryer nga ana e tyre. 

KT i delegon grupeve te përhershme te punës te krijuara, te drejtën për te miratuar dhe pranuar, punën e 

nëngrupeve te punës, te cilat si rregull krijohen nga grupet e përhershme te punës. 

 

5.1.2 Mbledhjet 

 

Mbledhjet e grupeve te përhershme te punës duhet te mbahen kur ka gatishmëri nga anëtaret për te 

diskutuar projekt standarde dhe çështje te tjera.  

Mbledhjet duhet te organizohen nga drejtuesi i grupit te përhershëm te punës ne bashkëpunim me 

sekretarin e KT apo personi i caktuar nga DPS. 

 

5.1.3 Raportimi 

 

Drejtuesi i grupit te përhershëm te punës duhet te përgatisë një raport për përfundimin e punës se caktuar 

dhe ta paraqesë tek KT qe e ka ngarkuar me atë detyre ose tek Bordi Teknik qe e ka krijuar atë grup pune. 

 

5.2 Nëngrupet e punës/grupe pune me synim te caktuar (NGP) 

 

Puna për hartimin e një standardi duhet te kryhet nga nëngrupet e punës te eksperteve. Këto nëngrupe duhet 

te krijohen nga grupet e përhershme te punës se KT, te atyre te krijuara nga Bordi Teknik apo nga KT. 

Nëngrupet e punës duhet te jene përgjegjës për hartimin e projekt standardeve, përmbajtjen dhe strukturën 

e tyre. Ato janë përgjegjës edhe për përkthimin, përgatitjen për publikim dhe strukturën e standardeve 

kombëtare shqiptare te cilat adoptojnë standarde ndërkombëtare apo evropiane. 

Nëngrupet e punës mund te krijohen edhe për te kryer detyra te tjera për një kohe te shkurtër, siç mund te 

jete hartimi i pjesëve te veçanta te planit te biznesit te KT. Nëngrupet e punës duhet te përbehen nga 
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eksperte, te propozuar nga palët e interesuara. Ekspertet te cilët vine nga jashtë palëve te interesuara, mund 

te propozohet te marrin pjese ne nëngrupet e punës por vetëm si eksperte te një fushe te caktuar. 

Krijimi i nëngrupeve te punës dhe drejtuesi i tij duhet te caktohen nga grupi i përhershëm i punës i krijuar 

nga KT përkatës ose Bordi Teknik. 

Gjate punës se tyre nëngrupet e punës duhet te respektojnë “Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë 

kombëtare te standardizimit”. 

 

 

6. Programi i punës së standardeve 

 

Programi i punës se standardizimit përbehet nga programet e punës se KT dhe te grupeve te përhershme te 

punës. 

Programi i punës se DPS duhet te përmbaje informacionin e mëposhtëm: 

- propozimet e miratuara për hartimin e standardeve shqiptare ne nivel kombëtar; 

- projekt standarde qe janë ne procesin e mendimit publik nga KT te CEN/CENELEC për te cilat 

synohet qe te adoptohen/zbatohen si standarde shqiptare duke i përkthyer ne gjuhen shqipe; 

- projekt standarde qe janë ne proces hartimi nga KT te ISO/IEC ne te cilat DPS është e regjistruar, te 

cilat janë ne fazën përfundimtare si projekt standarde dhe qe synohet qe te adoptohen/zbatohen si 

standarde shqiptare duke i përkthyer ne gjuhen shqipe; 

- adoptimi i standardeve ndërkombëtare dhe evropiane te miratuara duke i përkthyer ne gjuhen 

shqipe; 

- rishikimi i standardeve kombëtare shqiptare si rezultat i procesit normal te rishikimit te standardeve 

te miratuara. 

Programi i standardizimit duhet te botohet ne buletinin dhe faqen e internetit te DPS. Programi i 

standardizimit duhet te përmbaje te paktën: 

- numri i projekt standardit; 

- emërtimi i projekt standardit; 

- afatet për përfundimin e çdo faze. 

Çdo KT duhet te miratoje pjesën e tij te programit qe lidhet me fushën e tij te veprimtarisë. Veprimtaritë 

kryesore te DPS ne nivele te ndryshme te programit te standardizimit ne hartimin dhe zbatimin e 

standardeve kombëtare shqiptare dhe dokumenteve te standardizimit, jepen ne Shtojcën A. 

 

 

7. Standardet kombëtare shqiptare te hartuara ne nivel kombëtar 

 

Fazat kryesore ne procesin e hartimit te standardeve ne nivel kombëtar duhet te jene si me poshtë: 

a) propozimi dhe pranimi i një pune te re; 

b) njoftimi i fillimit te punës; 

c) hartimi i projektit; 

d) mendimi publik; 

e) rishikimi i komenteve; 

f) adoptimi i projektit; 

g) përgatitja për miratim dhe publikim; 

h) miratimi; 

i) publikimi; 

Te gjithë vendimet e KT për te kaluar ose jo ne fazën tjetër te procesit te hartimit duhet te dokumentohen 

me arsyetimet përkatëse. 

 

Hapat kryesore dhe fazat e hartimit specifikohen ne Tabelën 1. 

 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 30/120 

Tabela 1. Hapat kryesore te procesit te hartimit te standardeve shqiptare 

 

 

Fazat e hartimit ne DPS Organi përgjegjës Veprimtaria 

Pranimi/adoptimi i një 

pune te re 

 

KT/DPS, KT/NGP Vlerësimi i propozimit 

KТ Vendimi për pranim ose refuzim 

KT/DPS Përfshirja ne programin e punës 

Njoftimi për fillimin e 

punës se re 

DPS Notifikimi ne CEN/CLC për punën e re 

Njoftimi ne buletinin e DPS 

Hartimi i projektit NGP Hartimi i projektit te DPS 

 

Mendimi publik 

KT/DPS Qarkullimi i projektit për diskutim 

DPS Njoftimi ne buletinin e DPS 

Palët e interesuara Paraqitja e pozicioni mbi projektin 

Rishikimi i komenteve DPS/KT, NGP/KT Reflektimi i pozicionit 

Miratimi i KT  KT/DPS ose 

NGP/KT 

Pranimi i vendimit 

Përgatitja për miratim dhe 

publikim 

DPS Konfirmimi i projektit përfundimtar te 

standardit 

Miratimi Drejtori i 

Përgjithshëm 

Vendimi i miratimit 

Publikimi 

 

DPS 

 

Publikimi i standardit  

Njoftimi ne buletinin e DPS 

 

7.1 Pranimi/Adoptimi i një pune te re 

 

7.1.1 Propozimi për pune te re 

 

Kërkesat për standarde te reja ose për përmirësimin e atyre ekzistuese ne nivel kombëtar mund te bëhen 

nga çdo pale e interesuar ne Shqipëri. Çdo propozim duhet te jete i arsyeshëm dhe i mbështetur 

financiarisht dhe behet duke pasur parasysh nenin 15 te Ligjit Nr. 9870, date 4.2.2008 “Për 

standardizimin”.  

Shënim: Standardet shqiptare ne nivel kombëtar duhet te hartohen kur mungojnë standardet, ose projekt 

standardet ndërkombëtare e evropiane ne fushën përkatëse. Hartimi i një standardi te ri shqiptar ne nivel 

kombëtar duhet bazuar ne nevojën reale për te standardizuar ne atë fushe. 

Propozimi duhet te jete i justifikuar ne lidhje me: 

- objektivat qe do arrihen me ane te standardit (te cilat mund te jene përfitimet qe vine nga 

hartimi standardit për prodhuesit, tregtinë, sigurinë e produktit, mbrojtjen e konsumatorit etj.)  

- lloji i standardit te propozuar – specifikim (kërkesa teknike), metode, udhëzues për praktike te 

mire pune etj.; 

- lidhja me legjislacionin 

- mundësia për te zbatuar standardin për qëllime te vlerësimit te konformitetit;  

- mundësia për te zbatuar standardin për prokurime publike, 

- lidhja me standardet e tjera.  

Titulli dhe qëllimi i standardit duhet te jepen me hollësi. Do te ishte shume e vlerësuar qe propozimi te 

shoqërohet me një projekt standard te përgatitur sipas kërkesave te Rregullave dhe procedurave për 

veprimtaritë kombëtare te standardizimit. Ne rast se nuk ka projekt te përgatitur, propozimi duhet te tregoje 

dokumentet e referencës te cilat mund te shërbejnë si baze për hartimin e projektit.  

 

7.1.2 Vlerësimi i propozimit 
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Te gjithë propozimet e marra duhet t’i paraqiten për shqyrtim KT qe punon ne atë fushe. Kur nuk ka një 

KT te krijuar, atëherë Bordit Teknik duhet te vlerësoje propozimin duke pasur parasysh: 

a) ndikimin qe mund te japë për konkurueshmerine e ndërmarrjeve shqiptare ne tregun vendas dhe atë te 

huaj; 

b)  dobinë e standardit për te mbështetur legjislacionin ose ne drejtim te prezumimit te konformitetit qe 

kërkohet nga ligji. Hartimit te këtyre standardeve i jepet prioritet; 

c) përmirësim ne drejtim te mbrojtjes se shëndetit, sigurisë dhe mjedisit; 

d) faktorët ekonomike (palët e interesuara, tregu, mbështetja financiare, parashikimi se sa do te shitet ky 

standard). 

 

7.1.3 Vendimi për pranimin e një pune te re 

 

Vendimi për pranimin apo refuzimin e një propozimi për një pune te re merret nga Bordi Teknik mbi bazën 

e vlerësimit te KT përkatës ose bazohet ne vlerësimin e vete bordit ne rast se nuk ka një KT te krijuar.  

Te gjithë propozimet e pranuara nga Bordi Teknik për zhvillimin e punëve te reja duhet te përfshihen ne 

programet e punës te KT përkatëse.   

 

7.1.4 Njoftimi i një pune te re qe fillon 

 

Kur fillon puna për një standard te ri ose rishikim i një standardi ekzistues, kjo njoftohet ne buletinin e 

DPS. Njoftimi synon te tërheqë vëmendjen e subjekteve/organizatave vendase qe mund te kenë interes dhe 

mund te japin një kontribut ne ketë pune. 

Ky njoftim i dërgohet gjithashtu edhe CEN ne përmbushje te kërkesave te Direktivës 98/34/EC [3] 

Për punët e reja ne fushën elektroteknike, njoftimi i dërgohet CENELEC sipas procedurës Vilamoura. 

Duke zbatuar detyrimet e pezullimit/standstill, puna e re duhet te filloje kur nuk ka një pune paralele me te 

për një standard evropian te atij lloji ose kur nuk ka kundërshtime nga organet e tjera kombëtare te 

standardizimit.  

 

8. Hartimi i një projekt standardi shqiptar ne nivel kombëtar 

 

Kur hartohet projekti i një standardi kombëtar shqiptar, KT ose grupi i punës i eksperteve duhet te ndjeke 

qëllimin e caktuar.  

Kur hartohet një standard, duhen përdorur te gjitha te dhënat dhe eksperienca qe ekziston ne atë fushe. 

Ne raste te veçanta KT mund te filloje ose zgjeroje kërkimet ne fushën e tij për te plotësuar apo përforcuar 

një standard. 

Kur hartohen standardet duhet shmangur përfshirja e kërkesave te materialeve apo proceseve te patentuar., 

shih Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit, Pjesa e I. 

 

Gjate përgatitjes se projektit; grupet e punës/ekspertet duhet te punojnë sipas fazave dhe termave te 

specifikuara ne programin e punës dhe struktura e paraqitjes se standardit duhet te jete ne përputhje me 

Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit, Pjesa e III. Gjate punës 

pjesëmarrësit duhet te koordinojnë interesat e ndryshme për te arritur konsensusin.  

 

Përmbajtja e standardeve, përfshire edhe projektet për mendim publik, duhet te specifikohet saktësisht, 

qarte dhe pa lëne vend për dyshime.  

 

Teksti i një projekt standardi te plotësuar duhet t’i jepet sekretariatit te KT për shytimin para publikimit e 

regjistrimit dhe duhet te firmoset nga kryetari i KT përpara se te qarkulloje për mendim publik.  

 

 

8.1 Mendimi publik 
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Një faze e rëndësishme dhe e detyrueshme ne hartimin e çdo standardi është qarkullimi për mendim publik 

i projektit. Teksti i një projekt standardi kombëtar shqiptar duhet te qarkulloje për mendim publik ne 

përputhje me procedurën e përcaktuar për shpërndarjen e dokumenteve te DPS. Projekti për mendim publik 

duhet te ketë edhe shënime shpjeguese. 

 

  Shënim: Tekstet e projekt standardeve kombëtare shqiptare duhet te jene te tilla qe ne rast se nuk ka 

komente, atëherë te shkoje për publikim pa ndryshime te mëdha, pra te ndjeke kërkesat e përcaktuara ne 

Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit, Pjesa e III. Është përgjegjësi e 

përbashkët e personelit teknik dhe botues për te siguruar ketë gjate procesit te hartimit. 

 

Mendimi publik bazohet ne parimet e mëposhtme: 

 

a) një projekt standard vihet ne dispozicion te publikut për marrjen e mendimeve; 

 

b) procedura e marrjes se mendimeve zbatohet zakonisht vetëm një here; 

 

c) ndryshimet e propozuara ne përmbajtjen e një standardi kombëtar shqiptar te publikuar, vihen ne 

dispozicion te publikut përpara rishikimit apo mendimit te standardit; 

 

d) te gjithë komentet e marra shqyrtohen nga KT përkatës i DPS.  

 

Projektet bëhen te disponueshme për mendim publik duke i njoftuar ne buletinin dhe faqen e internetit te 

DPS. 

 

Një periudhe prej 8 javësh lihet zakonisht për marrjen e komenteve, te cilat dërgohen ne DPS nga te 

interesuarit. Fillimi dhe përfundimi i periudhës se komenteve caktohet ne buletin apo faqen e internetit te 

DPS.  

 

8.2 Rishikimi i komenteve 

 

Grupet ose nëngrupet e punës te KT te DPS marrin ne shqyrtim te gjitha komentet e bëra për një projekt 

përpara datës se mbylljes se tyre.  

 

Kur rezultatet e diskutimeve tregojnë ekzistencën e konsensusit për përmbajtjen e projektit, projekti i 

korrigjuar duhet t’i dërgohet sekretariatit te KT për miratimin e tij.  

 

Kur përmbajtja teknike ose struktura e një dokumenti ka ndryshime te rëndësishme si rezultat i komenteve 

te marra, grupi i punës duhet te rishikoje dokumentin dhe duhet te përgatitet një projekti i dyte për mendim 

publik dhe i dërgohet sekretariatit për qarkullim. 

 

Kur komentet nxjerrin ne pah një mungese konsensusi, KT duhet te rishqyrtoje dobinë dhe qëllimin e 

projektit dhe ai duhet te vendose për një forme tjetër publikimi (specifikim teknik, raport teknik etj.).  

 

8.3 Miratimi i projektit nga KT   

 

KT ose grupet e punës duhet te miratojnë standardin kombëtar shqiptar mbas arritjes se konsensusit. 

Kryetari dhe sekretari i KT duhet te firmosin tekstin e projektit te miratuar. 

 

Firmosja e tekstit te një standardi kombëtar shqiptar nga kryetari dhe sekretari i KT, do te thotë qe teksti 

është ne përputhje me praktikat e DPS dhe përfaqëson pozicionin e rene dakord te atij KT te DPS.   
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8.4 Përgatitja për miratim dhe publikim 

 

Një projekt standard kombëtar shqiptar i miratuar nga KT duhet te kontrollohet për: 

 

- përputhjen me Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit, Pjesa e   III 

- respektimin e rregullave dhe procedurave te brendshme te DPS; 

- zbatueshmeria e standardeve qe janë te referuara ne te;  

- konsistenca me standardet e tjera kombëtare dhe 

- nevoja për te ndryshuar ose shfuqizuar standardet ekzistuese.  

 

Projekt standardet qe plotësojnë kërkesat dhe janë kontrolluar për konsistencën e tyre ne terminologji, 

mënyrën e shprehjes, strukturën, paraqitjen, për referimet e sakta, gramatikën etj. duhet t’i paraqiten 

Drejtorit te Përgjithshëm për miratim.  

Projekt standardet qe nuk plotësojnë kërkesat e standardeve kombëtare shqiptare duhet te kthehen 

nëpërmjet sekretarit te KT, për te rishikuar dhe eliminuar mospërputhjet. 

 

8.5. Miratimi 

 

Drejtori i Përgjithshëm i DPS bën miratimin përfundimtar te projekt standardeve kombëtare shqiptare 

nëpërmjet firmosjes se vendimeve te KT përkatëse.  

 

 8.6 Publikimi 

 

Teksti përfundimtar publikohet si standard shqiptar (SSH).  

 

8.7. Rishikimi sistematik 

 

Për te siguruar qe standardet kombëtare janë te azhurnuara me praktiken aktuale, KT përgjegjës duhet ta 

rishikoje standardin ne një periudhe qe shtrihet nga një deri ne pese vjet. Standardet mund te rishikohen 

edhe me shpejt me kërkese te palëve te interesuara ne standardizim, me ndryshimin e teknologjisë ose 

ndryshime te rregullave teknike. 

Ne vijim te rishikimit te standardit kombëtar shqiptar, KT përkatës duhet te vendose për veprimet qe do 

merren ndërmjet mundësive te mëposhtme:  

- konfirmimit te standardit,  

- redaktimet e tekstit ose ndryshimet teknike te standardit, 

- rishikim i plote,  

- shfuqizimin ne se standardi nuk është me ne fuqi, 

- shfuqizimin sepse standardi është i vjetruar  

Shënim: nese një standard deklarohet i vjetruar, do te thotë qe ai standard nuk do te rishikohet ose përdoret 

me, me daljen e produkteve te reja, por do te mbahet për t’i shërbyer pajisjeve ekzistuese për ciklin e tyre te 

punës. 

 

8.8. Korrigjimet 

 

Kur identifikohen ne një standard një ose disa gabime te cilat mund te krijojnë keq interpretime ose te 

sjellin pasoja serioze dhe veprimet korrigjuese janë miratuar, duhet qe korrigjimi i miratuar te publikohet   

ne buletinin e DPS për te njoftuar publikun për gabimin. 

 

8.9. Amendamentet 
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Një amendament ne një standard duhet te hartohet për te bere një shtese ose ndryshim te kushteve teknike 

për te cilat është rene dakord. Amendamentet duhet te përpunohen ne përputhje me procedurat dhe rregullat 

për hartimin e standardeve. 

 

 

9. Pjesëmarrja e KT te DPS ne veprimtaritë e organizatave Evropiane dhe ndërkombëtare te 

standardizimit 

 

Për te qene ne gjendje te marre pjese ne punën e organizatave Evropiane dhe ndërkombëtare te 

standardizimit (CEN dhe CENELEC, ISO dhe IEC) është shume e rëndësishme për DPS qe te ndjeke 

Rregullat e Brendshme dhe Procedurat e CEN/CENELEC dhe  Direktivat e ISO/IEC. 

Pjesëmarrja ne procesin e hartimit te standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare dhe paraqitja e pozicionit 

kombëtar për projekt standarde te caktuara duhet te behet vetëm nëpërmjet KT te DPS. 

Pjesëmarrja e DPS ne punën e organizatave ndërkombëtare te standardizimit ISO dhe IEC varet nga niveli i 

anëtarësimit te saj ne këto organizata (anëtar me te drejta te plota ose korrespondent) dhe për rrjedhoje i 

tille është edhe niveli i anëtarësimit se KT te DPS ne KT respektove te ISO ose IEC, ose nenkomitetet 

teknike – ato mund te marrin te drejtën për pjesëmarrje aktive (P-member) ose vëzhgues (O-member). Kur 

DPS është P-member ne KT te ISO ose IEC ajo ka te drejtën te përfshije ekspertet e saj ne procesin e 

hartimit te standardeve ndërkombëtare dhe ka pergjegjesine për te votuar ne çdo faze te hartimit te këtyre 

standardeve ndërkombëtare. 

KT dhe ekspertet e DPS, te përfshire ne punën e organizatave Evropiane dhe ndërkombëtare te 

standardizimit (CEN dhe CENELEC, ISO dhe IEC) duhet te punojnë duke respektuar plotësisht Udhëzimin 

për delegatet dhe ekspertet shqiptare qe marrin pjese ne mbledhjet e standardizimit te  CEN, CENELEC, 

ISO dhe IEC – miratuar me Rregulloren e Brendshme të DPS. 

 

9.1 Pjesëmarrja e KT te DPS ne hartimin e standardeve Evropiane  

 

Pjesëmarrja e DPS ne procesin e hartimit te standardeve Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI), 

rregullohet me Procedurën për plotësimin e detyrimeve te DPS ne lidhje me përfshirjen e saj ne hartimin e 

standardeve. 

 

Fazat e hartimit te standardeve ndërkombëtare dhe Evropiane dhe veprimet përkatëse te KT te DPS, 

tregohen ne Tabelën 2. 

 

Tabela 2.  

Vijueshmëria e fazave te hartimit te standardeve ndërkombëtare dhe Evropiane dhe veprimet 

përkatëse te KT te DPS 

 

FAZA  Standard 

ndërkombëtar 

Standard Evropian Veprimet e DPS 

Propozimi dhe 

vlerësimi i 

punës se re 

Propozimi paraqitet për miratim si një pune 

e re nëpërmjet votimit 

  

DPS vlerëson propozimin nëpërmjet 

Bordit Teknik dhe Bordi vendos për 

votën e Shqipërisë  

 

Përgatitja e 

projekt  

standardit  

Hartimi i një projekt standardi ne nivelin e 

KT 

- Njoftimi për punën re publikohet ne 

buletinin e DPS.  

- Komiteti pasqyre i DPS jep/ve ne 

dispozicion ekspertet ose ekipin e tyre 

për te punuar  

Mendimi publik  ISO/DIS dhe IEC/ 

CDV qarkullohen 

prEN qarkullohet për 

mendim publik për një 

- Projekti  botohet ne buletinin e DPS 

për mendim publik.  
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për votim 

(periudhe 5 

mujore) 

periudhe 6 mujore  

 (ose 5 muaj sipas 

Marrëveshjes se Venës 

ose Drezdenit) 

- Komiteti pasqyre i DPS voton për 

adoptimin e standardit 

ndërkombëtar/Evropian dhe formulon 

pozicionin kombëtar  

 

Votimi formal FDIS qarkullohet 

për votim 

(periudhe 2 

mujore) 

prEN qarkullohet për 

votim (periudhe 2 

mujore) 

Komiteti pasqyre i DPS vendos për 

votën e Shqipërisë  

Publikimi Standardi 

ndërkombëtar 

publikohet mbas 

miratimit.  

 Komiteti pasqyre e adopton atë si S SH 

ISO/IEC, duke shtuar ne te elemente 

kombëtare, ne se është e nevojshme. S 

SH ISO/IEC publikohet dhe njoftohet ne 

buletinin e DPS. 

 

 

10. Zbatimi i standardeve Evropiane (EN, EN ISO, EN ISO/IEC, HD) si Standarde Shqiptare 

 

Një standard Evropian duhet te zbatohet normalisht 6 muaj mbas publikimit te tij si EN. 

Standardet Evropiane duhet te zbatohen ne Republikën e Shqipërisë:  

- Duke ju dhënë atyre statusin e standardit kombëtar duke publikuar një tekst te njëjte ne gjuhen shqipe 

ose ne një nga gjuhet zyrtare te organizatave Evropiane te standardizimit ose me adoptimit me faqe te pare 

ose me liste dhe  

- Duke shfuqizuar çdo standard kombëtar shqiptar qe është ne kundërshtim me to.  

Duke zbatuar standardet Evropiane ne nivel kombëtar, duhen pasur parasysh te dhënat e mëposhtme:  

- data e njoftimit (dnj); 

- data e publikimit (dp); 

- data e shfuqizimit (dsh). 

 

10.1. Publikimi i një teksti identik me atë te një standardi Evropian 

 

10.2. Publikimi i një teksti identik ne gjuhen shqipe 

 

DPS publikon standardet Evropiane ne gjuhen shqipe nen pergjegjesine e saj. Një kopje e tekstit te 

përkthyer, se bashku me deklarimin qe vërteton se përkthimi është i sakte, i duhet dërguar me kwrkesw 

CEN / CENELEC. 

DPS duhet te garantoje qe asnjë përkthim i standardeve Evropiane, përveç atij te miratuar dhe deklaruar ne 

CEN/CENELEC si përkthimi përfundimtar e zyrtar, nuk do te publikohet ose qarkullohet ne Republikën e 

Shqipërisë.   

 

10.3 Publikimi i një teksti identik ne një nga gjuhet zyrtare te СEN/CENELEC  

 

Ne rastet kur standardet shqiptare janë publikuar ne një nga tre gjuhet zyrtare, DPS duhet te dërgoje, me 

kërkesë, tek CEN vetëm kopje te faqes se pare kombëtare, parathënien kombëtare dhe anekset/shtojcat 

kombëtare (nëse ka). 

 

11. Miratimi i një standardi Evropian për t’u zbatuar si standard shqiptar 

 

Miratimi i një EN si standard shqiptar mund te behet duke publikuar faqen e pare te përkthyer ne shqip ose 

me liste, ne buletinin e DPS. Ne te dy rastet duhet deklaruar se EN është miratuar me gjithë numrin, titullin 

dhe datën e EN dhe se ku mund te merret standardi.  
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Një kopje e miratimit, me faqe te pare apo liste, i duhet dërguar, me kërkesë, CEN Management Centre ose 

Central Secretariat of CENELEC.  

 

12. Zbatimi i standardeve ndërkombëtare (ISO, IEC) si standarde shqiptare 

  

Kur DPS si organ kombëtar i standardizimit ka miratuar një projekt standard ndërkombëtar, standardi i 

publikuar duhet te zbatohet si standard kombëtar, me përjashtim te rasteve te mëposhtme: 

• kur standardi ndërkombëtar është adoptuar si standard Evropian; ose 

• kur ka një standard Evropian ne kundërshtim me te; ose 

• kur ka një standard kombëtar te cilin KT përkatës e konsideron se është me i përshtatshëm për Republikën 

e Shqipërisë. 

Mënyra e zbatimit te një standardit ndërkombëtar është publikimi i standardit ne shqip, kur kjo është e 

mundur. 

 

13. Zbatimi i amendamenteve te standardeve Evropiane/ndërkombëtare 

 

Kur një standard Evropian/ndërkombëtar, me amendamentet e tij te publikuara, duhet te zbatohet si 

standard kombëtar shqiptar se bashku me ato amendamente, duke i përfshire ato ne tekstin e standardit ne 

përputhje me Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit, Pjesa e III.  

 

Kur një standard Evropian zbatohet si standard shqiptar dhe amendamentet e tij dalin ne një kohe te dyte, ai 

amendament duhet te përfshihet ne tekstin e standardit shqiptar ne vendin e duhur. Pastaj standardi i 

amenduar duhet te ripublikohet ose ta miratohet veç si standard shqiptar, sipas rastit. Për rastin e fundit 

duhet vepruar sipas procedues për adoptimin e një standardi Evropian. 

 

14.  Hartimi i dokumenteve kombëtare te standardizimit (DS) 

 

Dokumentet shqiptare te standardizimit janë: 

- specifikime teknike, raporte teknike, manuale apo marrëveshje te veçanta teknike te DPS; 

- dokument shqiptare standardizimi qe adoptojnë specifikime teknike te CEN dhe CENELEC, raporte 

teknike te CEN dhe CENELEC, udhëzime te CEN dhe CENELEC, marrëveshje teknike te CEN. 

- dokument shqiptare standardizimi qe adoptojnë specifikime teknike te ISO dhe IEC, raporte teknike te 

ISO dhe IEC, udhëzues te ISO dhe IEC. 

 

14.1 Specifikimet teknike (TS) 

 

Një specifikim teknik me origjine kombëtare (DS, TR etj) është një dokument i cili përmban kërkesa 

teknike te miratuara nga KT te DPS me shumice te thjeshte. Një specifikim teknik përcaktohet me synimin 

për t’i shërbyer p.sh. qëllimit te:   

 publikimit te aspekteve te një subjekti i cili mund te mbështesë zhvillimin e industrisë kombëtare, 

 duke i dhënë udhëzime tregut me ose mbi specifikimet dhe metodat e analizave qe lidhen me to, 

 duke dhënë specifikime ne rastet e eksperimentimeve dhe ose teknologjive ne zhvillim e sipër.  

Programi i punës se KT te DPS duhet te përfshije një objekt pune i cili duhet te tregoje temën dhe 

produktin përfundimtar. 

Një objekt pune qe synohet te behet standard kombëtar shqiptar mund te publikohet si Specifikim Teknik 

kur:   

 ka pasur mbështetje te mjaftueshme për punën qe te avancoje si një standard kombëtar shqiptar, 

 nuk mund te arrihet konsensusi ne nivelin e KT. 

 

Vendimi për te përgatitur një DS, TR duhet te merret nga KT kur nuk ka standard kombëtar për atë subjekt. 
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Një projekt DS ose TR duhet te përgatitet nga KT i DPS ose nga një grup pune i caktuar nga KT. 

 

Një projekt DS, TR duhet te përgatitet duke ndjekur rregullat për përgatitjen e një standardi shqiptar.  

 

Asnjë specifikim teknik nuk mund te jete ne kundërshtim me një standard shqiptar.  

 

DS, TR duhet te miratohen nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS. 

DS, TR nuk duhet te amendohen por te zëvendësohen nga një botim i ri me një date te re te botimit. 

Publikimi me korrigjime është i mundur. 

KT përgjegjës duhet te siguroje qe specifikimet teknike ST rishikohen ne intervale kohore jo me pak se tre 

vjet, duke filluar nga data kur ata janë te disponueshem. 

Synimi i këtyre rishikimeve duhet te jete rishqyrtimi i DS apo TR te publikuara dhe ne se është e mundur te 

arrihet  marrëveshja për publikimin e ST apo TR qe do te zëvendësoje atë ekzistues, mundësia tjetër është 

shtyrja e afatit te rishikimit për 3 vjet te tjera ose shfuqizimi i ST apo RT. 

Jetëgjatësia/Afati maksimal kohor për një ST apo TR është 6 vjet (d.m.th. një periudhe 3 vjeçare dhe një 

shtyrje). 

Një ST apo TR duhet te shfuqizohet ne se publikimi i një ST apo TR tjetër është ne kundërshtim me te. 

 

14.2 Raportet Teknike  

 

Një Raport Teknik (DS DPS/RT) është një dokument informativ i miratuar nga KT i DPS me shumice te 

thjeshte votash. Një Raport Teknik jep informacion mbi përmbajtjen teknike te punës standardizuese. 

Raporti Teknik mund te krijohet ne rastet kur konsiderohet urgjente ose e këshillueshme te jepet 

informacion mbi bazën e te dhënave te grumbulluara te cilat janë pak te ndryshme nga ato qe publikohen 

normalisht nga DPS. 

Program i punës se KT te DPS duhet te përmbaje një detyre me një forme e objekt te caktuar si te 

dokumentit përfundimtar. 

 

Vendimi për te hartuar një DS DPS/RT duhet te merret nga Bordi Teknik.  

 

Projekt DS DPS/RТ duhet te hartohet nga një KT i DPS. 

 

Projekt DS DPS/RТ duhet te hartohet, sa me shume qe te jete e mundur, me rregullat e hartimit te 

standardeve kombëtare shqiptare.  

 

DS DPS/TR miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS. 

DS DPS/TR nuk duhet te mendohen por te zëvendësohen nga një version i ri me te njëjtin numër dhe datën 

e re te publikimit. Megjithatë mund te bëhen korrigjime nga DPS. 

Nuk ka afat kohor se sa qëndron ne fuqi një DS apo DPS/TR, por rekomandohet qe te rishikohen nga KT 

përgjegjës për t’u siguruar qe ato janë te vlefshme. 

 

14.3 Udhëzuesit e DPS 

 

Udhëzuesi është një dokument informativ i hartuar nga DPS. 

Udhëzuesit mund hartohen me synimin për te dhënë orientime teknike apo administrative ne punën e DPS:  

 duke dhënë këshillim se si duhen trajtuar çështjet e standardizimit, 

 duke dhënë informacion ose udhëzime ne çështjet e vlerësimit te konformitetit qe lidhen me  

veprimtarinë standardizuese te DPS.  

Udhëzuesit hartohen nga grupe pune te DPS. 

Kur udhëzuesit janë te orientuara teknikisht ato hartohen nga KT. 

Udhëzuesit miratohen nga Bordi Drejtues i DPS. 
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Kur udhëzuesit janë me përmbajtje teknike ata miratohen nga KT përkatës. 

Udhëzuesit nuk amendohen, por zëvendësohen nga botime te reja me te njëjtin numër me datën e re. 

Megjithatë mund te bëhen korrigjime nga DPS. 

Udhëzuesit rishikohen kur shihet e arsyeshme nga organi qe e ka hartuar. Shfuqizimi behet nga ai organ qe 

e ka miratuar.  

 

14.4. Zbatimi i dokumenteve te standardizimit Evropian/ndërkombëtar si dokumenta shqiptare te 

standardizimit 

 

Specifikimet teknike Evropiane duhet te njoftohen ne buletinin e DPS me titullin dhe numrin për te 

informuar publikun për ekzistencën e tyre.  

Dokumentet e standardizimit Evropiane/ndërkombëtare mund te zbatohen si dokument shqiptare te 

standardizimit. Ato duhet te identifikohen me germa ose numra. Identifikimi me germa duhet te jete një 

kombinim i germave DS dhe germave te tjera, ne varësi adoptimit te dokumenteve 

Evropiane/ndërkombëtare. Identifikimi me numra duhet te përmbaje numrin e dokumentit te standardizimit 

dhe vitin e miratimit te tyre.  

 

Dokumentet shqiptare te standardizimit qe zbatojnë dokumentet Evropiane/ndërkombëtare te 

standardizimit duhet te adoptohen nga KT përkatëse te DPS dhe te miratohen nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPS.  

 

 

Shtojca A 

 

(Informative) 

 

Standardet dhe dokumentet shqiptare te standardizimit 

 

Dokumenti Përcaktimi Veprimtaria e DPS 

Standardet 

Standard   

Standard është çdo dokument 

vullnetar, i hartuar me konsensus 

dhe i miratuar nga një organizëm i 

njohur standardizimi, i cili ofron, 

për përdorim të përbashkët dhe të 

përsëritur, rregulla, udhëzime ose 

karakteristika për veprimtari apo 

rezultatet e tyre, për një shkallë 

optimale rregulli, në një kontekst 

të dhënë. 

 

 

-  Mendim publik 

-  Pranimi nga një KT i DPS  

- Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

- Shfuqizimi i standardeve kombëtare qe janë 

ne kundërshtim 

 

SSH EN, SSH HD, 

SSH EN ISO 

 

SSH ISO,  

SSH IEC  

SSH ISO/ IEC 

 

-  Pranimi nga KT i DPS 

- Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

- Shfuqizimi i standardeve qe janë ne 

kundërshtim  

Dokumentet e standardizimit 

DS  
 

 

Dokument i adoptuar nga DPS për 

te cilin ka mundësi qe te arrihet 

marrëveshja qe te jete një standard 

kombëtar shqiptar, por qe 

aktualisht nuk ka mbështetjen e 

duhur qe te kalohet ne standard 

kombëtar shqiptar, 

- Mendim publik; 

- Miratimi nga një KT i DPS; 

- Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPS; 

- Njoftimi ne buletinin e DPS; 

- Standardet kombëtare qe janë ne 

kundërshti nuk shfuqizohen; 
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DS CEN/TS,  

DS CLC/TS 

 

DS ISO/TS,  

DS IEC/TS 

 

- ka dyshim se nuk mund te 

arrihet konsensusi, 

- përmbajtja teknike është akoma 

ne hartim e sipër, ose 

- ka ndonjë arsye tjetër qe 

parashikon publikimin e shpejte te 

një standardi Evropian. 

 

- Miratimi nga një KT i DPS; 

-   Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPS; 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

- Standardet kombëtare qe janë ne 

kundërshtim nuk shfuqizohen; 

DS DPS  Një dokument i cili përmban 

materiale informative (rishikime 

te përgjithshme ose te dhëna te 

arritjeve teknike) dhe qe nuk janë 

akoma te plota për t’u publikuar si 

standard ose specifikim teknik. 

 

  

 

- Mendim publik 

- Pranimi nga një KT i DPS  

- Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

-      Standardet kombëtare qe janë ne 

kundërshtim nuk shfuqizohen;  

DS CEN/TR,  

DS CLC/TR 

 

DS ISO/TR,  

DS IEC/TR 

- Pranimi nga një KT i DPS  

- Miratimi nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

- Standardet kombëtare qe janë ne 

kundërshtim nuk shfuqizohen;   

 

DS Udhëzuesi i 

DPS  

Një dokument i cili përmban 

udhëzime, këshilla ose 

rekomandime mbi parimet dhe 

politikat e standardizimit, si dhe 

udhëzime për ata qe hartojnë apo 

përdorin standarde.   

 

- Miratimi nga Bordi i DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS 

DS Udhëzues i  

CEN/CLC 

 

DS Udhëzues i  

ISO/IEC 

- Miratimi nga Bordi i DPS 

- Njoftimi ne buletinin e DPS  

 

Shtojca B  

 

Bibliografia 

 

Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit. Pjesa e I: Parime te përgjithshme 

Rregullat dhe procedurat për veprimtaritë kombëtare te standardizimit. Pjesa e III: Struktura, përmbajtja 

dhe përgatitja e standardeve shqiptare 

S SH ЕN 45020  Standardizimi dhe veprimtaritë qe lidhen me te – Fjalori i përgjithshëm (ISO/IEC Guide 

2:1996) 

Internal Rules of CEN/CENELEC– Part 1: Organisation and Management (http://www.cenorm.be/boss) 

Internal rules of CEN/CENELEC–Part 2: General Rules for Standardisation Activities 

Guide of CENELEC № 8 Procedure Vilamoura 

Directives of ISO/IEC – Part 1: Procedures for Technical Work (http://www.iso.org) 

Directives of ISO/IEC –Part 2: Rules for the Structure and Development of International Standards 

(http://www.iso.org) 

Directives of ISO/IEC Procedures for Technical Work of  ISO/IEC JTC 1 (http://www.iso.org) 

Directives of ISO/IEC, Annexes– Specific Procedures for ISO (http://www.iso.org) 

Directives of ISO/IEC, Annexes- Specific Procedures for IEС (http://www.iec.org)  

WTO TBT Code for Good Practice for the development, adoption and application of standards 

(http://www.wto.org)  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iec.org/
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Pjesa e III: 

 

Struktura, Përmbajtja dhe Përgatitja e Standardeve Shqiptare 

 

Përmbajtja e pjesës se III 

 

1 Fusha  
 

2 Terma dhe përcaktime  
 

3 Parime te përgjithshme  

3.1  Objektivi  

3.2  Njëtrajtshmëria 

3.3  Vazhdimësia me koleksionin e Standardeve Shqiptare  

3.4  Arsyet e hartimit te standardeve 

 

4 Struktura  
4.1  Nënndarja e lëndës  

4.1.1  Të përgjithshme 

4.1.2  Nëndarja e lendes ne një seri me pjese 

4.2  Nëndarja e lendes ne një standard te vetëm. 

4.3  Përshkrimi dhe numërimi i ndarjeve dhe nënndarjeve 

4.3.1  Pikat  

4.3.2  Nen pikat  

4.3.3     Paragrafët 

4.3.4  Listat  

4.3.5  Anekset  

4.3.6     Bibliografia 

4.3.7  Indeksi(et)  

 

5 Hartimi  
5.1  Te përgjithshme 

5.1.1 Qartësia 

5.1.2 Termat dhe përcaktimet 

5.1.3 Fjalët 

5.1.4 Mënyra urdhërore 

5.1.5 Përshkrimi 

5.1.6 Shenjat e pikësimit 

5.2  Elementet e pare informative 

5.2.1  Titulli i faqes 

5.2.2  Tabela e përmbajtjes 

5.2.3  Parathënie. 

5.2.4 Hyrje 

5.3  Elementet e përgjithshëm normative  

5.3.1  Titulli i një standardi 

5.3.2  Fusha  

5.3.3  Referimet normative 

5.4  Elementet teknike normative 

5.4.1  Terma dhe përkufizime  

5.4.2  Simbolet dhe shkurtimet e termave  

5.4.3  Kërkesat  



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 41/120 

5.4.4  Marrja e mostrës 

5.4.5  Metodat e provave  

5.4.6  Klasifikimi dhe  designation.  

5.4.7  Markimi, etiketimi dhe paketimi  

5.4.8  Anekset normative  

5.5  Elementet suplementar normative 

5.5.1  Anekset informative.  

5.5.2  Bibliografia  

5.5.3  Indeksi (et)  

5.6  Elemente te tjerë informative  

5.6.1  Shënime dhe shembuj te integruar ne tekst   

.6.2  Shembuj. 

5.6.3  Shënime ne fund te tekstit  

5.7  Tabelat  

5.7.1 Te përgjithshme 

5.7.2 Përdorimi 

5.7.3 Numërimi 

5.7.4 Mënyra e vendosjes se numrave dhe titujve ne një tabele. 

5.7.5 Titujt e kolonave 

5.7.6 Vazhdimi i tabelave  

5.7.7 Shënimet ne fund dhe Shënimet ne fund te tabelës 

5.8 Figurat  

5.8.1 Përdorimi 

5.8.2 Forma 

5.8.3 Numërimi 

5.8.4 Renditja e numrave dhe titujve te figurës 

5.8.5  Simbolet e shkronjave ne figura 

5.8.6 Stili i shkronjave qe përdoren ne figura 

5.8.7 Njësite dhe sasitë qe përdoren ne figura 

5.8.8 Shënimet ne fund dhe Shënimet ne fund te figurës 

5.8.9 Përshkrimi tekstit te figurave  

5.9  Fotografia 

5.10  Përdorimi i emrave tregtare 

5.11  Referimet ne tekst 

5.11.1  Te përgjithshme 

5.11.2 Referimet ne terezinë e tekstit te vete standardit 

5.11.3 Referimet e elementeve te tekstit  

5.11.4  Referimet e tabelave dhe figurave 

5.11.5 Referimet ndaj standardeve te tjera 

5.11.5.1  Referimet e datuara 

5.11.5.2    Referimet e pa datuara 

5.11.6 Referimet ndaj dokumenteve ose elementeve te tyre, përveç standardeve 

5.11.7 Referimet ne tekst  

5.12  Paraqitja e numrave dhe vlerave numerike 

5.13 Sasitë, njësite dhe shenjat 

5.14  Formula matematikore  

5.15 Paraqitja e dimensioneve dhe tolerancave  

5.16 Mendimi i Standardeve Shqiptare qe implementojne Standardet Evropiane e Ndërkombëtare 
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6 Implementimi i Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare 

 

7 Implementimi i mendimeve te Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare  

 

8 Korrektimi I Standardeve Shqiptare qe kane implementuar standardet Evropiane apo 

ndërkombëtare  

 

9 Paraqitja e llojeve te shkrimit ne Standardet Shqiptare 

 

Aneksi A (normativ)   Format verbale 

 

Aneksi B  (informativ)  Shembull i numërimit te nënndarjeve ne tekst 

 

Aneksi C  (normativ)   Faqja e titullit te Standardit Shqiptar 

 

Aneksi D  (normativ)  Draftimi i titullit te një standardi 

 

Aneksi E  (normativ)   Draftimi i termave dhe përcaktimeve 

 

Aneksi F     Figurat 

 

Aneksi G      Sasitë dhe njësite qe aplikohen ne Standardet Shqiptare 

 

Aneksi H                                Shembuj te teksteve uniforme te Standardeve Evropiane e Ndërkombëtare te 

përkthyera ne shqip 

 

Aneksi I    Rregullat për llojin e shkrimit te Standardeve Shqiptare 

 

Aneksi J     Zbatimi i Standardeve Evropiane si Standarde Shqiptare  

 

Aneksi K    Zbatimi i Standardeve Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare   

 

 

1 Fusha 

 

Kjo Pjesë e kësaj Rregulloreje përcakton rregullat për strukturën dhe hartimin e Standardeve Shqiptare, si 

dhe rregullat për paraqitjen e përmbajtjes se tyre. Këto rregulla janë në përputhje me ato të 

CEN&CENELEC  dhe ato të ISO e IEC. 
 

Kjo Pjesë është e aplikueshme edhe për përgatitjen e dokumenteve te tjera ne fushën e standardizimit. 

2 Termat dhe përkufizimet 

Për qëllime te kësaj Pjese, termat dhe përkufizimet e dhëna më lart në këtë Rregullore (Pjesa I dhe II) dhe 

termat në vijim do të zbatohen: 

 

2.1 elementet  

 

2.1.1 elementet normative  

ato elemente qe parashikojnë se çfarë duhet te plotësohet ne mënyre qe te arrihet përputhshmëri me 

standardin  

 

2.2 elementet informative 
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2.2.1 elementet e pare  

ato elemente qe identifikojnë standardin, paraqesin përmbajtjen dhe lidhjen e tij me standarde te tjera 

 

2.2.2 

elementet plotësues 

ato elemente qe japin informacion shtese/shpjegues me qellim qe te ndihmojnë ne kuptimin ose përdorimin 

e standardit  

 

2.3 

elementi i kërkuar  

ai element, prezenca e te cilit ne një standard është e detyrueshme  

 

2.4  

elementi opsional  

ai element, prezenca e te cilit ne një standard varet nga parashikimet e dhëna ne një standard te caktuar  

3 Parime te përgjithshme 

 

3.1 Objektivi 

Objektivi i një standardi është te përcaktoje qarte dhe pa ekuivokë parashikimet e dhëna ne mënyre qe te 

lehtësoje te kuptuarin dhe marrëdhënien reciproke te komunikimit dhe tregtisë se brendshme dhe 

ndërkombëtare.  

  

Për te arritur ketë objektiv standardi do te: 

a) jete i plote për aq sa është e nevojshme brenda limiteve te specifikuara fushës se tij; 

b) jete konsistent, i qarte dhe i sakte; 

c) paraqesë plotësisht te rejat me te fundit te shkencës dhe teknologjisë; 

d) siguroje kuadrin e duhur për zhvillimet teknologjike te se ardhmes, dhe 

e) jete i kuptueshëm për ata persona te cilët nuk kane marre pjese ne hartimin/ përgatitjen e tij. 

 

3.2 Njëtrajtshmëria 

Uniformiteti i strukturës, stilit dhe terminologjisë do te konsistojë jo vetëm brenda secilit standard, por 

edhe brenda gjithë serisë se standardeve shoqëruese.  

 

Struktura e standardeve shoqëruese dhe numërimi i pikave te tyre do te jete, për aq sa është e mundur, 

identike. Ne mënyre analoge, fjalët do te përdoren për te shprehur parashikimet identike (shih gjithashtu 

6.4.1). 

 

I njëjti term do te përdoret tek secili standard apo seri standardesh për te shprehur një koncept te caktuar.   

 

3.3 Vazhdimësia ne koleksionin e Standardeve Shqiptare 

Ne mënyre qe te arrihet qëllimi i vazhdimësisë ne koleksionin e Standardeve Shqiptare, teksti i çdo 

standardi do te jete ne përputhje me parashikimet përkatëse te Standardeve Shqiptare baze ekzistuese qe 

lidhen me: 

a) terminologjinë e standardizuar; 

b) parimet dhe metodat e terminologjisë; 

c) sasitë, njësite dhe simbolet e tyre; 

d) shkurtimet e termave; 

e) referimet bibliografike; 

f) vizatimet teknike; dhe 
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g) simbolet grafike 

 

Gjithashtu, për çështje teknike specifike, do te ndiqen parashikimet përkatëse te standardeve te 

përgjithshme qe kane te bëjnë me subjektet ne vijim: 

h) kufizimet dhe përmasat/ forma korrekte; 

i) tolerancën e dimensioneve dhe matja e pasaktësive; 

j) numrat e preferuar; 

k) metodat statistikore; 

l) kushtet e mjedisit dhe provat shoqëruese; 

m) sigurinë; 

 

3.4 Arsyet  për hartimin e standardeve 

 

3.4.1 Kur planifikohet për një standard te ri apo për një seri standardesh duhet te përmbushen kërkesat si 

vijon: 

- çështjet/aspektet qe do te mbulohen (p.sh. kërkesat e shëndetit dhe sigurisë, t’i shërbeje qëllimit 

për te cilin po hartohet, kërkesat për mirëmbajtjen dhe shërbimin, rregullat e instalimit, vlerësimin e 

cilësisë); 

- titullin e standardit; 

- fushën; 

-strukturën (nënndarjen e lendes ne një seri pjesësh) 

- lidhjet e brendshme. 

 

3.4.2 Ne vlerësimin e nevojave për hartimin/përgatitjen e një standardi te ri duhet te konsiderohen: 

a) qëllimi dhe synimet e përpjekjeve te standardizimit; 

b) parashikimi i eksperteve dhe burimet financiare; 

c) studimi i fizibilitetit për implementimin e standardit për qëllime çertifikimi; 

d) lidhja me standardet e tjera. 

 

3.4.3 Arsyet kur planifikohet mendimi i një standardi duhet te jene: 

a) nevoja urgjente për te përmirësuar parashikimet specifike te një standardi; 

b) lidhja me koleksionin e standardeve. 

 

Amendimi i një standardi, kur është e mundur, duhet te shmanget. 

 

Amendim duhet t’i referohet vetëm një publikimi te caktuar te një standardi, dhe qe është i vlefshëm ne 

kohen e publikimit te amendamentit. 

 

Amendimet, te cilat janë te nevojshme, por jo te një rëndësie aq te madhe ne lidhje me përmirësimin e 

nivelit te standardit, do te përfshihen ne publikimin e ri te rishikuar te standardit.  

 

3.4.4  Arsyet e rishikimit dhe publikimit te ri te një standardi duhet te jene: 

a) nevoja për amendim e me shume se 10 % e tekstit te standardit; 

b) ka me shume se 3 amendime te një standardi. 

 

4 Struktura 

 

4.1  Nëndarja e lëndës 

 

4.1.1  Të përgjithshme 
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Standardet janë kaq te ndryshme, sa nuk mund te vendosen rregulla te përgjithshme për nënndarjen e 

lendes. 

 

Megjithatë, është pranuar gjerësisht, qe një standard individual do te përgatitet për secilin subjekt dhe do te 

publikohet. Ne raste specifike dhe për arsye praktike standardi mund te jete i ndare ne pjese nen te njëjtin 

numër, për shembull kur: 

 

- standardi mund te behet shume voluminoz dhe koha e duhur për te gjetur informacionin ne një 

dokument te vetëm do te ishte shume e madhe dhe për rrjedhoje e papranueshme;  

 

- pjesët ne vazhdim lidhen me përmbajtjen; 

 

- pjesët e standardit mund te jene te referuara ne rregulloret, ose 

 

- pjesët e standardit synojnë te shërbejnë për qëllime certifikimi. 

 

Kjo ka avantazhin qe secila pjese mund te ndryshohet veçmas kur kërkohet. 

 

Ne veçanti, aspektet e një produkti, i cili është jashtë interesit te palëve te ndryshme (p.sh. prodhuesit, 

trupave te çertifikimit, autoriteteve ligjvënëse) do te jene qartësisht te dallueshme, mundësisht si pjese te 

një standardi ose si standarde te veçanta. 

 

Aspekte te tilla individuale janë, për shembull: 

 

-kërkesat për shëndetin dhe sigurinë, t’i shërbeje qëllimit për te cilin po hartohet, vlerësimi i 

cilësisë; 

 

- domosdoshmëria e llojeve te ndryshme te standardeve, p.sh. specifikimet, kodi i praktikes se mire; 

 

- kërkesat për rezultatin përfundimtar; 

 

- kërkesat për mirëmbajtjen dhe shërbimin; 

 

- rregullat e instalimit, dhe 

 

- rëndësia ne nivel Evropian, ndërkombëtar ose vetëm rëndësia ne nivel kombëtar. 

 

Ndarjet dhe nënndarjet qe mund te ketë një standard janë dhënë ne Tabelën 1. 

 

Tabela 1: Ndarjet dhe nënndarjet e një standardi 

 

Ndarjet dhe nënndarjet e 

një standardi 

Shembull i numërimit   

Pjesa 364-4 

Pika 1 

Nënpika 1.1 

Nënpika 1.1.1 

Paragrafi [s’ka numër] 

Aneksi A 
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4.1.2 Nendarja e lendes ne pjesët e një serie 

 

Pjesët janë nënndarje individuale qe mbajnë numrin e standardit. Numri i secilës pjese do te tregohet me 

një ose me shume numra Arabike te cilët ndjekin numrin e standardit dhe qe paraprihet nga një vije ndarëse 

ne mes, për shembull: 

 

“SSH ISO 31-3” – për Pjesën 3 te SSH ISO 31. 

Titulli i një pjese do te përbehet ne te njëjtën mënyre si te standardit siç përshkruhet ne 6.3.1. Te gjithë 

titujt individuale ne pjesët e një serie do te përmbajnë te njëjtët elemente prezantues dhe elemente kryesore, 

ndërsa elementet plotësues/komplementues do te jene te ndryshëm për secilin rast ne mënyre qe te dallohen 

pjesët nga njëra tjetra. Elementi plotësues do te paraprihet ne secilin rast nga fjala “Pjesa …:”. 

 

Janë ne përdorim dy sisteme për nënndarjen ne pjese: 

 

a) Secila pjese ka te beje me një çështje specifike te subjektit dhe mund te qëndroje vetëm. 

 

SHEMBULLI 1: 

 

 Pjesa 1: Përcaktimet 

 

Pjesa 2: Kërkesat 

 

Pjesa 3: Metodat e provave 

 

SHEMBULLI 2: 

 

 Pjesa 1: Përcaktimet 

 

Pjesa 2: Harmonics 

 

Pjesa 3: Electrostatic discharge 

 

b) Subjekti ka aspektet e përbashkëta dhe specifike; 

 

- aspektet e përbashkëta janë dhënë ne Pjesën 1.  

 

- aspektet specifike (te cilat mund te modifikojnë ose te shtoje aspekte te përbashkëta dhe për ketë 

arsye nuk mund te qëndrojnë vetëm) do te jepen ne pjese te veçanta. 

 

SHEMBULLI 3: 

 

 Pjesa 1: Kërkesa te përgjithshme 

 

Pjesa 2: Kërkesa te veçanta për shufra për përdorim te përgjithshëm   

 

Pjesa 3: Kërkesa te veçanta për shufra çeliku me karbon e ulet 

 

 Pjesa 4: Kërkesa te veçanta shufra për përdorime speciale  

 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 47/120 

Ne rastin kur përdoret sistemi i përshkruar ne 5.1.2 b), duhet te tregohet kujdes qe referimet nga njëra pjese 

ne tjetrën te bëhen gjithmonë duke pasur parasysh publikimin me te fundit. Ka dy mënyra për te arritur 

ketë: 

 

1) Nëse referimi është bere ndaj një elementi te veçante, ai (referimi) duhet te jete i datuar (shih  

6.11.5.1) për shkak te ndryshimeve te mundshme ne publikimin ne vazhdim te tekstit te referuar.  

 

2) Ne rastin kur e gjithë seria e pjesëve është ne kontroll te vazhdueshëm nga e njëjti Komitet 

Teknik (KT), lejohet përdorimi i referimit te pa datuar, duke siguruar qe ndryshimet 

korresponduese janë implementuar menjëherë ne te gjitha pjesët dhe nuk ka reference ndaj një 

elementi te veçante. 

 

Përdorimi i referimeve te pa datuara kërkon një nivel te late disipline nga KT përgjegjës për 

standardin. 

 

Përdorimi i referimeve te pa datuara nuk lejohet ndaj standardeve te KT te ndryshme, përveç 

rasteve kur referimet normative me qellim janë te pa datuara, p.sh. kur është pranuar qe do te mund 

te përdoren te gjitha ndryshimet e ardhshme te tekstit te referuar për qëllime te standardit ne fjale.    

 

Secila pjese e një standardi me shume pjese do te hartohet/përgatitet ne përputhje me rregullat e një 

standardi individual. 

 

Parathënia e pjesës se pare te një standardi me shume pjese do te përmbaje një liste te serisë se standardeve. 

Parathëniet e secilës pjese ne vazhdim do te përmbaje referimet ndaj pjesëve te tjera, nëse ato janë te 

njohura tashme. 

  

4.2 Mendarja e lendes ne një standard individual 

 

Elementet qe se bashku formojnë një standard mund te klasifikohen ne dy mënyra te ndryshme: 

 

4.2.1 Nga natyra e tyre normative/informative dhe nga pozicioni i tyre brenda strukturës, p.sh. 

 

a) elementet normative (te përgjithshëm dhe teknike) te cilët përmbajnë parashikimet thelbësore te 

standardit p.sh. kërkesat e te cilit është e domosdoshme te plotësohen ne mënyre qe te arrihet 

përputhshmëria me standardin. Kjo mund te formulohet si kërkesat, rekomandimet, lejimet ose 

mundësitë (shih Aneksin A). 

 

b) elemente informative: 

1) elementet e parë informative qe identifikojnë një standard japin përmbajtjen dhe lidhjen e 

tij me standardet e tjera; 

 

2) elementet shtese informative japin informacion shtese me qellim qe te ndihmojnë ne 

kuptimin ose përdorimin e standardit. 

 

4.2.2 Prezenca e tyre ne përmbajtjen e standardit është: 

 

- e kërkuar; 

 

- opsionale. 
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Një shembull tipik i prezencës se elementeve ne një standard është dhënë ne Tabelën 2. Tabela 2 gjithashtu 

liston përmbajtjen e lejuar te secilit prej elementeve. 

 

4.3  Përshkrimi dhe numërimi i ndarjeve dhe nënndarjeve 

 

4.3.1 Pikat 

Një pike është komponenti baze ne nënndarjen e përmbajtjes se një standardi. 

 

Secili standard apo pjese e tij do te ndahet me pika. 

 

Pikat ne secilin standard apo pjese te tij do te numërohen me numra Arabike, duke filluar me 1 për piken 

“Fusha”.  

 

Numrat do te vazhdojnë ne mënyre progresive duke përjashtuar çdo aneks (shih 5.3.5). Numërimi i pikave 

ne çdo aneks do te jete i pavarur. 

 

Secila pike do te ketë një titull, i cili vendoset menjëherë mbas numrit te tij dhe ne te njëjtin rresht. Ky 

rresht do te ndahet nga teksti ne vazhdim te tij. 

 

4.3.2 Nënpika 

Nënpikat janë nënndarje te pikave. Nënpikat do te numërohen me numra Arabike (për shembull 2.1). 

 

Kur është e nevojshme një nënpike mund te ndahet deri ne nivelin e peste me nënndarje te tjera, për 

shembull: 

 

2.1 

2.1.1 

2.1.1.1 (niveli i fundit i rekomanduar për nënndarje) 

Një nënpike nuk do te krijohet, përveç kur ka te paktën një nënpike tjetër ne te njëjtin nivel. (Për shembull, 

një pjese e tekstit ne piken 5 nuk do te shënohet nënpika “5.1” përveçse kur është gjithashtu nënpika “5.2”.   

 

Secila nënpike e pare duhet te ketë një titull, i cili duhet te vendoset menjëherë mbas numrit te saj, ne te 

njëjtin rresht dhe te ndahet nga teksti qe vijon. Përdorimi i titujve do te jete i njëjte/ uniform për nënpikat e 

te njëjtit nivel. 

 

SHENIM: Nënpikat dytësore mund te trajtohen ne te njëjtën mënyre.  

 

Ne mungese te titujve, termave kyç apo frazave, te vendosura ne mënyre te dallueshme, te dukshme qe ne 

fillim te tekstit, nënpikat mund te përdoren për te tërhequr vëmendjen ndaj subjektit me te cilin ka te beje. 

Te tilla terma apo fraza nuk do te listohen ne tabelën e përmbajtjes. 

 

Një shembull i numërimit te elementeve është dhënë ne Aneksin B. 

 

Tabela 2 – Vendosja e elementeve ne një standard 

 
Lloji i elementit Vendosja e elementeve ne një 

standard  

Nënpika Përmbajtja e lejuar
a
 e 

elementit(eve) ne një 

standard 

I pare informativ 
Faqja e titullit 6.2.1 Titulli 

Tabela e përmbajtjes 6.2.2 Përmbajtja e gjeneruar
b 
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Parathënia 6.2.3 

Teksti 

Shënimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes 

Hyrje 6.2.4 

Teksti 

Figura(t) 

Shënimi(et) 

Tabela(t) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes 

I përgjithshëm 

normativ 

Titulli 6.3.1 Teksti 

Fusha 6.3.2 

Teksti 

Figura(t) 

Tabela(t) 

Shënimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes 

Referimi (et) normative 6.3.3 

Referimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes  

Teknik normativ 

Termi(at) dhe përcaktimi(et) 

Simbolet dhe shkurtimet e termave  

Kërkesat 

Marrja e mostrave 

Metoda e provave 

Klasifikimi dhe dizenjimi 

Farkimi, etiketimi dhe paketimi 

Anekset normative
 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

6.4.6 

6.4.7 

6.4.8 

Teksti 

Figura(t) 

Tabela(t) 

 Shënimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes 

Shtese informativ Anekset informative 
c,d 

6.5.1 

Teksti 

Figura(t) 

Tabela(t) 

 Shënimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes 

Shtese informativ 
Bibliografia 6.5.2 

Referimi(et) 

Shënimi(et) ne fund te 

faqes  

Indeksi(et) 6.5.3 Përmbajtja e gjeneruar
b
 

 

a
 Me ngjyre te trashe = elementi i kërkuar; me ngjyre te lehte = elementi opsional; drejt vertikal = elementi 

normativ; shkrim i pjerrët (italik) = element informativ. 
 

b
 Ne dokument elektronike, tabela e përmbajtjes do të gjenerohet automatikisht. 

 

c
 Shih 5.3.5 për vendosjen e anekseve. 

 

d
 Anekset informative nuk mund te përmbajnë elemente normative, përveç kur këto elemente përmbajnë 

parashikime opsionale. Për shembull, “Metoda e provave” qe është opsionale mund te përmbaje parashikime. 
 

 

4.3.3  Paragrafi 

 

Një paragraf është një nënndarje pa numër e një pike apo nënpike. 
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Paragrafët do te ndahen nga një rresht/hapësire e bardhe/bosh. 

 

“Paragrafët ne vazhdim” p.sh. teksti ndërmjet titullit dhe nënndarjes se pare te cilës i kemi vendosur numër 

do te shmanget (shih shembullin e vendosjes korrekte dhe jo korrekte te numrave). 

 

Shënim 1: Referimi ndaj “paragrafëve ne vazhdim” është jo shume i qarte. Ne shembullin e 

mëposhtëm paragrafi i treguar nuk mund te kuptohet si i vetmi paragraf qe fillon ne “piken 5”. Ne 

shembullin e vendosjes korrekte te numrit paragrafi është identifikuar si 5.1. 

  

Shënim 2: Fjalia e pare ne piken “Terma dhe përcaktime” nuk është një paragraf ne vazhdim. Ai 

paraqet një liste te përcaktimeve te cilave i kemi vendosur numra dhe jo nënpika. Fjalia hyrëse, ne 

pikat qe listojnë reagentet dhe aparatet, gjithashtu nuk konsiderohet te jete një paragraf ne vazhdim. 

 

SHEMBULL: 

 

Korrekt 
 

Jo Korrekt 

5 Përgatitja 5 Përgatitja 

5.1   Ххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

Ххххххххххххххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

 

Хххххх х ххххххххххххх    

 

Ххххххххххххххххххххх   } hanging 

paragraphs 

Хххххх х ххххххххххххх    

 

5.2   Tipi А 

Хххххх х ххххххххххххх 

 

5.1   Tipi А 

Хххххх х ххххххххххххх 

5.3 Тipet В dhe С 

Хххххх х ххххххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

 

5.2 Тipet В dhe С 

Хххххх х ххххххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

Хххххх х ххххххххххххх 

 

6 Raporti i provës 6 T Raporti i provës 

 

4.3.4 Listat 

 

Ne mënyre qe te lehtësohet kuptimi i sakte i standardit dhe referimet ndaj paragrafëve te caktuar ato mund 

te vendosen ne formën e listave. Secili standard/ dokument standardzimi ne një liste do te jete ne te njëjtën 

forme gramatikore (shih shembujt e dhënë me poshtë).  

 

a) Tipet e listave 

 

Listat mund te jene ose me një fjali te plote (shih shembullin 1), ose me një propozim gramatikor te plote te 

ndjekur nga dy pika (:) (shih shembullin 2), ose me pjesën e pare te një propozimi pa u mbyllur me dy pika 

(:) te plota me artikuj ne liste (shih shembullin 3). 

 

1) Kur një liste paraqitet ne formën e një fjalie te plote ajo duhet te ketë pike ne fund te 

fjalisë. Secili artikull ne një liste do te jete një fjali e plote e cila fillon me shkronje te madhe dhe do 

te mbaroje me pike ne fund. 
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SHEMBULLI 1: 

 

Grafiket do te kenë gabimet qe vijojnë: 

 

a) ne disa raste përdoruesit mendojnë te shtojnë dhe te parashikojnë jo drejt te dhënat gjate 

prezantimit te një kategorie te veçante. 

 

b) tendenca për te shtuar behet e paqarte kur  vlerat e morisë se te dhënave mbivendosen. 

 

2) Kur një liste është ne formën e një propozimi te plote gramatikor ai do te ndiqet nga dy 

pika (:). Secili artikull ne një liste do te përbeje një propozim gramatikor. Secili artikull ne një liste 

do te filloje me një shkoje te vogël dhe do te mbyllet nga një pikëpresje (;), përveç artikullit te 

fundit te cilit do t’i vendoset pika ne fund. 

 

SHEMBULLI 2:  

 

Nuk kërkohen ndryshime për asnjërën nga kategoritë e mëposhtme te aparaturave: 

- aparat me energji qe nuk i kalon 10 W ne kushte normale pune; 

- aparat me energji qe nuk i kalon 50 W, i matur 2 min mbas aplikimit te çdo kushti jo normal pune; 

- aparat për pune te vazhdueshme. 

 

3) Kur një liste është ne formën e një pjese te një propozimi pa pika, secili artikull i listës do te 

jete një fjali e plote se bashku me fjalinë hyrëse. Secili artikull ne një liste do te filloje me shkronje 

te vogël dhe do te mbyllet me një pikëpresje (;), përveç artikullit te fundit te cilit do t’i vendoset 

pika ne fund. 

 

SHEMBULLI 3: 

 

Vibrimet ne aparate mund te shkaktohen nga: 

 mos balancimi ne elementet rrotullues; 

 deformime te vogla ne kuadër; 

 transportimet; 

 ngarkesat aerodinamike. 

 

b) Përgatitja e artikujve 

 

1) Secili artikull ne një liste do te paraprihet nga një shkronje e vogël e ndjekur nga kllapa ne mënyre qe 

te identifikohet.  

 

2) Nëse është e nevojshme te nëndahet me shume një artikull  ne një tip liste te mëvonshme, atëherë do 

te përdoren numra Arabike me kllape me hapësire nga e majta. 

 

SHEMBULLI 4: 

 a)… 

 b)… 

            1) 

            2) 

 c)... 
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3) Nëse identifikimi individual i artikujve nuk është i nevojshëm, secili artikull ne një liste do te 

paraprihet nga një vije ndarëse (/) ose një pike (bulle) (shih shembullin 2 dhe shembullin 3). 

 

4) Për te tërhequr vëmendjen ndaj lendes qe ka te beje me artikujt e ndryshëm ne liste, terma 

fraza kyçe mund te përdoren ne mënyre te dallueshme. 

 

Nëse kërkohet qe disa artikuj te listohen ne tabelën e përmbajtjes, ato nuk duhet te paraqiten si liste 

artikujsh, por si nënpika titujsh (shih 5.3.2). 

 

4.3.5 Anekset 

 

Anekset e një standardi, normative dhe informative, do te vendosen mbas tekstit kryesor te standardit dhe 

do te renditen sipas citimeve te tyre ne tekst.  

 

Secili aneks do te përmbaje një fjale kryesore "Aneks" e ndjekur nga një shkronje e madhe e alfabetit 

Shqiptar, sipas rendit te tij, duke filluar me "A",  (pa  “О” dhe  “З”). Fjala kryesore e aneksit do te ndiqet 

nga treguesi "(normative)" ose "(informative)", dhe nga titulli, secili ne rreshta te ndare.  

 

Një pike nuk do te krijohet përveçse kur ka me shume se një pike, për shembull, një pjese e tekstit ne 

Aneksin A nuk do te paraqitet si pika “A.1” përveçse kur është gjithashtu edhe pika “A.2”. Numrat e dhënë 

ne pikat, nënpikat, tabelat, figurat dhe formulat matematikore ten je aneksi do te paraprihen nga shkronja qe 

përshkruan atë aneks, p.sh. “Figura A.1”. Numërimi do te filloje përsëri me secilin aneks. Një aneks i vetëm 

do te paraqitet "Aneksi A".  

 

Aneksi i pare do te jete ne një faqe te veçante dhe për anekset e tjera kjo kërkese nuk është e detyrueshme. 

 

4.3.6  Bibliografia 

Përshkrimet bibliografike, nëse ka, do te vendosen mbas aneksit te fundit. Për hartimin e rregullave shih 6.5.2. 

 

4.3.7 Indeksi(et)  

Indeksi/et, ne se ka, do te vendosen mbas elementit te fundit. Për hartimin e rregullave shih 6.5.3. 

 

 

5 Hartimi/përgatitja 

 

5.1 Te përgjithshme 

 

5.1.1 Qartësia 

Standardi do te hartohet ne atë mënyre qe te jete lehtësisht i kuptueshëm nga eksperte qe e njohin fushën e 

aplikimit te një standardi te dhënë.   

 

SHENIM 1: Është pranuar qe zbatimi i parashikimeve qe jepen ne një standard te dhënë, do t’i 

besohet atyre eksperteve qe kane eksperiencën dhe kualifikimin e duhur. Nëse shihet e nevojshme, 

një tekst i përshtatshëm mund te përfshihet ne parathënien e standardit. 

 

Teksti i një standardi do te jete i qarte, i shkurtër dhe logjik. Kundërshtime ndërmjet pjesëve te ndara ne 

tekst nuk janë te lejueshme. Kërkesat, te cilat janë tashme te specifikuara, nuk do te ndryshohen apo 

zvogëlohen nga teksti ne vijim. Kërkesat do te shtrihen përgjatë, sipas qëllimit dhe synimeve te standardit, 

te cilat përcaktohen ne fushën e tij, p.sh. specifikimi i një produkti do te përcaktoje karakteristikat e 

produktit dhe jo veprimet e përdoruesve. 
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SHENIM 2: Informacioni do te jepet ne formën e një tabele, sa here qe është e mundur. Kur shihet 

e nevojshme, figurat mund te përdoren për ilustrimin e parimeve. 

 

Kërkesat qe do ndiqen ne tekst do te paraqiten ne mënyre qe te tregojnë përputhje me standardin. Secila 

karakteristike me vehte do te jepet ose si nje kerkese specifike qe duhet perputhur ose sin je kerkese 

opsionale. 

 

5.1.2  Termat  

Termat vete-shpjeguese dhe te njohura gjerësisht do te përdoren gjate shkrimit me fjale te një standardi. 

Termat teknike do te përdoren me domethëniet, te përcaktuara ne fjalorin përkatës, dhe nëse përdoren me 

një kuptim specifik ne kontekstin e dhënë, ato do te përfshihen ne “Termat dhe përcaktimet”. Termat e 

vjetër dhe ato qe janë me te përshtatshëm ne bisedat me goje se me shkrim do te shmangen. 

 

SHENIM: Për përdorimin e emrave tregtare, shih 6.10. 

 

5.1.3 Fjalët 

 

5.1.3.1 Një standard ne vetvete nuk vendos detyrime mbi këdo, qe ta zbatoje atë. Por një detyrim i tille 

mund te vendoset për shembull nga legjislacioni ose nga një kontrate. Ne mënyre qe te arrihet 

përputhshmëria me një standard, përdoruesit i duhet te identifikoje kërkesat te cilat ai është i detyruar t’i 

plotësoje. Atij i duhet gjithashtu te beje dallimin midis këtyre kërkesave dhe parashikimeve te tjera, tek te 

cilat atij i lejohet te beje ndonjë zgjedhje. 

 

5.1.3.2 Ky standard (shih gjithashtu Aneksin A) vendos rregulla te qarta për përdorimin e fjalëve (përfshire 

këtu edhe modulet mbështetëse). 

 

Fjalët do te kenë te njëjtin kuptim gjate gjithë tekstit te standardit dhe forma e tyre do te jete ne përputhje 

me natyrën e standardit. 

 

Fjala  “do te” do te përdoret për te treguar kërkesat strikte qe duhen zbatuar, p.sh. ne specifikimet. 

 

Fjala “duhet” do te përdoret për te treguar rekomandimet si veçanërisht te përshtatshme për t’u zbatuar, 

për te dhënë udhëzime p.sh. kodet e praktikes se mire te përfshira ne tekstin e një standardi si dhe 

rekomandimet qe jepen se bashku me shënimet ne te gjitha cipet e standardeve. 

 

Fjala “mund” (lejim) do te përdoret për te treguar drejtimin e një veprimi te përcaktuar brenda limiteve te 

standardit, si dhe brenda shënimeve te gjitha cipeve te standardeve. Nëse ka rrezik për keqkuptime fjala 

“mund” (lejim) nuk do te përdoret. 

 

Fjala “mund” (mundësi) do te përdoret vetëm ne rastin kur diçka është e mundshme. 

 

5.1.4 Mënyra urdhërore 
Mënyra urdhërore do te përdoret për instruksionet ne kryerjen e procedurave qe lidhen me një veprim te 

caktuar p.sh. “Fike dritën”. 

 

Mënyra urdhërore do te përdoret gjithashtu ne dhënien e paralajmërimeve (te tipit: Kujdes) dhe për 

paralajmërimet ne rastin e veprimeve te rrezikshme. 

 

5.1.5 Përshkrimi 
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Foljet ne kohen e tashme do te përdoren ne përshkrimin e aparateve për një metode te dhënë p.sh. 

“Platforma mbështetet ne katër kolona”.  

 

5.1.6 Shenjat e pikësimit 

Përdorimi i shenjave te pikësimit do te jete ne përputhje me parimet e gramatikës. 

 

Fjalët apo fjalitë e referuara ne tekst do te vendosen ne thonjëza (“  ”). 

 

Nëse teksti ne kllapa formon një fjali te plote, atëherë mbas kllapës se dyte do te vendoset pika.  

  

Viza ndarëse (-) nuk do te përdoret ne tekst me përjashtim te rasteve kur artikujt e listuar nuk janë me 

numra. Përdorimi i vizës ndarëse ne tabela është i lejueshëm vetëm për te treguar vlerat numerike te një 

grupi me kontekst shume te qarte. 

 

 

5.2 Elementet e pare informative  

 

5.2.1 Faqja e titullit 

Rregulla te detajuara për vendosjen e titujve janë dhënë ne aneksin C 

 

5.2.2 Tabela e përmbajtjes 

“Tabela e përmbajtjes” është një element i pare opsional informativ, por është e domosdoshme ne se ajo e 

bën me te lehte konsultimin me standardin dhe do te dukej menjëherë përpara parathënies. 

 

Tabela e përmbajtjes do te përbehet nga te gjithë elementet e duhur te listuar me rregull, si vijon: 

 

- parathënie; 

- hyrje; 

- pikat; 

- nënpikat (shih Shënimin) 

- figurat; 

- tabelat; 

- anekset (dhe loje e tyre); 

- bibliografia; 

- indeksi(et) 

 

Shënim: Titujt me nënpika mundet gjithashtu te përfshihen. 

 

Te gjithë elementet e listuar do te citohen me titujt e tyre te plote. Pika “Termat dhe përcaktimet" nuk do te 

listohet ne tabelën e përmbajtjes. 

 

5.2.3 Parathënie 

 

5.2.3.1 “Parathënia” e cila është një element i domosdoshëm do te jete ne çdo standard ne një faqe te 

veçante, menjëherë mbas tabelës se përmbajtjes (nëse ka një te tille). Parathënia dhe paragrafët e saj nuk do 

te jepen me numra. 

 

5.2.3.2 Parathënia nuk do te përmbaje kërkesa, figura dhe tabela. 

 

5.2.3.3 Parathënia do te përmbaje informacionin ne vijim: 
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a) fushën dhe emrin e komitetit qe hartoi/ përgatiti standardin; 

 

b) informacion ne lidhje me nënndarjen e standardit ne pjese (nëse ka te tille); 

 

c) informacion ne lidhje me aprovimin e standardit; 

 

d) informacion ne lidhje me marrëdhënien e standardit me publikimin e mëparshëm te standardit (ne 

rastin e rishikimit) dhe një shprehje te ndryshimeve teknike te rëndësishme nga publikimi i 

mëparshëm i standardit, veçanërisht kur rishikimi: 

 

- nuk zëvendëson tërësisht publikimin e mëparshëm te standardit; 

 

- ka një numër te ndryshëm; 

 

- përmban parashikime lidhur me ndryshueshmërinë e produkteve ne përputhje publikimin e 

mëparshëm te standardit; 

 

e) shpreh se shfuqizon plotësisht ose pjesërisht standardin dhe zëvendëson plotësisht ose pjesërisht 

standarde te tjera Shqiptare; 

 

f) lidhja e standardit me standarde dhe dokument te tjera; 

 

g) një shprehje se standardi është për përdorim nga ekspertet qe kane eksperiencën dhe kualifikimin 

e duhur; 

 

h) një shprehje e cila specifikon tipet e anekseve p.sh. nëse ato janë normative ose informative. 

 

5.2.4 Hyrja 

 

“Hyrja”, e cila është një element i pare opsional do te vendoset menjëherë mbas parathënies. Hyrja nuk do 

te ketë numra me përjashtim te rasteve kur ka një kërkese për te krijuar nënndarje me numra; ne ketë rast, 

asaj do t’i vendoset numri 0 me nënndarjet 0.1, 0.2, etj. 

 

Tabelat dhe figurat ne “hyrjen” do te kenë numrat duke filluar me 1, siç specifikohet ne 6.7.3 dhe 6.8.3. 

 

Hyrja përdoret për te dhënë informacionin ose komentin specifik rreth përmbajtjes teknike te standardit. 

Hyrja do te ketë karakter informative dhe nuk do te përmbaje kërkesa. 

 

5.3 Elementet e përgjithshëm normative  
 

5.3.1 Titulli i standardit 

“Titulli”, i cili është një element i domosdoshëm, do te vendoset ne faqen e titullit. 

 

Titulli, ndërkohe qe duhet te jete sa me shume konciz, do te tregoje, pa ekuivokë, lenden e standardit ne 

mënyre te tille qe te dallohet nga standardet e tjera pa shkuar ne detaje te panevojshme (shih Aneksin D). 

Çdo gjë tjetër nevojshme shtese dhe e veçante do te jepen tek “Fusha”. 

 

Titulli do te përbehet nga elemente te shkurtër e te ndare, qe fillojnë nga e përgjithshmja tek e veçanta. 

 

Ne përgjithësi, nuk do te përdoren me shume se tre elemente: 
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a) një element hyrës (opsional) qe tregon përgjithësisht fushën se cilës i përket standardi dhe e cila 

shpesh mund te bazohet ne titullin e komitetit; 

 

b) një element kryesor (i detyrueshëm) qe tregon lenden/temën kryesore te trajtuar brenda kësaj 

fushe te përgjithshme; 

 

c) një element shtese (opsional) qe tregon aspekte te veçanta te lendes kryesore ose tregon detaje qe 

e dallojnë ketë standard nga standardet e tjera ose nga pjesët e tjera te njëjtit standard. 

 

5.3.2 Fusha 
 “Fusha”, e cila është një element i kërkuar, do te vendoset mbas parathënies (ose hyrjes, nëse ka një te 

tille) . 

 

5.3.2.1 “Fusha” do te jete e shkurtër dhe e qarte mbasi ka përcaktuar qëllimin e standardit. Ajo gjithashtu 

do te: 

 

a) përcaktoje subjektin e standardit dhe çështjen(t) qe mbulon, duke përcaktuar kështu limitet e 

aplikimit te standardit; 

 

b) përcaktoje përmbajtjen e standardit duke bere shume kujdes qe te tregoje se nuk mbetet jashtë 

fushës asnjë nga elementet normative te përgjithshëm; 

 

c) përcaktoje subjektin apo çështjet qe nuk mbulohen nga ky standard. 

 

5.3.2.2 “Fusha” nuk do te përmbaje kërkesa. 

 

Subjekti i standardit do te formulohet si një seri shprehjesh apo citimesh te faktit dhe formave te shprehjes, 

ne varësi te përmbajtjes, te tilla si: 

 

Shprehjet e zbatueshmerise se standardit do te formulohen me fjalët si vijon: 

 

“Ky  Standard është i zbatueshëm për/ne ..." ose 

 

“Ky  Standard nuk është i zbatueshëm për/ne ..." 

'Ky Standard Shqiptar  specifikon kërkesat për 

 parametrat e 

 dimensionet e...  

 termat për…. 

 përshkruan një metode për... 

  domethënien, nga e cila… 

 jep rekomandimet për... 

  udhëzime për… 

 vendos sistemin për… 

  një sistem për 
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5.3.3 Referimet normative 

“Referimet normative”, te cilat janë një element opsional, do te jene mbas “Fusha”. Ky element do te japë 

një liste te dokumenteve dhe standardeve normative ndaj te cilave është bere referimi ne tekstin e 

standardit. Mënyra e referimit duhet te jete e tille qe t’i beje ato te rëndësishme për zbatimin e standardit. 

 

Lista jep numrin dhe titullin e standardit. 

 

Kur është dhënë viti i publikimit te dokumentit te referuar (te quajtura referime te datuara), do te zbatohet 

pikërisht ky publikim. 

 

Kur nuk është dhënë viti i publikimit te dokumentit te referuar, do te zbatohet publikimi me i fundit. 

 

Lista do te përmbaje formulimet e mëposhtme: 

 

“Ky Standard përfshin, me referim te datuar ose te pa datuar, parashikimet nga publikime te tjera. Këto 

referime normative gjenden ne tekst dhe publikimet janë te listuar. Për referimet e datuara, amendamentet 

apo rishikimet e mëvonshme te çdonjërit prej këtyre publikimeve do te zbatohen për ketë standard vetëm 

atëherë kur ato te jene përfshire ne te si amendamente apo rishikime. Për referimet e pa datuara, zbatohet 

publikimi me i fundit i standardit apo dokumenteve ndaj te cilit është bere referimi (përfshire këtu edhe 

amendamentet)”. 

 

Ne standardet referimet mund te bëhen ndaj:  

- Standardeve Shqiptare; 

 

- dokumenteve te Organizmave Evropiane e Ndërkombëtare për Standardizimin (p.sh. Guida, 

Raporte Teknike, Rekomandime, etj.) 

 

Lista do te përfshije referimet ndaj: 

 

- dokumenteve qe nuk janë te disponueshme publikisht; 

 

- dokumenteve te cilave i është bere vetëm reference informative; 

 

- dokumenteve te cilat kane shërbyer si referenca për përgatitjen e standardit. (Te tilla dokument 

mund te listohen tek “Bibliografia”). 

 

5.4 Elementet normative teknike 

 

Elementet normative teknike (shih Tabelën 2) do te vendosen mbas “Referimeve Normative”. 

 

5.4.1 Terma dhe përcaktime 

 

5.4.1.1 “Terma dhe përcaktime” është një element opsional dhe mund te futet kur shihet e nevojshme. Ajo jep 

përcaktimet për kuptimin e termave te përdorur ne standard. Përcaktimet nuk do te përmbajnë kërkesat. 

 

5.4.1.2 Te njëjtat terma do te përdoren ne çdo standard apo seri te standardeve për te formuluar një koncept 

te dhënë (shih 4.2). Sinonimet duhet te shmangen. Nëse një term është përdorur për me shume se për një 

koncept ne një standard, te gjitha këto koncepte do te përfshihen ne “Terma dhe përkufizime”. 

 

5.4.1.3  Elementi “Terma dhe përkufizime” do te përmbaje: 
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a) referime te standardit te terminologjisë (fjalori) ose te standardeve te tjera te përshtatshme dhe 

nëse është e nevojshme ndaj termave dhe përcaktimeve shtese me numra; 

 

b) termat dhe përcaktimet me numra, te pa dhëna ne standard te tjera qe lidhen me to. 

 

Ne rast te a) formulimit te mëposhtëm, do te përdoret: 

 

"Për qëllime te këtij standardi, aplikohen termat dhe përkufizimet e dhëna ne standardin S SH 

XXX?." 

ose 

" Për qëllime te këtij standardi, aplikohen termat dhe përkufizimet e dhëna ne standardin S SH 

XXX, pika..., paragrafi ...dhe ato si vijon." 

 

Ne rast te b) formulimit te mëposhtëm, do te përdoret: 

 

" Për qëllime te këtij standardi, aplikohen termat dhe përkufizimet e dhëna ne ..." 

 

Nëse ka vetëm një term dhe përcaktim ai gjithashtu do te ketë numër. 

 

5.4.1.4 Rregullat përgatitjen dhe prezantimin e termave dhe përcaktimeve janë dhënë ne Aneksin D, se 

bashku me rregullat e veçanta për standardet e terminologjisë, te tilla si fjalorët, sistemet apo listat e termave 

ekuivalente te gjuhëve te ndryshme. 

 

5.4.2 Simbolet dhe shkurtimet e termave 
“Simbolet dhe shkurtimet e termave” është një element opsional, e cila siguron një liste me simbolet dhe 

shkurtimet e termave, te nevojshme për te kuptuar standardin. 

 

Kur kërkohet një element i tille, ne te cilin simbolet dhe shkurtimet e termave dhe kuptimi i tyre  listohen, 

ajo do te vendoset mbas “Termat dhe përcaktimet“ ose do te përfshihet brenda tij me një titull te 

përshtatshëm. 

 

Përveçse kur kërkohet te listohen simbolet ne një mënyre specifike për te reflektuar kriterin teknik, te gjitha 

simbolet duhet te listohen sipas rendit alfabetik, si vijon: 

 

- shkronja te mëdha Latine te ndjekura nga shkronjat e vogla Latine (A, a, B, b, etj.); 

 

- shkronjat pa listën duke paraprirë shkronjat te listuar sipas rendit alfabetik; 

 

- germat me treguesit e germave te cilat renditen me përpara se germat me tregues numerik (B, b, C, CD, 

C2, c, d, dext, dint, d1, etj.); 

 

- shkronja Greke qe pasohen nga shkronja Latin (Z, z, Y, y,  ,,... ,, etj.); 

 

-çdo simbol tjetër special. 

 

Nëse lista me shkurtime nuk është përfshire ne standard, një shkurtim duhet te vendoset ne kllapa 

menjëherë mbas fjalës se plote kur ajo shkruhet herën e pare: rregullat për te do te jene si vijon: 

 

- shkronja e vogël do te ndiqet nga pika ne fund te fjalisë, e cila formohet nga shkronjat e para te 

fjalëve, p.sh.  “forca elektro magnetike ” (f. e. m); 
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- ne rastin e një shkurtimi te fjalës me shkronja te mëdha (shkurtimet) pika nuk kërkohet mbas çdo 

shkronje; 

 

- ne rastin e një shkurtimi te njohur dhe te pranuar nga Organizmat Evropiane dhe Ndërkombëtare, 

ai do te shkruhet pa ndryshime nga shkronjat Latine (shkurtimi dhe teksti i plote ne Anglisht do te 

shkruhen tek shënimi ne fund te faqes). 

 

5.4.3 Kërkesat 

Elementi “Kërkesat” është opsional dhe do te përmbaje: 

 

a) te gjitha karakteristikat përkatëse te llojit/eve te produktit, procesit apo shërbimit qe mbulohet nga 

standardi ne mënyre direket apo me referim, te domosdoshme për te përshkruar kërkesat; 

 

b) vlerat e kërkuara te karakteristikave sasiore; 

 

c) për secilën kërkese, qofte kjo një referim ndaj metodës se provave për përcaktimin apo verifikimin 

e vlerave karakteristike ose te vete metodës se provave (shih 6.4.5). 

 

Pikat apo nënpikat e ndara do te përdoren për kërkesat qe lidhen me karakteristikat e veçanta. 

 

Një dallim i qarte do te behet ndërmjet kërkesave dhe parashikimeve te tjera qe jepen vetëm për 

informacion. 

 

Kërkesat kontraktuake lidhur me ankesat, garancitë, mbulimin e shpenzimeve, etj nuk do te përfshihen ne 

ketë element. 

 

Ne disa standarde produkti, mund te jete e nevojshme te specifikohet qe produkti do te shoqërohet nga 

shënimet paralajmëruese ose nga instruksionet për përdoruesit. Kërkesat lidhur me përdorimin ose 

instalimin dhe vënien ne veprim do te përfshihen ne një standard (ose pjese) te veçante për vete faktin se ato 

nuk janë kërkesa qe duhen zbatuar tek vete produkti. 

 

Standardet qe japin karakteristikat, për te cilat prodhuesit kërkohet te përcaktojnë vlerat qe nuk janë dhënë 

nga vete standardi, do te specifikojnë se si këto vlera duhet te maten dhe te shprehen. 

 

5.4.4 Marrja e mostrës 
Elementi opsional “Marrja e mostrës” specifikon kushtet dhe metodat për marrjen e mostrës, si dhe metodën 

për ruajtjen e mostrës/ave. Ky element duhet te vendoset ne fillim te elementit 6.4.5. 

 

5.4.5 Metodat e provave 
Elementi opsional “Metodat e provave” jep te gjitha instruksionet lidhur me procedurën për përcaktimin e 

vlerave te karakteristikave ose për kontrollin e përputhshmërisë ndaj kërkesave te dhëna dhe për sigurimin 

e riprodhimit te rezultateve. 

Sipas rastit, provat do te bëhen për te treguar nëse ato janë prova tipike, prova rutine, prova për marrjen e 

mostrave e kështu me radhe. 

 

Instruksionet lidhur me metodat e provave mund te ndahen sipas mënyrës se mëposhtme (sipas rastit): 

 

a) parimet; 

 

b) reagentet dhe/ose materialet; 
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c) aparatet; 

 

d) përgatitja dhe ruajtja e mostrave te provave dhe pjesëve te provave; 

 

e) procedura; 

 

f) shprehja e rezultateve, duke përfshire metodën e llogaritjes dhe saktësinë e metodës se provës; 

 

g) raportin e provës. 

 

Metodat e provave mund te paraqiten si pika me ehte ose te përfshihen ne elementin  6.4.3, si anekse ose si 

pjese te veçanta. Një metode prove do te përgatitet veçmas standardit, nëse kjo ishte parashikuar t’i referohej 

një numri standardesh te tjera. 

 

5.4.6 Klasifikimi dhe përgatitja 
Elementi opsional “Klasifikimi dhe  përgatitja” vendos një sistem klasifikimi dhe përgatitjeje te produkteve, 

proceseve apo shërbimeve qe përputhet me kërkesat e dhëna. 

 

Për lehtësi, ky element mund te kombinohet me elementin 6.4.3. 

 

5.4.7 Markimi, etiketimi dhe paketimi 
Elementi opsional “Markimi, etiketimi dhe paketimi” specifikon markimin e një produkti p.sh. markën tregtare 

te prodhuesit apo te një shitësi lokal; modelin ose llojin e numrit dhe përfshin kërkesat për etiketimin 

dhe/ose paketimin e produktit. Simbolet e specifikuara për markimin do te jene ne përputhje me standardet 

përkatëse. 

 

Shënim: Elementet 6.4.6 dhe 6.4.7 mund te plotësohen nga një aneks informativ, i cili jep një 

shembull te informacionit te kërkuar. 

 

5.4.8 Anekset normative 
Elementi opsional ”Aneksi normativ” përmban informacion qe është pjese integrale e standardit, por qe për 

arsye praktike do te vendoset veçmas nga teksti i standardit. 

 

Statusi i anekseve normative mund te behet i qarte nga mënyra e referimit ne tekst, nga një formulim i 

shprehur ne parathënie dhe nga tregimi ne tabelën e përmbajtjes dhe nen kokën e aneksit. 

 

Për anekset normative do te ndiqen rregullat e dhëna ne 5.3.5. 

 

5.5 Elementet informative shtese 

 

5.5.1 Anekset  informative 

Elementi normative ”Anekset informative” do te vendoset mbas tekstit te standardit. 

 

Anekset informative japin informacion shtese për te ndihmuar kuptimin ose përdorimin e standardit. 

Anekset informative nuk do te përmbaje parashikime. 

 

Statusi i anekseve informative do te behet i qarte nga mënyra e referimit ne tekst, nga një formulim i 

shprehur ne parathënie dhe nga tregimi ne tabelën e përmbajtjes dhe nen kokën e aneksit. 

 

Për anekset normative do te ndiqen rregullat e dhëna ne 5.3.5. 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 61/120 

 

5.5.2 Bibliografia 
Elementi opsional ” Bibliografia” do te vendoset mbas aneksit te fundit te standardit. 

 

Ne rastin e referimit te një publikimi, i cili siguron informacion për fushën e një standardi ose për qëllime 

te tjera informimi, te dhëna bibliografike te detajuara do te jepen ne një element te veçante te standardit te 

titulluar “Bibliografia”. Ky element nuk do te jete ne aneksin informativ.  

 

Një referim i bere ne tekst do te lidhet me burimin/origjinën e dhënë ne bibliografi, si vijon: 

 

a) nga numri i tij p.sh. “S SH EN 61187”; nëse burimi/origjina është një standard; 

 

b) nga numrat Arabike ne kllapa katrore sipas rregullit te dokumenteve te listuar ne standard, nëse burimi/ 

origjina është ndonjë dokument tjetër.   

 

Për hartimin e ” Bibliografisë” do te ndiqen rregullat e dhëna ne BDS 17377-96. 

 

5.5.3 Indeksi (et) 
Elementi opsional ”Indeksi/et” do te vendoset ne fund te standardit. 

 

Sipas rastit, indeksi i termave dhe përcaktimeve mund te përgatitet për standardet jo-terminologjike. 

 

Informacion i detajuar jepet ne aneksin E. 

 

5.6 Elementet e tjerë informative 

 

5.6.1 Shënimet e integruara ne tekst 

Elementi “Shënimet e integruara ne tekst” do te përdoret vetëm për te dhënë informacion shtese me qellim 

për te ndihmuar kuptimin apo përdorimin e standardit. Ai nuk do te përmbaje parashikime. Formulimi dhe 

vendosja e shënimeve do te tregojnë qarte tekstin te cilit ato i referohen. Kur nuk është shume e qarte p.sh. 

nëse një shënim i vendosur mbas tre nënpikave i referohet te fundit, te dytit apo te tre nënpikave. Pozicioni 

i duhur i Shënimeve do te tregohet edhe ne titull p.sh. “Shënim për 6.7.2”  ose ne “(shih Shënimin)” ne 

vendin përkatës ne tekst. 

Shënimet këshillohet te vendosen ne fund te pikës ose nënpikës ose mbas paragrafit, te cilit ato i referohen 

dhe teksti i shënimit do te paraprihet nga "Shënim". Kur janë disa shënime ne te njëjtën pike ose nënpike, 

ato duhet te shënohen me  "Shënim 1", "Shënim 2", etj. 

 

Për çdo nënndarje me numra te tekstit, shënimet ne tabele ose figure do te numërohen secila me ehte. 

 

Shënimet e integruara ne tekst do te vendosen me shkrim me te vogël për t’u dalluar nga teksti kryesor. 

Shënimet mund te vendosen edhe nga e majta ne te djathte ose mund te vendoset ne mënyre te pavarur nga 

e majta e faqes. 

 

Shënim: Për shënimet ne tabela dhe ne figura shih 6.7.7 dhe 6.8.8. 

 

5.6.2  Shembuj 

Elementi “Shembuj” duhet te vendoset ne fund te pikës ose nënpikës ose menjëherë mbas paragrafit, te cilit 

i referohet dhe teksti i shembullit do te paraprihet nga "SHEMBULL". Ne rastin e disa shembujve me te 

njëjtin numër nënndarjeje te tekstit, ato do te shënohen me " SHEMBULLI 1", " SHEMBULLI 2", etj. Ne 

rastin e disa shembujve me te njëjtin numër nënndarjeje te tekstit, shembujt do te numërohen ne mënyre te 

pavarur. Teksti i shembujve do te vendoset ne te majte te faqes.  
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5.6.3 Shënimet ne fund te tekstit 

Elementi “Shënimet ne fund te faqes” jep informacion shtese dhe do te përmbaje kërkesa. Përdorimi i tij do 

te jete sa me minimal. 

 

Shënimet ne fund te tekstit normalisht do te dallojnë nga numrat Arabike, duke formuar një seri te 

vazhdueshme numerike përgjatë dokumentit: Shënimet do t’i referohen tekstit me te njëjtat numra si 

mbishkrime qe ndiqen nga kllapat mbas fjalës apo fjalisë ne fjale, për shembull:
1)2)3)

 etj. Ne disa raste, për 

shembull për te shmangur konfuzionin me mbishkrimet numra, një ose me shume simbole te quajtur yll (*, 

**, ***)  ose simbole te tjera te përshtatshme mund te përdoren ne vend te tyre ( †, ‡, §, II, ¶ ). Shënimet ne 

fund te tekstit  do te paraqiten ne formën p.sh. “Shënimet ne fund te tekstit ” te 5.7.2. 

 

Shënimet ne fund te tekstit do te vendosen ne fund te faqes përkatëse dhe do te ndahen nga teksti nga një 

vije e holle e shkurtër qe fillon nga e majta e faqes. 

 

Teksti i Shënimeve ne fund te tekstit do te shkruhet me shkronja me te vogla se teksti kryesor. Shenja e 

Shënimit ne fund te tekstit do te jepet përpara tekstit te tij. 

 

 Shënim: Për Shënimet ne tabela dhe figura shih 5.7.7 dhe 5.8.8. 

 

5.7 Tabelat 

 

5.7.1 Te përgjithshme 

Tabelat, te cilat mund te jene normative ose informative, do te krijohen për qëllimet ne vijim: 

 

a) për te plotësuar, për te qartësuar, për te përmbledhur ose për te zëvendësuar një tekst; 

 

b) për te shmangur përsëritjet; 

 

c) për te treguar diferencat dhe ngjashmëritë. 

 

Tabelat duhet te përdoren për te paraqitur informacionin ne një forme te qarte dhe lehtësisht te kuptueshëm. 

Tabelat e mëdha dhe te komplikuara p.sh. mendarja e një tabele ne tabela te tjera nuk është e lejuar. 

 

5.7.2 Përdorimi 

Tabelat do te përdoren gjithmonë ne rastet kur informacioni duhet te paraqitet i organizuar mire dhe ne 

mënyre te kuptueshme. Secila tabele do te referohet ne tekst ne një mënyre te tille qe te plotësoje rolin e saj 

ne lidhje me klasifikimin e kërkesave te standardit. 

 

5.7.3  Numërimi 

Për tabelat do te përdoren numrat Arabike ne seri me përdorimin e tyre, duke filluar me 1. Ky numërim do 

te varet nga numërimi i pikave dhe te çdo figure. Një tabele e vetme do te shënohet me “Tabela 1". 

 

Për tabelat ne anekset e standardit numrat do te jene te pavarur nga numrat Arabike dhe me një shkronje 

përkatëse te aneksit, qe i paraprin numrit, p.sh. “Tabela A.1”, “Tabela A.2” 

 

Fjala “Tabele” dhe numri i saj do te jene me ngjyre me te erret. 

 

5.7.4 Mënyra e vendosjes se numrave dhe titujve te tabelës 

Titulli do te vendoset ne qendër, ne mënyre horizontale mbi tabelën mbas fjalës “Tabele”, e shkruar me 

ngjyre me te erret dhe e paraqitur si shembulli qe vijon: 
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Tabele  — Vetitë mekanike  

 

   

   

 

Tabela mund te jete pa titull dhe ne ketë rast fjala “Tabele” dhe numri i saj do te jete mbi tabelën, si ne 

shembullin qe vijon: 

 

Tabela 1 

 

   

   

 

5.7.5 Titujt 

Fjala e pare ne fillim te çdo kolone apo rreshti do te filloje me shkronja kapitale. Titujt e kolonave ose 

rreshtave do te jene me ngjyre me te erret dhe te vendosur ne mënyre horizontale. 

 

Njësite e përdorura ne një kolone te dhënë ne përgjithësi do te paraqiten me ngjyre te lehte nen titullin e 

kolonës (shembulli 1). 

 

SHEMBULLI 1: 

 

Tabela 1 – Dimensionet 

 

Tipi 

 

Densiteti linear 

kg/mm 

 

Diametri i brendshëm 
mm 

 

Diametri i jashtëm 
mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nëse te gjitha njësite janë te njëjta, një shprehje e përshtatshme do te vendoset sipër tabelës ne qoshen e 

djathte te saj me emrin e plote ne gjuhen Shqipe dhe me ngjyre te lehte (shembulli 2). 

 

SHEMBULLI 2: 

 

Tabela 1 – Dimensionet 

 

                Dimensionet ne milimetra 

Tipi 

 

Gjatësia 

 

Diametri i brendshëm 
 

Diametri i jashtëm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përdorimi i vijave diagonale ne fushat për titujt ose rreshtat (shih shembullin 3) nuk lejohet. Ai duhet te 

jete si ne shembullin 4. 

 

SHEMBULLI 3:  

Tabela … - … 
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               Tipi 

 

 

Dimensioni 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEMBULLI 4: 

Tabela … - … 
 

Dimensioni 

 

Tipi 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

   

 

 

 

 

5.7.6 Vazhdimi i tabelave 

 

Kur një tabele vazhdon ne dy ose me shume faqe, numri i tabelës do te përsëritet duke u ndjekur nga titulli 

(opsionale) dhe nga fjala "(vazhdon)” me shkronja italike, si ne shembullin e mëposhtëm: 

 

SHEMBULL 

 

Tabela 1  (vazhdon) 

Dimensionet ne milimetra 

Tipi 

 

Gjatësia 

 

Diametri i brendshëm 

 

Diametri i jashtëm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rreshti i pare (me kokat e tabelës) do te përsëritet ne çdo faqe njëra mbas tjetrës. 

 

Tabelat nuk do te ndahen ne nen-tabela. 

 

5.7.7 Shënimet dhe shënimet ne fund te tabelave 
 

Shënimet ne tabela do te paraqiten te ndara dhe te pavarura nga shënimet ne fund te tabelës. 

 

Shënimet ne tabela nuk do te përmbajnë kërkesa. Ato do te paraqiten dhe do t’i vendosen numrat ne 

përputhje me 6.6.1, si dhe nuk do te shërbejnë si referime ne tekstin e një standardi. 

 

Kur kërkohet te tregohet një kërkese ndaj një elementi te caktuar ne tabele, ai do te jepet ne shënimet ne 

fund te tabelës. Shënimet ne fund te tabelës do te dallohen nga mbishkrimi me germa te vogla, duke filluar 

me "a". Shënimet ne fund te tabelës do te referohen ne tabele duke përdorur te njëjtin mbishkrim me germa 
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te vogla. Ato do te vendosen brenda kuadratit ne fund te tabelës përkatëse dhe do te ndahen nga një vije e 

holle horizontale nga shënimet ne fund te tabelës dhe do te vendosen menjëherë mbas tyre. 

 

Kur ka një kërkese te përgjithshme lidhur me te gjithë elementet ne një tabele e cila nuk mund te përfshihet 

ne tekstin e standardit, ato do te jepen ne fund te tabelës si një paragraf brenda tabelës ne vendin sipër 

shënimeve te tabelës, nëse ka ndonjë te tille.  

 

SHEMBULL: 

 

Tipi 

 

Gjatësia 

 

Diametri i brendshëm 

 

4* 

 

A II Di 

B Ij
a 

 

Dj
b
 

 

Një paragraf qe përmban një kërkese. 

Shënim 1   Teksti i shënimit te tabelës se pare.  

Shënim 2  Teksti i shënimit te tabelës se dyte. 
a
   Shënimi ne fund te tabelës.  

b 
   Shënimi ne fund te tabelës. 

 

 

Shembulli i mësipërm tregon paragrafi(et) me kërkesat, shënimin(et) dhe shënimin(et) ne fund te tabelave 

brenda kuadratit te tabelës. 

 

Shënimi/et ne tabela, shënimi/et ne fund te tabelave dhe paragrafi/et me kërkesa do te shkruhen me 

shkronja te vogla. 

 

5.8 Figurat 

 

5.8.1 Përdorimi 

 

Figurat duhet te përdoren kurdo qe është e nevojshme për te dhënë një informacion ne mënyre a forme sa 

me te kuptueshme. Referimi ndaj çdo figure ne tekst është e domosdoshme ne mënyre qe te merret i sakte 

kuptimi nga pikëpamja e standardeve. Ne përgjithësi, dhe nëse është e mundur, figurat duhet te vendosen 

menjëherë mbas referimit te pare te tyre ne tekst. 

 

5.8.2 Forma 

 

Figurat do te jene ne formën e vijave te vizatimit ose ne formën e skemave. Fotot mund te përdoren vetëm 

nëse është e pamundur qe ato te konvertohen ne vija vizatimi (skeme, etj). 

Rregulla me te detajuara për figurat janë dhënë ne Aneksin F. 

 

5.8.3 Numërimi 

 

Figurat do te numërohen me numra Arabike, duke filluar me 1 e duke vazhduar sipas referimit te tyre ne 

tekst. 
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Numërimi i figurave do te jete i pavarur nga numërimi i elementeve te standardit dhe te numërimit te 

tabelave.  Kur kemi një figure e vetme ajo do te shënohet me "Figura 1”. 

Për numërimin e figurave ne anekse, shih 5.3.5. 

Fjala  “Figure” dhe numri do te shkruhen me ngjyre me te erret se sa teksti. 

Shënim: Lejohet vetëm një nivel nënndarjeje, p.sh. Figure 1 mund te ketë nënndarje si a), b), c), etj. 

 

5.8.4 Mënyra e vendosjes se numrave dhe titujve te figurës 

 

Titulli i figurës do te jete i vendosur horizontalisht, poshtë figurës, mbas fjalës “Figure” dhe numrit te saj, e 

ndare nga një vije ndarëse, për shembull: 

 

 

Figura 1 — Detajet e aparateve 

 

Kur figura nuk ka titull fjala “Figure” dhe numri i saj do te vendosen horizontalisht, poshtë figurës, për 

shembull “Figura 3”. 

 

Kur ka një nënndarje te figurës, mënyra do te jete si vijon: 

 

a) Fjala “Figure”, numri dhe titulli i saj do te vendosen poshtë figurës dhe do te shkruhen me ngjyre 

te erret. 

 

b) Nënndarjet do te vendosen mbi titullin vertikalisht ose horizontalisht, sipas formës dhe 

dimensioneve te tyre. 

 

c) Shenja identifikuese dhe titulli i saj (nëse ka te tille) do te vendoset ne qendër poshtë çdo 

nënndarjeje, për shembull: 

 

 

 

 

 

a) Dimensioni baze 

5.8.5  Simbolet e shkronjave ne figure 

 

Simbolet e shkronjave ne figure, te cilat tregojnë rastet e përgjithshme te kufizimeve apo sasive lineare do 

te jene ne përputhje me SSH ISO 31-1.  Nënshkrimet  do te përdoren kur duhet te bëjmë diferencën 

ndërmjet aplikimeve te ndryshme te një simboli te dhënë.  

Vendi i figures 

Vendi per nen-

figuren 
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SHEMBULL: 

Për një seri simbolesh qe tregojnë gjatësi te ndryshme ne një vizatim përdoret  /1, l2, l3, etj. dhe jo, për 

shembull, A, B, C, etj. 

 

5.8.6 Stili i shkronjave qe përdoren ne figura 

 

Shkronjat ne figura do te jene ne përputhje me SSH ISO 3098-1.  

Shkronjat e pjerrtë (italike) do te përdoren për: 

 

- simbolet e sasive; 

 

- nënshkrime qe paraqesin simbolet e sasive; 

 

- simbolet e shkronjave qe paraqesin numrat. 

 

5.8.7 Njësite e sasive qe përdoren ne figura  

 

Njësite ne te cilat janë shprehur vlerat numerike koresponduese te sasive do te jepen ne figure. 

 

5.8.8  Shënimet dhe Shënimet ne fund te figurës 

 

Shënimet ne figure do te trajtohen ne mënyre te pavarur nga shënimet ne fund te figurës. 

Shënimet ne figure nuk do te përmbajnë kërkesa. Ato do te jene sipas 6.6.1. Shënimet ne figure do te 

vendosen mbi titullin e figurës përkatëse dhe do te paraprijnë shënimet ne fund te figurës, nëse ka te tilla. 

Nuk është e nevojshme qe shënimet ne figure te përdoren si referenca. 

Çdo kërkese lidhur me përmbajtjen e figurës do te jepet ne tekst tek Shënimet ne fund te figurës e ndjekur 

nga një mbishkrim me shkronja te vogla, p.sh. “nnn
а
”. Teksti i një shënimi ne fund te figurës do te vendoset 

mbi titullin e figurës përkatëse, poshtë shënimit, te ndare nga një vije e plote dhe e holle horizontale dhe 

mbas identifikimit te tij. 

Nëse ka një kërkese te përgjithshme lidhur me te gjitha pjesët e një figure, e cila nuk mund te përfshihet ne 

tekstin e standardit, ajo do te jepet si një paragraf brenda fushës se figurës, ndërmjet figurës dhe titullit te 

saj dhe mbi shënimet e figurës, nëse ka te tilla. 

 

Shembulli i mëposhtëm tregon paragrafin/et me kërkesat, shënimin/et ne figure dhe shënimin/et ne fund te 

figurës brenda një figure. 

 

Shënimin/et ne figure, Shënimin/et ne fund te figurës dhe paragrafin/et me kërkesat do te shkruhen me 

shkronja me te vogla. 
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SHEMBULL: 

Vendi për figurën 

 

Paragrafi qe përmban një kërkese. 

Shënim: Shënimi ne tabele. 

____________________ 
a
 Shënimi ne fund te tabelës. 

b  
Shënimi ne fund te tabelës. 

                                                   Figura 1 — Prerja 

 

5.8.9  Përshkrimi i tekstit te një figure 

Kur përshkrimi i një figure nga teksti është e nevojshme qe ajo te paraqitet si shprehje e një fakti, p.sh.  

“bronx ne përputhje me SSH XXX “ ne stilin baze te standardit dhe vendoset ne fushën e figurës, mbi 

titullin e saj. 

 

Shënim: Rekomandohet, kur është e mundur, qe një informacion i tille te përfshihet ne tekstin 

kryesor dhe jo ne figure. 

 

5.9 Fotot  

Fotot do te përdoren vetëm nëse nuk është e mundur qe një imazh te paraqitet ne mënyre grafike.  Kur 

planifikohet te përdoren ngjyrat, rekomandohet qe te bëhen konsultime me pare me ekspertet. 

 

Shënim: Ne rastin kur fotot do te përdoren, duhet te mbahen parasysh: 

 

a) e drejta e pronësisë dhe çështjet qe lidhen me te; 

b) mundësia për te pasur letër me cilësi te larte për ri-prodhimin e fotove me cilësinë e 

duhur; 

c) kapacitet i mjaftueshëm i kompjuterit për akomodimin e fotove; 

d) kapaciteti për rezolucion te larte ne ri-prodhimin elektronik te fotove. 

 

5.10    Përdorimi i emrave tregtare  

Një shenje apo një përshkrim korrekt i një produkti do te jepet ndryshe nga një emër tregtar (emri i firmës). 

Pronësia e emrave tregtare (p.sh. markat tregtare) për një produkt te caktuar duhet te shmangen sa me 

shume qe te jete e mundur, madje edhe nëse ato janë ne përdorim te përbashkët. 

Nëse, përjashtimisht, emrat tregtare nuk mund te shmangen, natyra e tyre duhet te tregohet, p.sh. nga 

simboli ® për një marke tregtare te regjistruar (shih shembullin 1).  

 

SHEMBULLI 1: 

Ne vend te "Teflon
®

", shkruaj “Polytetrafluoroethylene (PTFE)". 

Nëse njihet qe vetëm një produkt është momentalisht i disponueshem qe se është i duhuri për ta aplikuar ne 

mënyre te suksesshme standardin, emir tregtar i produktit mund te jepet ne tekstin e standardit, por ai duhet 

te shoqërohet me një shënim ne fund te faqes (shih shembullin 2). 
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SHEMBULLI 2:   

"
1)

     ... [emri tregtar i një produkti]... është emri tregtar i një produkti te shpërndare nga ... [shpërndarësi].... 

Ky informacion është dhënë për përdoruesit e këtij standardi dhe nuk përben një deklarate nga ... [ISO ose i 

EC]... për produktin ne fjale. Produkte te njëjta mund te përdoren për te njëjtat arsye." 

Nëse konsiderohet thelbësore qe te jepet një shembull (ose disa shembuj) te produkteve komercialisht te 

afta qe aplikojnë ne mënyre te suksesshme standardin për arsyen se karakteristikat e produktit janë te 

vështira te përshkruhen ne detaje, emrat tregtare mund te jepen ne një shënim ne fund te faqes (shih 

shembullin 3). 

 

SHEMBULLI 3: 

"
1)

 ... [emri(at) tregtare te produktit(eve)]... është (janë) një shembull(j) te një produkti te mire i hedhur ne 

treg. Ky informacion është dhënë për përdoruesit e këtij standardi dhe nuk përben një deklarate nga... [ISO 

ose  IEC]... për produktin ne fjale. 

 

5.11    Referimet ne tekst 

 

5.11.1 Te përgjithshme 

Si rregull i përgjithshëm, referimet për pjese te veçanta te tekstit apo referimet për te gjithë tekstin do te 

përdoren ne vend te përsëritjes se standardeve ose dokumenteve te tjera si burim origjinal për materialin, 

(p.sh. Udhëzimet, Raportet Teknike, Rekomandimet ose dokument te tjera te ngjashme te Organizatave 

Evropiane e Ndërkombëtare te Standardizimit), për shkak se një përsëritje e tille sjell rrezikun e gabimeve 

apo paqartësive dhe rrit gjatësinë e tekstit te dokumentit.  

Referimet do te bëhen ndaj elementeve me numra vetëm te një standardi, p.sh. “ne përputhje me piken 7“, 

“shih 4.3.2”, “siç tregohet ne figurën 5”. Nuk do te bëhen referime ndaj numrave te faqeve. 

Numrat dhe titujt e standardeve te referuara (te datuara dhe jo te datuara) do te përfshihen ne listën e pikës 

“Referimet”. 

 

5.11.2  Referimet ndaj standardeve  ne tërësi ne vete tekstin 

Zakonisht duhet te përdoret forma "ky standard ". 

Për te shmangur konfuzionin, për rastet kur një standard publikohet ne pjese te ndryshme, mund te 

përdoren format e mëposhtme te referimit: 

 

- "kjo pjese e 2 e SSH XXX" (referim vetëm tek një pjese); 

- " SSH XXX te gjitha pjesët" (referim për te gjithë serine e pjesëve). 

 

5.11.3  Referimet ne terezinë e tekstit te vete standardit 

Përdorimi, për shembull, i formave ne vijim: 

 

- "ne përputhje me piken 3"; 
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-  "sipas 3.1"; 

- "siç specifikohet ne 5.4 a)"; 

- "shih aneksin B"; 

- "kërkesat e dhëna ne B.2"; 

- "shih shënimin ne piken 2"; 

- "shih shënimin ne Tabelën 1"; 

- "shih shembullin 3 ne piken 5". 

- "siç jepet ne 3.1, artikulli i listës se dyte"; 

 

Referimet ndaj nënndarjeve te tekstit do te jene me shkronja te vogla. 

Është e panevojshme te përdoret termi "nen pika". 

 

5.11.4  Referimet ne tabela dhe ne figure 

Çdo tabele dhe figure ne standard do te referohet ne tekst. 

Mund te përdoren, për shembull, format si vijon: 

 

-  "e dhënë ne Tabelën 2"; 

 - “Tabela 3 përmban… 

- "(shih Tabelën 7)"; 

- "jepet ne Figurën 1"; 

-  "(shih Figurën 2a)". 

- “ siç tregohet ne Tabelën 4” 

 

5.11.5  Referimet ndaj standardeve te tjera 

Referimet ndaj një standardi apo një pjese te një standardi te publikuar ne pjese te veçanta mund te jete i 

datuar apo i pa datuar. 

 

5.11.5.1      Referimet e datuara 

Referimet, ndaj një pike apo nënpike specifike, ndaj tabelave dhe figurave ose ndaj një dokumenti tjetër, do 

te jene gjithmonë te datuara. 

Për referimet e datuara përdoren format si vijon: 

 

-  "... siç jepen ne SSH XXX:2008"; 

 

- "... siç specifikohet ne SSH XXX:2008, Tabela 1"; 
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- "... ne përputhje me SSH XXX:2008, pika 3". 

 

Amendimet apo rishikimet e mëvonshme, ne rastin e referimeve te datuara, duhet qe ato te përfshihen ne 

amendimet apo rishikimet e standardit te referuar. 

 

5.11.5.2     Referimet e pa datuara 

Referimet e pa datuara mund te përdoren vetëm ne rastet si vijon: 

 

a) kur është e mundur te përdoren gjithë ndryshimet qe mund t’i bëhen dokumentit; 

b) për referimet informative. 

 

Kur një referim është bere për te gjitha pjesët e një standardi, numrat e tij do te ndiqen nga fjalët (“te gjitha 

pjesët”) si dhe titulli. 

Një referim i tille do te jete gjithmonë i pa datuar. Referimi si: 

 "... siç specifikohet ne SSH XXX (te gjitha pjesët)" 

 

do te kuptohet se përfshin te gjitha pjesët e standardit megjithe amendimet e tij. 

 

Kur një referim është bere për te dhënë informacion vetëm për një pjese te një standardi, do te përdoret 

forma si vijon: 

 "...shih SSH XXX-2". 

 

Referimet e padatuara do te kuptohet se përfshin te gjitha amendimet dhe rishikimet e publikimit te caktuar. 

 

5.11.6 Referimet ndaj dokumenteve ose elementeve te tyre, përveç standardeve  

5.11.6.1 Kur referimi ndaj një elementi te veçante te një dokumenti si (p.sh. Udhëzimet, Raportet Teknike, 

Rekomandimet ose dokument te tjera te ngjashme te Organizmave Evropiane e Ndërkombëtare te 

Standardizimit) është i nevojshëm te behet, atëherë do te zbatohen rregullat e dhëna ne 6.11.7 dhe 6.5.2.  

 

Te tilla dokumente do te datohen. 

 

Shënim: Ne përgjithësi, nuk rekomandohet përgatitja e standardeve, te cilat varen nga dokumentet e 

sipërpërmendura. 

 

5.11.6.2 Referimi ndaj një elementi te caktuar te një dokumenti, përveç standardeve, do te behet vetëm ne 

rastet e parashikuara si me poshtë vijon: 

  

 a) dokumenti është i pranuar përgjithësisht; 
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b) dokumenti është publikuar dhe i disponueshem për përdoruesit e një standardi; 

c) tregohet burimi nga i cili është kopjuar dhe nga mund te shpërndahet kjo kopje e dokumentit. 

 

5.11.7 Citimet ne tekst 

Nëse ne një rast perjashtimor, nje tekst i caktuar duhet te citohet i plote ose i pjesshem, referimi 

bibliografik perkates mbi origjinen e dokumentit do te citohet gjithashtu. 

 

5.12    Paraqitja e numrave dhe vlerave numerike 

 

5.12.1     Shenja e presjes dhjetore do te vendoset ne te njejtin drejtim me rrjeshtin. 

 

5.12.2 Nese vlera me e vogel se 1 duhet paraqitur ne formen e presjes dhjetore, atehere do te vendoset nje 

zero perpara presjes dhjetore, per shembull “0,66”. Kur shprehet me fjale ato do te ndahen me vije ndarese 

p.sh. dy te - tretat. 

 

5.12.3    Sejcili grup i tre numrave qe lexohen nga e majta ose nga e djathta e presjes dhjetore do te ndahen 

me nje hapesire nga numrat paraardhes ose do te ndjekin numrat respektivisht, perveç kater numrave qe 

tregojne vitin. 

 

SHEMBUJ:     23 456; 2 345; 2,345; 2,3456   2,345 67 

 

5.12.4 Shenja (x) do te përdoret për te treguar shumëzimin e numrave dhe vlerave numerike.  

 

SHEMBULL:     Duhet 1,8  x 10
-3

 (jo 1,8 .10
-3

 ose 1,8 ∙10
-3

) 

 

5.12.5    Për te shprehur numrat e artikujve (ndryshe nga vlerat numerike te sasive fizike), ose fjalën e pare 

ne një fjali, numrat nga 1 deri ne 9, si rregull i përgjithshëm të shkruhen në mënyrë të plotë. Nëse është e 

nevojshme për te shprehur numrat e njëjte ose me te mëdhenj se 10, ato do te paraqiten me numra Arabike. 

 

SHEMBULL:      

“Kryerja e provës ne pese tuba, secili nga 5 m i gjate.” 

 “Zgjidhni 15 tuba për provën e presionit.” 

 

5.12.6 Për te shprehur vlerat numerike te sasive fizike, do te përdoren numrat Arabike te ndjekur nga 

simbole ndërkombëtare (shih SSH ISO 31, SSH ISO 1000 dhe IEC 27). 

 

5.12.7 Për te shprehur vlerat numerike, te cilat nuk janë një numër i tere, do te përdoret forma e presjes 

dhjetore, p.sh. “2,75 N”. 
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5.12.8 Për te shprehur vlerat, te cilat janë numra negative, shenja “-“ do te shkruhet ne tekstin e një 

standardi me fjalën “minus” p.sh. “minus 15 
o 

C”, dhe  “-“ mund te përdoret ne tabela ku nuk ekziston 

mundësia për keq interpretime. 

 

5.13    Sasitë, njësite, simbolet dhe shenjat 

 

Sistemi ndërkombëtar i njësive (SI) do te përdoret sipas S SH ISO 31. Simbolet për sasitë do te zgjidhen, 

kur është mundësia, nga pjese te ndryshme te SSH ISO 31 dhe IEC 27. Për udhëzime te mëtejshme mbi 

aplikimin, shih ISO 1000. 

 

Çdo vlere e shprehur e njësive do te tregohet. 

 

Simbolet e njësisë për  gradwn e parw dhe tw dytw (për këndin) do te paraprihen nga një hapësire.  

 

Shenjat matematikore dhe simbolet do te jene ne përputhje me SSH ISO 31-11 .  

 

Simbolet e ne një njësi te përbëre do te ndahen nga një pike e ngritur ne mes, si shenj shumëzimi, p.sh. 

“10·m”. 

  

Një liste kontrolli për sasitë dhe njësite e përdorura ne Standardet Ndërkombëtare, te cilat janë përdorur ne 

standardet Shqiptare, është dhënë për informacion ne aneksin G. 

 

5.14    Formula matematike  
 

5.14.1 Nëse një standard përmban një numër ekuacionesh, ku disa nga simbolet janë përsëritur shume here, 

simbolet do te jepen ne piken “Simbolet dhe shkurtimet e termave”. 

 

Nëse një standard nuk përmban piken “Simbolet dhe shkurtimet e termave”, ekuacionet do te shprehen 

matematikisht korrekt dhe do te shpjegohen ne lidhje me ekuacionet menjëherë mbas ekuacioneve. 

 

SHEMBULL: 

Formula ne vijim do te përdoret për te llogaritur prerjen e tërthorte te treguesve te nevojshëm për mbrojtje, 

për qëndrueshmëri ndaj problemeve termale, qe vijnë si rezultat i lëvizjeve dhe qe zgjasin zakonisht 1,2 s 

deri ne 5 s. 

 

SHEMBULL: 

Formula ne vijim do te përdoret për te llogaritur minimumin e mbylljes sw kapakut   

pfJ

pd
t



2

1 , 

ku: 

 

p Është presioni i ushtruar, ne Megapaskal (МРа); 

d1 Është diametri i brendshëm i kapakut, ne milimetra  (mm); 

F Është diametri i brendshëm i kapakut, ne Njutons per milimetër katror (N/mm
2
); 

J Është faktori lidhës/shtrëngues 

 

Termat përshkrues ose emrat e sasive nuk do te përdoren ne formën e një ekuacioni, për shembull “presioni i 

punës se sigurte”. 

 

5.14.2 Nëse numri i simboleve formon se bashku një njësi te caktuar, ato nuk do te përdoren te ndare me 

hapësire. Sidoqoftë, simbolet matematikore do te ndahen me hapësire ne dy anët e tyre. 
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5.14.3 Shprehja e vlerës numerike ne njësite ose përqindjet do te shpjegohet nga një fjali qe paraqet 

ekuacionin e përdorur për përllogaritjen e tij. 

 

SHEMBULL: 

 

Korrekt: 
“Vlera e F, ne Njuton (N), do te llogaritet nga ekuacioni: F = ma“ 

“Vlera e d, ne përqindje (%), do te llogaritet nga ekuacioni: d = (a/b) x 100“ 

 

Jo korrekt: 
“Vlera e F do te llogaritet nga ekuacioni: F = ma N “ 

“Vlera e d, do te llogaritet nga ekuacioni: d = (a/b) x 100 %“ 

 

5.14.4 Nuk është e lejueshme te përdoret një vije diagonale (/) ne ekuacione, nëse kjo mund te shkaktoje 

paqartësi. 

 

Nuk është e lejueshme te përdoren dy vija diagonale ne ekuacione; p.sh. a/b/c do te shprehen si (a/b) c ose 

(ac)/b, sipas rastit. 

 

5.14.5 për aq sa është e mundur, simbolet qe kane me shume se një nivel shkrimi, do te shmangen ashtu 

sikundër edhe çdo simbol dhe formule qe do te kërkonte përdorimin e dy lloje linjash. 

 

SHEMBULLI 1:    Ne tekst është e preferueshme, a/b    për    “ 
b

a
 ” 

SHEMBULLI 2:    D1,ma është e preferueshme    për    D1max 

 

SHEMBULLI 3:    Ne një formule te dhënë, formohet: 

              “                (N + 1) 

            sin –––––––  sin (0,5N) 

“sin [0,5(N + 1)] x sin (0,5N)                2 

–––––––––––––––––––––––––––– është e preferueshme për: –––––––––––––––––––––––– 

 sin (0,5)  “                 “ 

            sin ––– 

           2 

Shënim: Shih gjithashtu Aneksin G. 

 

5.14.6 Formula matematikore do te filloje te shkruhet gjithmonë nga e majta përgjatë gjithë tekstit. Kolonat 

e vlerave numerike do te shkruhen sipas shenjave te presjes dhjetore. Simbolet “plus”, “minus”, 

“shumëzim” dhe “barazim” do te shkruhen ne mënyre horizontale. Te gjithë eksponentët dhe indekset do te 

shkruhen me germa ne te njëjtën mënyre dhe do te kenë te njëjtën madhësi germe. 

 

5.14.7 Nëse është e nevojshme te ndahet një formule matematikore qe është me e gjate se një rresht, 

atëherë ajo do te ndërpritet ne një nga format si vijon: 

 

 a) mbas simboleve  “=”,  ””,  “~” dhe simbole te tjera te ngjashme; 

 

b) mbas simboleve  “+”, “-”,  “X”, “÷”; 

 

c) ndërmjet kllapave pa hapësire, ndërsa shenja e shumëzimit vendoset ne fund te rreshtit te pare. 
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5.14.8 Formulës matematikore do t’i vendoset numri nëse kjo shihet si e përshtatshme dhe nëse lehtëson 

referimet, si vijon: 

 

a) për vendosjen e numrit ne formule, ne tekstin e një standardi, përveç anekseve, do te përdoren 

numrat arabike ne thonjëza ne te djathte ne fund te formulës, ne mënyre te vazhdueshme përgjatë te 

gjithë tekstit, duke filluar me  1: 

 

b) për vendosjen e numrit ne formule, tek anekset, do te përdoren numrat arabike te pavarur dhe pa 

ndërprerje siç jepen ne a), por përpara numrit do te vendoset një shkronje me te madhe qe emërton 

aneksin, p.sh. “(B.3)”. 

 

5.15    Paraqitja e dimensioneve dhe tolerancave 
 

5.15.1  Nëse për një sasi jepen me shume se një vlere, njësia do te vendoset pas çdo vlere, p.sh.  “4 mm deri 10 

mm”, “6 mm X 12 mm”, përveç rasteve kur jepen me shume se 3 vlera, p.sh. “3, 5, 7, 9, 11 mm”. 

 

5.15.2 Dimensionet dhe tolerancat do te paraqiten ne mënyre krejtësisht te qarte ne një nga mënyrat si 

vijon: 

 

SHEMBULLI 1: 80 mm ± 2 mm   or  (80±2) mm 

 

           +3 

SHEMBULLI 2:      80   mm 

   -2 

     

             +2                       +2 

SHEMBULLI 3: (20 ± 2) °C    or (293 ± 2) K   not  (20 °C ± 2  K) 

 

SHEMBULLI 4: 3 mm > a > 15 mm      not (3> a > 15 mm) 

 

5.15.3 Ne mënyre qe te shmangen keqkuptimet, tolerancat ne përqindje do te shprehen ne një forme korrekte 

matematikore. 

 

SHEMBULLI 6:       Për te shprehur një shkalle, shkruhet "nga 63 % deri ne 67 %". 

 

SHEMBULLI 7:       Për te shprehur një vlere kryesore me tolerance, shkruhet "(65 ± 2) %". 

 

Forma "65 ± 2 %" nuk do te përdoret. 

 

 

5.16  Amendimi i Standardeve Shqiptare 
 

Amendimi i standardeve do te behet duke përgatitur ne fillim një draft dhe duke e paraqitur atë ne 

përputhje me rregullat e dhëna ne ketë standard.   

 

Amendamenti do te ketë numrat, ne mënyre progresive, ne varësi te përgatitjes se tyre. Numri seria do te 

paraprihet nga fjala  “Amendament”, p.sh. “Amendamenti 1”, “Amendamenti 3”. 

 

Çdo amendim i një botimi te caktuar te një standardi do te përfshihet ne amendamentet e mëparshme; 

amendamenti 2 do te përfshihet edhe tek amendamenti 1; amendamenti 3 do te përfshihet edhe tek 
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amendamentet 1 dhe 2. Një linje vertikale nga e majta e tekstit korespondues do te tregoje pjesën e re te 

këtij amendamenti përmbledhës. 

 

Për një standard nuk lejohen me shume se 3 amendime (shih 4.4.4). 

 

Nëse Standardi Shqiptar qe ka një ose me shume amendamente te publikuara duhet shfuqizuar, bashke me 

standardin duhen shfuqizuar edhe amendamentet e tij. 

 

Nëse duhet bere një botim i ri i një standardi, ai duhet te përfshije te gjitha amendamentet e tij te botuara 

me pare. 

 

Amendamentet ne formën e draftit do te përgatiten ne letër me format A4. Titulli i faqes se amendamentit 

do te jete ne përputhje me Aneksin C, shembujt C.2 dhe C.3. 

 

Faqja e pare e amendamentit do te pergatitet ne perputhje me Aneksin B. 

 

6      Adoptimi i standardeve Evropiane e ndërkombëtare si standarde kombëtare  
 

Metodat për implementimin e standardeve Evropiane e ndërkombëtare dhe dokumenteve te standardizimit 

si standarde kombëtare janë përshkruar ne “Rregullat për aktivitetin e standardizimit, Pjesa 2”. Rregullat 

për draftimin e standardeve kombëtare, qe adoptojnë standardet Evropiane e ndërkombëtare dhe dokument 

te standardizimit, janë dhënë ne Anekset L dhe M. 

 

7   Adoptimi i amendamenteve te standardeve Evropiane a ndërkombëtare 

 

Standardi Evropian ose ndërkombëtar, me amendamentet ekzistuese do te adoptohet si standard kombëtar 

me gjithë amendamentet te cilat do te përfshihen edhe ne përmbajtje. Vendi ne te cilin ato përfshihen do te 

shënohet me një vije vertikale ne anën e majte te tekstit.  

Kur një standard Evropian apo ndërkombëtar është adoptuar ne mënyre identike si standard kombëtar edhe 

amendamentet e tij ne një kohe te mëvonshme do te adoptohen ne mënyre identike ashtu sikurse standardi.  

 

8   Korrektimi i një standardi kombëtar qe ka implementuar/zbatuar një standard Evropian apo  

ndërkombëtar  

 

Korrektimi i një standardi kombëtar do te behet për heqjen e ndonjë keq-printimi apo gabimi gjuhësor ne 

tekstin e standardit te publikuar. 

 

9 Paraqitja e llojeve te shkrimit ne Standardet Shqiptare 

 

Rregullat për llojet e shkrimit qe përdoren ne Standardet Shqiptare janë dhënë ne Aneksin J. 

Aneksi A  

(normativ)  

Format verbale për shprehjen e parashikimeve  

Ky aneks ka për qellim te specifikoje rregullat për formulimin e kërkesave, rekomandimeve, lejimeve dhe 

mundësive.  

Për te shprehur një koncept te njëjte ne te gjithë tekstin e një standardi do te përdoret një term i njëjte.  

Për te shprehur një përmbajtje te njëjte do te përdoret një tekst i njëjte. 
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Format verbale te dhëna ne tabela do te përdoren për te treguar kërkesat (ndalimet) rekomandimet, lejimet 

dhe mundësitë.  

Format verbale qe përdoren për te shprehur parashikimet përkatëse janë dhënë ne kolonën e pare te çdo 

tabele. 

Format verbale përkatëse ne te tre gjuhet zyrtare te CEN/CENELEC [Anglisht (en), Gjermanisht (de) dhe 

Frëngjisht (fr)] janë dhënë ne kolonën e dyte ne mënyre qe te arrije përputhje dhe saktësi me standardet 

Evropiane/ndërkombëtare kur ato implementohen/zbatohen dhe përkthehen ne mënyre identike si 

Standarde Shqiptare. 

Kolona e trete përmban shprehjet ekuivalente për përdorim ne rastet perjashtimore nëse format e dhëna ne 

kolonën e pare nuk mund te përdoren për shkak te vështirësive apo veçantive gjuhësore. 

 

Tabela A.1 — Kërkesa 

 

 

Format verbale te dhëna ne tabele do te përdoren për te treguar kërkesat te cilat duhen zbatuar shume 

strikt ne mënyre qe te arrihet përputhje me standardin. Nuk lejohet asnjë devijim nga këto kërkesa. 

 

Mënyra: treguese/dëftore 

Kuptimi: kërkesa, detyrime (ndalime), kërkesa te pakushtëzuara 

 

Forma verbale 

 

Shprehjet ekuivalente për përdorim ne rastet 

perjashtimore 

 

 

duhet       en  do te-ne anglisht  

de  muss 

fr    doit 

 

 

 

 

 

eshte për te 

kerkohet te 

eshte kerkuar qe 

duhet 

vetëm... lejohet 

eshte e nevojshme 

 

 

nuk duhet   en  nuk do te 

de  darf nicht  

fr    ne doit pas 

 

nuk është e lejueshme [not permitted] [pranueshme] 

[permissible] 

është kërkuar te mos jete 

është kërkuar qe... te mos jete 

nuk është për te qene 

 

Tabela A.2 – Rekomandim 
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Format verbale te dhëna ne ketë tabele do te përdoren për te treguar qe: 

- nder disa mundësi njëra është e rekomanduar si me e përshtatshmja, pa përmendur ose përjashtuar 

te tjerat, ose 

- qe një veprim i caktuar është i preferuar por jo i domosdoshëm, ose 

- qe (ne formën negative) një mundësi e caktuar ose një verrin është i papëlqyeshëm por jo i 

ndaluar. 

Mënyra: dëshirore  

Kuptimi: rekomandim, drejtim për zgjedhje ose rekomandim 

 

 

Forma verbale 

 

 

Shprehjet ekuivalente për përdorim ne rastet 

perjashtimore 

 

Duhet      en   duhet ne anglisht 

de   sollte 

fr    il convient de 

 

Është e rekomandueshme qe  

te shihet për 

Nuk duhet                      en   nuk duhet 

de   solte nicht 

fr    il convient de ne 

pas 

 

Nuk është e rekomandueshme qe  

te shihet për 

 

 

Tabela  A.3 — Lejimi 

 

 

Format verbale te dhëna ne ketë tabele janë përdorur për te treguar drejtimin e një veprimi te 

lejueshëm brenda limiteve te standardit. 

 

Mënyra: treguese 

Kuptimi: lejimi, dhënia e te drejtës, e lire 

 

 

Forma verbale 

 

 

Shprehjet ekuivalente për përdorim ne rastet 

perjashtimore 

 

mund     en   mund -anglisht 

de   darf 

 fr     peut 

lejohet 

është lejuar 

është e lejueshme 
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nuk mund  en   nuk 

duhet/kërkohet  

     

de   braucht nicht zu 

fr    peut ne pas etre 

 

nuk është kërkuar qe  

jo... është kërkuar 

 

 

 

 

 

Tabela A.4 — Mundësia dhe aftësia 

 

 

Format verbale te dhëna ne ketë tabele janë përdorur te treguar mundësitë dhe aftësitë, qofte material, 

fizik ose shkakor. (Për shembull material: ngjeshja mund te behet duke e shtypur me dore; fizik: motori 

mund te japë fuqinë e përcaktuar; shkakor: premisa specifike mund te rezultojnë ne efekte te qarta. 

 

Mënyra: treguese 

Kuptimi: aftësi (njoftim), mundësi (sjellje) 

 

 

Forma verbale 

 

 

Shprehjet ekuivalente për përdorim ne raste 

perjashtimore 

mund     en   mund-anglisht 

de   kann 

 fr     peut 

ne gjendje te… 

ka nje mundësi te  

është e mundur për te  

 

nuk mundet   en   nuk mund 

de   kann nicht 

 fr    ne peut pas 

jo ne gjendje për atje 

nuk ka mundësi te 

është e pamundur për te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi B 

 

Shembull i vendosjes se numrave te nënndarjeve ne tekst 

 

 

Numri i    Numri i 
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fjalisë   nenfjalise 

 

Elementet Fusha    1     –––6.4.1 

përgjithshëm          –––6.4.2 

normative Referencat normative     2  ––6.1  –––6.4.3 

3  ––6.2   –––6.4.4 

4  ––6.3   –––6.4.5 

5  ––6.4–––----------------------6.4.6 

6  ––6.5   –––6.4.7 

7  ––6.6   –––6.4.8 

8  ––6.7   –––6.4.9 

9     –––6.4.10 

Elementet     10     –––6.4.11 

teknike                           -6.4.12 

normative      11 

–––14.6.1 

12  ––14.1   –––14.6.2 

13  ––14.2   –––14.6.3 

14––––––––––---14.3   –––14.6.4 

15  ––14.4   –––14.6.5 

16  ––14.5   –––14.6.6 

––14.6                              14.6.7 

––14.7   –––14.6.8 

––14.8 

––14.9 

––14.10 

––A.1 

Aneksi А                               A.2 

(normativ)   ––A.3 

 

––B1.1  ––B.1.2.1 

Aneksi B   ––A.1    ––B.1.2.2 

Informativ   (informativ)   ––A.2  ––B.1.2--------- ––B.1.2.3 

––A.3    ––B.1.2.4 

Elementet         ––B.1.2.5 

shtese          ––B.1.2.6 

––B.1.2.7––B.1.2.8  

 

 

 

Aneksi C  
 

 

Faqja me titullin e Standardit Shqiptar 

 

Pamja e faqes me titullin e Standardit Shqiptar do te jete ne përputhje me figurën C.1.  

 

Ne fushat qe tregohen me numra do te përfshihet, kur është rasti, informacioni ne vijim: 

 

Fusha 1: muaji dhe viti i publikimit, p.sh. “ Maj, 1996”. 
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Fusha 2: jo per t’u plotesuar               

 

Fusha 3: nje nga te meposhtemet, sipas rastit: 

 

 [STANDARD SHQIPTAR] 

 [AMENDAMENT I STANDARDIT SHQIPTAR] 

 [KORREKTIM/KORRIGJIM I STANDARDIT SHQIPTAR] 

 

 

Fusha 4: titulli  dhe numri i standardit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

2 

 

5 

4 

  
 

 

 

 

6 7 

 
8 

1 
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Figura C.1 

 

 

Fusha 5:  titulli i standardit sipas 6.3.1 dhe Aneksit D. 

 

Fusha 6: titulli sipas Klasifikimit Ndërkombëtar te Standardeve (ICS). 

 

Fusha 7: numri(at) Standardit(eve) Shqiptare te zëvendësuara nga standardi i emërtuar mbas fjalës 

“Zëvendëson”. Informacion me i detajuar mbi ketë mund te përfshihet ne “Parathënien” ose ne 

“Parathënien kombëtare”. 

Fusha 8: Titulli i standardit në gjuhën angleze në rast të standardeve kombëtare shqiptare 

 

Fusha 9: përbëhet nga sa më poshtë: 

- Teksti qe identifikon organizmin qe ka miratuar standardet shqiptare, si dhe datën e miratimit: 

- Kur futni tekst Europiane ose standarde ndërkombëtare ku thuhet se standardet evropiane / ndërkombëtare 

ka statusin e standardit shqiptar dhe lidhjen mes tyre (shih Shtojcat L dhe M). 

 

 
9 

        10 

13 

11  12 
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Fusha 10: "Faqja 1 e ..." 

 

Fusha 11: numri sipas regjistrit te standardeve Shqiptare 

 

Fusha 12: numri referues i Standardit Shqiptar  

 

Fusha 13: teksti ne vijim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi D  

 

Draftimi i titullit te një standardi 

 

D.1 ELEMENTET E TITULLIT 

 

a) elementi prezantues 

b) elementi kryesor 

c) elementi plotësues 

 

D.1.1 Elementi prezantues 
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Elementi prezantues është i nevojshëm sepse pa atë subjekti i dhënë ne elementin kryesor nuk përcaktohet 

qarte. 

 

SHEMULLI 1: 

 

Korrekt: Jo korrekt 

 

Elementi a) Pirun (makine) 

 

Elementi b) Çengel me krah si 

pirun 

 

Elementi c) Fjalor 

 

Elementi a) - 

 

Elementi b) Çengel me krah si 

pirun 

 

Elementi c) Fjalor 

 

Nëse janë prezent elementi kryesor i titullit, se bashku me elementin plotësues, te cilët mbulojnë shume 

qarte subjektin qe trajtohet ne standard, atëherë elementi prezantues mund te mos vendoset. 

 

SHEMBULLI 2: 

 

Korrekt: Jo korrekt 

Elementi    a)  - 

 

  Elementi     b) Tripolifosfat natriumi 

për përdorim industrial 

 

Elementi    c) Përcaktimi i substancave 

te padukshme ne ujë   

Elementi   a) Kimikate  

 

Elementi   b) Tripolifosfat natriumi për 

përdorim industrial  

 

Elementi  c)  Përcaktimi i substancave te 

padukshme ne ujë   

 

 

D.1.2   Elementi kryesor 

 

Elementi kryesor do te jete gjithmone prezent. 

 

D.1.3   Elementi plotësues 

 

Elementi plotësues është i nevojshëm nëse standardi mbulon vetëm një nga disa nga çështjet e subjektit te 

treguar ne elementin kryesor ose shërben për te dalluar dhe identifikuar standardet. 

 

Ne rastin e një standardi te publikuar si pjese e një serie, elementet plotësues shërbejnë për te dalluar dhe 

identifikuar pjesët [elementi prezantues (nëse ka) dhe elementi kryesor mbeten te njëjte për secilën pjese]. 

 

SHEMBULLI 1: 

 

IEC 747-1 Pajisjet gjysme-komanduese  [elementi a)] 

Pajisjet e veçanta dhe te përziera  [elementi b)] 

Pjesa 1: Te përgjithshme   [elementi c)] 

 

I EC 747-2 Pajisjet gjysme-komanduese  [elementi a)] 

Pajisjet e veçanta dhe te përziera  [elementi b)] 
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Pjesa 2: Diodat elektrike   [elementi c)] 

 

Nëse standardi mbulon disa (por jo te gjitha) nga çështjet e subjektit te treguar ne elementin kryesor, 

çështjet e mbuluara aty do te referohen me terma te përgjithshëm, te tilla si "Rregullat" ose "Kërkesat 

mekanike dhe metodat e provës" ndryshe nga vendosja e te njëjtit term për çdo rast. 

 

Elementi plotësues do te përjashtohet nga vendosja nëse standardi:  

 

- mbulon te gjitha çështjet esenciale te subjektit te treguar ne elementin kryesor, dhe 

- është (dhe do te mbetet) i vetmi standard qe trajton çështjet e këtij subjekti. 

 

SHEMBULLI 2:  

Korrekt: Jo korrekt: 

Elementi a) - 

 

Elementi b) Kondensatorët 

polisterine  

 

Elementi c)  - 

 

Elementi a) - 

 

Elementi b)  Kondensatorët polisterine 

 

Elementi c)  Klasifikimi, specifikimet, metodat 

e provës, paketimi, markimi 

 

SHEMBULLI 3: 

  

Korrekt: Blujteset e kafes 

Jo korrekt: Blujteset e kafes — Terminologjia, simbolet, materiali, dimensionet, pjesët 

mekanike, metodat e provës, paketimi 

 

 

D.2     Shmangia e kufizimeve te padëshiruara te fushës 

 

Titulli nuk duhet te përmbaje detaje te cilat mund te japin idenë e kufizimeve te padëshiruara te fushës se 

një standardi.  

 

Megjithatë, nëse standardi lidhet me një lloj te caktuar produkti, ai do te reflektohet ne titull.   

 

SHEMBULL:     

KINEMATOGRAFI 

Kasetat për filmimin me kamera 8 mm, tipi S, modeli II 

 

D.3     Shkrimi 
 

Terminologjia e përdorur do te jete uniform ne gjithë titujt e standardeve për te treguar te njëjtin koncept.   

 

Për standardet qe kane te bëjnë me terminologjinë, kurdoqe te jete e mundur do te përdoren shprehjet:  

 

"Fjalor" nëse janë përfshire përcaktimet e termave, ose   

"Lista e termave te njëjte" nëse janë dhëne term atë njëjte ne gjuhe te ndryshme. 

 

Për standardet qe kane te bëjnë me metodat e provës, kurdoqe te jete e mundur do te përdoren shprehjet:  

 

“Metoda e provës"    ose  
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"Përcaktimi i". 

 

 Do te shmangen shprehjet e tilla si: 

 

"Metoda e bërjes se testimit",  

"Metoda e përcaktimit te ...",  

“Kodi i provës për matjen e...", ' 

”Prova mbi...",  

 

D.4  Paraqitja 

 

Titulli i një standardi do te jepet ne atë mënyre qe te beje te mundur dallimin dhe identifikimin e 

elementeve te tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi E  

 

DRAFTIMI DHE PREZANTIMI I TERMAVE DHE PERCAKTIMEVE 

 

E.1 Parime te përgjithshme 

 

E.1.1 Tipet e standardit për termat dhe përcaktimet 

 

Terminologjia mund te marre formën e një standardi terminologjik  (një fjalor, një sistem 

termash/emërtimesh, ose një liste e termave te njëjte ne gjuhe te ndryshme) ose mund te jepen ne piken 

“Termat dhe përcaktimet” te një standardi, i cili ka te beje edhe me çështje te tjera.   

E.1.2   Zgjedhja e koncepteve për t’u përcaktuar 
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Çdo term, i cili  nuk është i njohur dhe qe mund te interpretohet ndryshe ne kontekste te ndryshme, do te 

shpjegohet duke dhëne përcaktimet e konceptit përkatës. 

Fjalorët e zakonshëm ose termat teknike aktuale do te përfshihen vetëm nëse ato do te përdoren me një 

kuptim specifik ne kontekstin përkatës. 

Emrat tregtare (emrat e famës) dhe termat e vjetër (arkaik) dhe te zhargonit te përditshëm nuk do te 

përdoren.    

Termat jo miratues mund te vendosen mbas fjalës se duhur, duke treguar me fjale edhe natyrën e tyre 

mohuese, p.sh. “kjo nuk është e lejueshme”. 

Ne rastin e përdorimit te termave alternative (sinonimet), termi I preferuar do te theksohet për te qene I 

dallueshëm. 

Ne një standard terminologjik, konceptet e përcaktuara do te përdoren vetëm për fushën e përkatëse te 

standardit. Edhe ne standardet e tjera, do te përcaktohen vetëm ato koncepte siç janë përdorur ne këto 

standarde, përveç nga ndonjë koncept tjetër shtese qe do te mund te ishte i domosdoshëm për kuptimin e 

sakte te këtyre përcaktimeve. 

 

E.1.3   Shmangia e duplikimeve dhe kontradiktave 

Përpara se një term dhe një përcaktim te vendosen për te dhëne një koncept, duhet te sigurohemi qe nuk 

ekziston asnjë term dhe përcaktim tjetër për ketë koncept ne ndonjë standard tjetër. 

Ne rastin e termave elektroteknike, te referuar ne IEC 50 (…) Fjalori Terminologjik Elektroteknik (IEV). 

Ne rast se koncepti është përdorur ne disa standarde, ai duhet te përcaktohet ne pjesën me te madhe te 

këtyre standardeve, ose ne një standard te veçante terminologjik. Standardet e tjera pastaj duhet te 

referohen ne ketë standard pa e përsëritur përcaktimin e konceptit.  
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Kur përsëritja e një përcaktimi është e domosdoshme, një reference informative duhet bere ne standard [e 

treguar ne kllapa katrore]. 

SHEMBULL: 

"3.2.11 

spiralja 

vendi ku kthehet spiralja qe ka një funksion te përcaktuar ne një makine elektrike rrotulluese  

[SSH IEC 50(411):1999, IEV 411-37-01]”. 

 

Nëse një term dhe një përcaktim janë dhëne ne një standard, është rreptësishtë i palejueshëm përdorimi ne 

një standard tjetër i një termi alternative me te (sinonim). 

Ne rastin kur duhet te adaptojmë një përcaktim te njohur dhe te pranuar për një fushe/subjekt tjetër, duhet 

te përdorim shpjegimin ne një shënim. 

E.1.4   Draftimi i përcaktimeve 

E.1.4.1 Përcaktimi do te përmbaje te gjithë elementet e mjaftueshëm dhe te duhur për përshkrimin e 

përmbajtjes se termit te dhëne. Rregullat për draftimin e përcaktimeve janë dhënë ne SSH ISO 10241. 

E.1.4.2 Përcaktimi do t’i korrespondoje qëllimit te një standardi. Ai duhet te jete korrekt ne aspektin teorik 

dhe i sakte, t’i përkasë plotësisht kontekstit te dhënë. 

 

E.1.4.3  Një mënyre e preferueshme e draftimit do te jete forma ne vijim me përfshirjen e: 

- pjesës baze për përcaktimin e grupit te konceptit (ne kuptimin e përgjithshëm) 

- një pjese, qe përmban cilësitë dalluese te konceptit te dhënë nga një tjetër ne te njëjtin grup. 

Grupi i konceptit duhet te zgjidhet ne atë mënyrë qe te jete sa me afër kuptimit baze dhe sa me mire i 

përcaktuar ose i njohur. 

SHEMBULL: 

Kompjuter hibrid 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 89/120 

kompjuter jep te dhëna edhe analoge edhe dixhitale   

 

E.1.4.4 Nëse draftimi i një përcaktimi sipas strukturës se dhënë ne E.1.4.3 është i vështire ose jo i 

aplikueshëm, përcaktimi mund te behet duke listuar te gjitha pjesët kryesore te konceptit. 

SHEMBULL: 

Koncepti “pajisjet e avionëve“përfshijnë balonat, aeroplanët, si dhe pajisje te tjera për fluturim. 

E.1.4.5 Nëse draftimi i një përcaktimi sipas strukturës se dhënë ne E.1.4.3 dhe E.1.4.4 është i vështire ose 

jo i aplikueshëm, përcaktimi mund te zëvendësohet me shembuj ose me shpjegime. 

Forma e një përcaktimi do te jete e tille qe te mund te zëvendësoje termin ne kontekst. 

E.1.4.6  Te gjitha termat e përdorur ne një përcaktim te dhënë do te jene te dukshme ose do te përcaktohen 

veç e veç. 

Kur një përcaktim i standardizuar duhet te adaptohet ne një fushe tjetër teknike, ai duhet te shoqërohet me 

një shpjegim ne formën e shënimit. 

E.1.4.7 Do te shmanget përdorimi i përcaktimit ne te cilin koncepti i dhënë  është specifikuar nga një tjetër 

dhe ne mënyrë alternative i dyti është përcaktuar nga i pari. 

 

E.1.4.8.Materialet grafike mund te përdoren për sqarimin e përmbajtjes se një koncepti, por teksti i 

përcaktimit do te pa te. 

E.1.4.9 Një përcaktim nuk do te marri formën apo përmbajtjen e një kërkese. 

E.1.4.10 Një përcaktim i dhënë pa tregues te aplikueshmerise se tij mund te merret si një paraqitje e 

kuptimit te përgjithshëm te termit.  

Kuptimet e veçanta ne tekste te caktuara do te jepen nga subjekti i fushës (shih E.3.5). 
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SHEMBULLI 1: 

indeksi (katalogu ose dokument i shkruar) 

lista me një sistem te dhënash, e cila është pjese e katalogut ose përmbajtja e një dokumenti te shkruar, se 

bashku me kodin ose referimet përkatëse, qe lehtëson vendodhjen e te dhënave 

SHEMBULLI 1: 

indeksi (për pajisjet matëse) 

pjesa e lëvizshme ose e palëvizshme e një ekrani (treguesi, pika ndriçuese, niveli i lëngshëm, etj.) pozicioni 

i te cilit ne maje lejon përcaktimin e rezultatit te matshëm. 

E.2 Standardet e terminologjisë 

Një standard i pavarur terminologjie qe përmban termat dhe përcaktimet, duhet te klasifikohet sipas 

hierarkisë se koncepteve 

Termat dhe përcaktimet e koncepteve te përgjithshme do te jene përpara koncepteve me pak te 

përgjithshme. 

Nëse një sistem i përzier konceptesh përdoret ne disa grupime (sipas kritereve te ndryshme), secili grup do 

te mbahet i veçmas. Kriteret përkatëse do te tregohen. 

Grupimi i termave do te jete evident nga grupimi numerik. 

Secilit term te dhënë do t’i jepet një reference numerike. 

Listat e termave ekuivalente ne gjuhe te ndryshme mund te paraqiten 

- ose ne rend sistematik sipas hierarkisë se koncepteve; 

- ose ne rend alfabetik te termave sipas gjuhës se pare te përdorur. 

Neqoftese ne Standardet Evropiane/Ndërkombëtare termat janë dhënë ne një tabele, listat e termave ne 

gjuhen Shqipe me te njëjtin kuptim mund te jepen ne një kolone mbas gjuhëve zyrtare. 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 91/120 

Për termat do te jepen indekset alfabetike. 

Nëse një Standard Evropian ose Ndërkombëtar qe përmban indekse alfabetike është implementuar si 

Standard Shqiptar  indeksi alfabetik i termave dhe përcaktimeve ne gjuhen Shqipe ne përgjithësi duhet te 

jepet ne anekset informative mbas termave dhe përcaktimeve ne gjuhet zyrtare. 

Standardet Ndërkombëtare qe përmbajnë terminologji ne gjuhet plus gjuhëve zyrtare do te përmbaje 

shënimin ne vijim (e kompletuar sipas rastit) ne piken "Fusha": 

"SHENIM    Përveç termave te përdorur ne tre gjuhet zyrtare... [ISO ose IEC]... (Anglisht, 

Frëngjisht dhe Rusisht), ky Standard Ndërkombëtar jep termat ekuivalente ne ... [gjuha 

përkatëse]...; këto janë publikuar nen pergjegjesine e anëtarit/Komitetit Kombëtar për ... (...). 

Sidoqoftë, vetëm termat dhe përcaktimet e dhëna ne gjuhet zyrtare mund te konsiderohen si terma 

dhe përcaktime te... [ISO ose IEC]...." 

E.3 Paraqitja 

Rregullat e mëposhtme përdoren për paraqitjen si te terminologjisë ashtu edhe pikës “Terma dhe 

përcaktime” te standardeve te tjera. 

 

 

E.3.2 Rregullimi 

Termi i preferuar (me ngjyre te erret ne materialin e printuar) do te vendoset ne rresht te ri, nen numrin e tij 

te referencës dhe me ngjyre te erret gjithashtu.  

Termi do te filloje me shkronja te vogla, përveç ndonjë germe te madhe qe e kërkojnë rregullat e 

drejtshkrimit.   

Përcaktimi do te vendoset ne një rresht te ri, duke filluar me shkronja te vogla përveç ndonjë germe te 

madhe qe e kërkojnë rregullat e drejtshkrimit dhe do te ndiqet nga pika ne fund te fjalisë. 
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SHEMBULL: 

3.1.1 

standardi ndërkombëtar 

standardi qe është adoptuar nga një organizate ndërkombëtare standardesh dhe është i disponueshem për 

publikun  

Termat e pavlefshëm, te shfuqizuar dhe te zëvendësuar (me shkrim normal ne materialin e printuar) do te 

vendosen secili ne një rresht te ri, mbas ndonjë simboli dhe do te ndiqet nga statusi i tyre ne kllapa, p.sh. 

Përcaktimi do te jete ne formën e shkrimit, pa përsëritje te termave dhe pa fjale hyrëse. 

SHEMBULL: 

3.1.14 

përkulshmëria 

aftësia e një metali për te marre forma (edhe dekorative) ose te provoje fortësinë e tij mbas rënies se forcës 

se deformimit. 

 

E.3.2 Sinonimet 

Sinonimet e termave te lejuara do te vendosen ne një rresht te rim bas termit te preferuar, me shkrim 

normal ne materialin e printuar. 

SHEMBULL: 

3.10 

terminologjia 

fjalori për terminologjinë e veçante 
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te gjitha konceptet e disponueshme dhe termat e tyre ne një fushe te dhënë 

Simbolet do te vendosen mbas termit përkatës. 

Simbolet për sasitë dhe njësitë do te merren nga S SH ISO 31 dhe IEC 27, dhe do te printohen sipas S SH 

ISO 31-0, p.sh. simbolet për sasitë ne formën italike; simbolet për njësitë ne formën drejt sipër. 

Nëse një simbol është marre nga një autoritet ndërkombëtar, autoriteti do te identifikohet me kllapa katrore 

mbas simbolit, ne te njëjtin rresht. 

Informacion lidhur me njësitë e aplikuara për një sasi te dhënë do te jepen ne një shënim. 

 

SHEMBULL:  

2.4.1 

rezistenca 

R [IEC + ISO] 

<direkt korrent> diferenca e fuqisë elektrike qe ndahet nga korrenti kur nuk ka force elektrike ne drejtim 

SHENIM:   Rezistenca është shprehur ne om. 

E.3.3 Forma gramatikore e termave 

Termat ne përgjithësi do te paraqiten ne formën e tyre gramatikore baze, p.sh.  

- emrat ne numrin njëjës,  

- foljet ne përcjellore. 

E.3.4 Simboli për termin e munguar 

Nëse, për një koncept te dhënë, nuk ekziston termi ekuivalent ne një nga gjuhet, atëherë ky term i munguar 

do te identifikohet me një simbol me pese pika ( . . . . . ) .  

E.3.5 Kuptimet e shumëfishta 
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Nëse një term përdoret për te dhënë disa koncepte, te gjitha përdorimet e tij duhet te përshkruhen. 

Fusha e subjektit te cilit i përkasin secili nga konceptet do te jepet me kllapa, përpara përcaktimit. 

Çdo njeri nga kuptimet, qe paraqet një informacion te veçante, do te jepet me numra.  

SHEMBULL:  

3.2.11 

dritare 

 <ndërtese> element ndërtimi për mbylljen e një hapësire ne një mur dhe qe shërben për ndriçim dhe 

mundësisht për ventilim  

4.141 

dritare 

<përpunimi i te dhënave grafike> përcaktimi i seksionit te fushës se koduar 

<grupi i televizionit ergonomik> fusha mbi grupin e ekraneve televizive për menaxhuar ne mënyrë te 

pavarur dhe qe përdoren për transmetimin e objekteve dhe/ose për kutinë e dialogut  

E.3.6   Kllapat dhe kllapat katrore 

Kllapat ( ) dhe kllapat katrore [ ] do te përdoren vetëm nëse ato përmbajnë pjese te formës normale te 

shkrimit te termave. Ato nuk do te përdoren për te treguar terma alternative (sinonime). 

E .3.7 Kodet për vendet dhe për gjuhet 

Kodet për prezantimin e emrave te vendeve do te jene ne përputhje me SSH ISO 3166. 

Kodet për gjuhet do te jene ne përputhje me SSH ISO 639. 

E.3.8  Termat ekuivalente 
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Termi dhe përcaktimi i tij ne gjuhen Shqipe do te vendosen ne një kolone dhe termat ekuivalente me një 

gjuhe tjetër, kodet e listuar sipas rendit alfabetik për gjuhet siç specifikohet ne S SH ISO 639, do te 

vendosen ne një kolone te veçante. 

SHEMBULL: 

1.4  

te rejat e fundit te teknologjisë  

fazat e avancuara te aftësisë teknike ne një 

kohe te dhënë për produktet, proceset dhe 

shërbimet, bazuar ne rezultatet e konsoliduara 

përkatëse te shkencës, teknologjisë dhe 

eksperiencës 

 

 

es    estado de la tecnica; estado del arte 

it      stato dell
,
 arte 

nl     stand van de techniek 

sv    (teknikens) utvecklingsstadium 

 hellre an:vetenskapensoch teknikenss 

standpunkt   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi F  

 

 

FIGURAT 

 

F.1 Këto rregulla aplikohen për te gjitha figurat ne standardet dhe ne draft standardet. 

 

F.2 Standardet do te përgatiten ne një mënyrë te tille qe ato te jene te përshtatshme për t’u kopjuar. Rregullat 

qe lidhen me minimumin e peshës se letrës, hapësirat ndërmjet rreshtave dhe trashësia e tyre (shih SSH ISO 

6428). 

 

F.3 Përgatitësit e standardeve duhet te sigurojnë qe vizatimet, figurat dhe çdo material tjetër grafik, te 

përgatiten ne atë forme qe te lejojnë printimin e tyre shume here, pa vështirësi dhe sipas rregullave te 

Standardeve Shqiptare përkatëse. 
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Figurat dhe materialet e tjera grafike do te jene: 

- te qarta; 

- te lexueshme;  

- te kuptueshme; 

- te përshtatshme për printim. 

 

Nëse figura paraqet një grafik, diagrama ose skeme nga e cila përcaktohen disa vlera, është e nevojshme te 

konsiderohet rezolucioni qe mund te arrihet ne procesin e printimit. 

 

SHENIM: The original nomographs nuk janë gjithmonë te përshtatshme për t’u reduktuar. 

F.4     Gjate kryerjes se vizatimeve duhet te përdoren versionet me te fundit te Standardeve Shqiptare, te 

cilat kane te bëjnë me:   

F.4.1  Kufizimet dhe optimumet. 

F.4.2. Vizatimet teknike. 

F.4.3  Sasitë, njësitë dhe simbolet matematikore. 

F.4.4 Simbolet grafike dhe rregullat për ekzekutimin e skemës. 

F.5   Përveç standardeve te treguara ne F.4 do te aplikohen edhe rregullat ne vijim: 

F.5.1  Kur pamjet janë te nevojshme te përdoren vetëm Metoda projektimi kënd pare do te aplikohet ne 

përputhje me SSH ISO 128. 

F.5.2  Është i lejuar vetëm përdorimi i vazhdueshëm i rreshtave te holle sipas S SH ISO 129. 

F.5.3  Tek vizatimet mund te përdoren vetëm shigjeta te mbyllura, përveç kur S SH ISO 129 lejon 

përdorimin e  pikave. Ne arkitekture dhe ne ndërtim mund te përdoren vizatimet indirekte dhe me shigjeta 

te hapura te çeliqeve për ndërtim. 

F.5.4 Dimensionimi ne dimensionin vertikal te rreshtave do te jete sipas S SH ISO 129. 

F.5.5  Shkrimi tek vizatimet do te jete i tille qe shkronjat me te vogla te jene te paktën 1,4 mm gjate 

printimit mbi një letër format A 4 sipas SSH ISO 3098 (te gjitha pjesët) me përjashtim te mbishkrimeve 

dhe simboleve me mbishkrimet e njësive. Rekomandohet madhësia 2,5 mm. 

F.5.6  Rreshtat do te jene ne përputhje me kërkesat e SSH ISO 128 dhe rreshtat ne vazhdim do te kenë një 

trashësi ndërmjet 0,25 mm dhe 0,5 mm. 

F.5.7  Për te treguar vendet për etiketat apo target, përveç rregullave te dhëna ne SSH ISO 128, do te 

përdoret edhe rreshtat e dubluar (rreshti K sipas SSH ISO 128). 
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Aneksi G  
 

Lista e kontrollit lidhur me sasitë dhe njësitë e përdorura ne Standardet Shqiptare  

 

G.1 Shenja e decimetrit do te jete një presje. 

 

G.2 Standardet Shqiptare do te përdorin vetëm: 

 

- Njësitë SI, siç jepen ne pjesët e ndryshme te SSH ISO 31; 

 

- disa njësi te shtese tjera te përdorura me SI, siç jepen ne SSH ISO 31-0:1992, Tabelat 5 dhe 6; 

minuti (min), ore (h), dite (d),  

grade (°), minuti ('). sekonda ("),  

litri (I), ton (t),  

elektronvolt (eV) dhe njësia e masës atomike te unifikuar (u),  

 

-  njësitë jepen gjithashtu ne S SH ISO 31; 
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- njësitë (Bd), (bit), (E), (Hart), njësia natyrale e informacionit (nat), (Sh), dhe (var), te cilat jepen 

ne IEC 27 për përdorim ne teknologjinë elektrike dhe atë informatike  

 

SHENIM: Ne vazhdim, ne Standardet Ndërkombëtare vetëm simboli "I" siç jepet me sipër është 

përdorur për litrin, simboli  "L* është dhënë gjithashtu ne SSH ISO 31. 

 

G.3 Te mos ngatërrohen simbolet dhe emrat e njësive. Shkruaj, për shembull,  

 

Korrekt:  "kilometër ne ore"  ose  "km/h",  

Jo korrekt:  "km ne ore"   ose  "kilometër/ore". 

 

G.4 Kombino vlerat numerike te shkruara ne figurat me simbolet e njësive, p.sh. "5 m". Shmang 

kombinime te tilla si “pese m" dhe "5 metra".  

 

Ndërmjet vlerave numerike dhe simbolit te njësisë duhet te ketë një hapësire, përveçse ne rastin e 

mbishkrimeve te simboleve te njësisë te përdorura, p.sh. 5° 6
’
 7".  

 

Sidoqoftë, grada duhet te nëndahet ne decimal. 

 

G.5 Mos përdorni për njësitë terma te pa standardizuar si shkurtime, te tilla si   

 

"sek" (ne vend te "s" për sekondat),  

"mins" (ne vend te "min" për minutat),  

"hrs" (ne vend te "h" për orët),  

"cc" (ne vend te "cm
3
" për centimetrat ne kub),  

"lit" (ne vend te “l” për litrat),  

"amps” (ne vend te "A" për amperët). 

 

G.6 Simbolet e njësive te standardizuara nderkombetarisht nuk do te modifikohen duke shtuar nënshkrime 

ose informacione te tjera. Shkruaj, për shembull: 

 

Korrekt:    Jo korrekt: 
"U max = 500 V",     "U = 500 Vmax 

një fraksion mase e 5 %,   "5 % (m/m)”] 

"një fraksion volume i 7 %"   "7 % (VIV^) 

 

(Kini parasysh qe % = 0,01 dhe ‰ =0,001 janë "puro" numra.) 

 

G.7 Mos ngatërroni informacionin me simbolet e njësisë. Shkruaj, për shembull,  

 

Korrekt:  "përmbajtja e ujit është 20 ml/kg"  

Jo korrekt:  "20 ml H2O/kg" ose "20 ml ujë/kg". 

 

G.8 Termat e shkurtuar te tille si "ppm", "pphm" dhe "ppb" nuk do te përdoren. Ato varen nga gjuha, mund 

te jene te ngaterrueshme dhe nuk janë shume te nevojshme përderisa ato japin vetëm numrat, te cilat janë 

gjithmonë te shprehur me mire me numra. Shkruaj, për shembull 

 

Korrekt:  "fraksioni i masës është 4,2 g/g" ose "fraksioni i masës është 4,2 x 10
-6

"  

Jo korrekt:  "fraksioni i masës është 4,2 ppm” 
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Korrekt:  "pasaktësia relative është 6,7 x 10
-12

"  

Jo korrekt:  " pa saktësia relative është 6,7 ppb" 

 

G.9  Simbolet e njësisë do te shkruhen gjithmonë drejt vertikal.  

 

Simbolet e sasisë do te shkruhen gjithmonë me italike.  

 

I njëjti simbol nuk do te përdoret kurrë brenda një standardi si për një sasi ashtu edhe për vlerën numerike 

korresponduese te tij. Per shembull, perdorimi i ekuacionit ne shembullin 1 dhe i ekuacionit ne shembullin 

2 ne te njejtin kontekst do te nxirrte qe 1 = 3,6 e cila është dukshëm e pa vërtete. 

 

SHEMBULLI 1 

    l 

V = ------ 

    t 

ku 

v   është shpejtësia ne lëvizjen uniform;  

/    është distance e përshkuar;  

t    është intervali I kohës 

 

 

Nëse, ne mënyrë perjashtimore, është përdorur një ekuacion ndërmjet vlerave numerike, do te ndiqet stili I 

përdorur ne shembullin 2 si vijon. 

                l 

V = 3,6  ------ 

 t 

ku: 

v   është vlera numerike e shpejtësisë e shprehur ne kilometra ne ore (km/h),  

     e një pike ne lëvizjen uniforme;  

/    është vlera numerike e distancës se përshkuar e shprehur ne metra (m);  

t    është vlera numerike e intervalit te kohës e shprehur ne sekonda (s). 

 

G 10  Ekuacionet ndërmjet sasive janë te preferuara për ekuacionet ndërmjet vlerave numerike. 

 

G.11  Sasia "pesha" është një force (forca gravitale) dhe matet ne njuton (N). Sasia "mase" matet ne 

kilogram (kg). 

 

G 12  Shuma e sasive nuk do te përmbaje fjalën"njësi“ ne fraksion. Për shembull, shkruaj: 

 

Korrekt:  "masa për gjatësinë" ose "masa lineare"  
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Jo korrekt:  "masa për njësinë e gjatësisë". 

 

G.13 Dallimi ndërmjet një objekti dhe çdo sasie qe përshkruan objektin, p.sh. ndërmjet  

 

"sipërfaqe"   dhe  "fushe",  

"trup"    dhe  "mase",  

"rezistues"   dhe "rezistence", 

"spirale"  dhe "inductance" 

 

G.14  Shkruaj, për shembull: 

 

"10 mm ne 12 mm"    dhe jo "10 ne 12 mm 

"0 
o
C ne 10 

o
C"     dhe jo "0 ne 10 °C" 

"24 mm x 36 mm"    dhe jo "24 x 36 mm" 

"23 °C ± 2 °C" ose "(23 ± 2) °C"   dhe jo "23 ± 2 °C" 

"(60 ± 3) %"     dhe jo "60 ± 3 %" 

 

 

G.15 Dy ose me shume sasi fizike nuk mund te shtohen apo hiqen pavarësisht ato i përkasin te njëjtës 

kategori te sasive krahasuese te përbashkëta. Për rrjedhoje, metoda e dhënies se një tolerance relative si 230 

V ± 5 % nuk do te ndjek rregullat baze te algjebrës.  

 

Metodat ne vazhdim do te përdoren për te shprehur tolerancën relative: 

 

"230X (1 ± 5 %) V" 

"230 X (1±  0,05) V" 

"230 V, me tolerance relative ± 5 %" 

 

G.16.Te mos shkruhet "log" ne formule nëse duhen specifikuar nevojat baze. Te shkruhet "Ig", "In", "Ib" ose 

"loga.  

 

G.17 Te përdoren shenjat matematikore dhe simbolet e rekomanduara ne SSH ISO 31-11, p.sh. “lan" dhe 

jo "tg". 

 

G 18 Vlera numerike e shkruar ne figura dhe e kombinuar me simbolin e njësisë matematikore ose 

simbolin për sasinë fizike, do te shprehen me numra Arabike dhe nuk do te ndahen nga intervale prej 

simbolit, p.sh. “10b”. 
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Aneksi  H  

 

Shembull i paraqitjes se tekstit për Standardet Evropiane/Ndërkombëtare,  

te përkthyera ne gjuhen Shqipe 

 

 

H.1 FJALET HYRESE PER “REFERENCAT NORMATIVE” NE STANDARDET 

NDERKOMBETARE  

 

“Dokumentet normative ne vijim përmbajnë rregulla, te cilat nëpërmjet referimit ne ketë tekst, përbejnë 

rregullat e këtij Standardi Ndërkombëtar. Ato nuk aplikohen për referimet e datuara, amendimet ne 

vazhdim, rishikimet e ndonjërit prej këtyre publikimeve. Sidoqoftë, pjesët e marrëveshjeve qe bazohen ne 

këto Standarde Ndërkombëtare janë te këshillueshme te aplikohen kur është e mundur, sidomos publikimet 

me te fundit te dokumenteve normative te referuara për t’u aplikuar, siç tregohet me poshtë. Për referimet e 

pa datuara, këshillohet te aplikohen publikimet me te fundit te dokumenteve normative te referuara për t’u 

aplikuar. Anëtaret e ISO dhe IEC kujdesen qe te kenë informacionin me te fundit (te azhurnojnë arkivin) 

lidhur me statusin e Standardeve Ndërkombëtare. 

 

ose 
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“Dokumentet normative ne vijim përmbajnë rregulla, te cilat nëpërmjet referimit ne ketë tekst, përbejnë 

rregullat e këtij Standardi Evropian. Ne kohen e publikimit, botimet e treguara janë te vlefshme. Te gjitha 

standardet janë subjekt i rishikimit dhe, palët ne një marrëveshje, e cila bazohet ne Standardin 

Ndërkombëtar, duhet te shikojnë mundësinë e aplikimit te botimit me te fundit te dokumenteve normative 

te dhëna me poshtë. Anëtaret e ISO dhe IEC mirëmbajnë dhe azhurnojnë arkivin e Standardeve 

Ndërkombëtare ne fuqi”. 

 

Shkrimi i mësipërm aplikohet gjithashtu (ndryshuar sipas rastit ne një pjese te një standardi me shume 

pjese). 

 

H.2 Hyrja për “Referencat normative” ne Standardin Evropian  

 

"Ky Standard Evropian ndërfut ne mënyrë te datuar ose te padatuar parashikimet e dhëna nga publikimet e 

tjera. Këto referime normative citohen ne vende te përshtatshme ne tekst dhe publikimet listohen mbas tij. 

Për referimet e datuara, amendamentet apo rishikimet pasuese te ndonjë prej këtyre publikimeve aplikohen 

ne ketë Standard Evropian vetëm kur ato ndërfuten ne te me ane te amendimit apo rishikimit. Për referencat 

e padatuara aplikohet botimi i fundit i publikimit te referuar (përfshire këtu amendimet)." 

 

H.3 Hyrja për “Aneksin Z …” ne Standardin Evropian për referimet ne Standardet 

Ndërkombëtare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aneksi Z …” 

(normativ) 

Referimet normative për publikimet ndërkombëtare  

me publikimet e tyre koresponduese Evropiane  
 

"Ky Standard Evropian ndërfut ne mënyrë te datuar ose te padatuar parashikimet e dhëna nga publikimet e 

tjera. Këto referime normative citohen ne vende te përshtatshme ne tekst dhe publikimet listohen mbas tij. 

Për referimet e datuara, amendamentet apo rishikimet pasuese te ndonjë prej këtyre publikimeve aplikohen 

ne ketë Standard Evropian vetëm kur ato ndërfuten ne te me ane te amendimit apo rishikimit. Për referencat 

e padatuara aplikohet botimi i fundit i publikimit te referuar (përfshire këtu amendimet)." 

 

SHENIM:  Kur një Publikim Ndërkombëtar ka pësuar ndryshime nga modifikime/ndryshime te 

zakonshme, te treguar nga (modë.), aplikohet EN/HD përkatëse. 

 

 

H.4  Hyrja nga “Aneksi Z …” ne Standardin Evropian për pikat qe adresojnë kërkesat esenciale 

ose parashikime te tjera te Direktivave te BE-se  

 

“Aneksi Z …” 

(informativ) 
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Pikat e këtij Standardi Evropian adresojnë kërkesat esenciale  

ose parashikime te tjera te Direktivave te BE-se 

 

Ky Standard Evropian është përgatitur me mandatin qe ka marre CEN nga Komisioni Evropian dhe nga 

Mareveshja Evropiane për Tregtinë e Lire (EFTA) dhe është ne mbështetje te kërkesave esenciale te 

Direktivës se BE-se ……/…. 

 

KUJDES: Kërkesat e tjera dhe Direktivat e tjera te BE-se mund te jene te aplikueshme për produktin(et) e 

fushës qe mbulon/ trajton ky standard. 

 

Pikat ne vazhdim siç jepen ne ZA1 te këtij standardi janë ne mbështetje te kërkesave esenciale te 

Direktivës se BE-se …/….. 

 

Përputhshmëria me pikat e këtij standardi siguron një nga kuptimet perputhshmerise me kërkesat specifike 

te Direktivës ne fjale dhe Rregulloreve shoqëruese te EFTA-s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi J  

Rregullat për shkrimin e Standardeve Shqiptare 

 

J.1 Paraqitja e faqes se një standardi 
- format A 4: 210 mm x 297 mm; 

- lloji I shkrimit: Tahoma, Normal; 

- hapësira limit (Sipër) – 2,7 cm; 

- hapesira limit (Poshtë) – 2 cm; 

- hapësira limit (Majtas) – 2 cm; 

- hapësira limit (Djathtas) – 1 cm; 

- koka/ header – 1,2 cm; 

- poshtë / footer – 1 cm. 

 

J.2 Paraqitja e titullit te faqes  
Fusha 1:  Lloji i stilit – e lehte, madhësia 10, germa te vogla 

Fusha 2:  Lloji i stilit – me ngjyre te theksuar te zeze, madhësia 12, germa te mëdha, pozicionimi ne 

qendër 

Fusha 3:  Lloji i stilit - me ngjyre te theksuar te zeze, madhësia 12, germa te mëdha, pozicionimi ne qendër 

Fusha 4:  Emri “S SH” dhe numri i standardit me germa kapitale, lloji i stilit - me ngjyre te theksuar te 

zeze,  

madhësia 12 
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Fusha 5:  The Elementi “Hyrja” do te shkruhet me germa te vogla, madhësia 12 – me ngjyre te theksuar te 

zeze; elementi kryesor me germa kapitale, madhësia 12, me ngjyre te theksuar te zeze; elementet 

plotësues – me germa te vogla, madhësia 12, me ngjyre te theksuar te zeze. 

Fusha 6:  Lloji i stilit – e lehte, madhësia 10 

Fusha 7:  Lloji i stilit – e lehte, madhësia 10 

Fusha 8: Fjala “Përshkrime” do te shkruhet me germa te vogla, madhësia 10, me ngjyre te theksuar te 

zeze, vete përshkrimet do te jene me germa te vogla, madhësia 10, me ngjyre te lehte 

Fusha 9:  Lloji i stilit – e lehte, madhësia 9 

Fusha 10: Lloji i stilit – e lehte, madhësia 10 

Fusha 11: Lloji i stilit – e lehte, italike, madhësia 9 

Fusha 12: Lloji i stilit – e lehte, madhësia 9 

Fusha 13: Lloji i stilit – e lehte, me germa te vogla, madhësia 9 

Fusha 14: Lloji i stilit – e lehte, me germa te vogla, madhësia 9 

 

J.3 Për shkrimin e tekstit kryesor do te përdoret stili i lehte me madhësi 10. Teksti do te vendoset ne një 

ose ne dy kolona, sipas rastit, ne varësi te natyrës se tij si dhe vendodhjes se figurave dhe tabelave ne 

standard. 

 

J.4 Për paraqitjen e pikës “Referenca normative” lista e standardeve do te jepet ne një tabele ne formën 

dhe madhësinë si vijon: 

 

madhësia 10  italike, madhësia 10. 

  

  

           4,95 cm  

 

13,25 cm 

 

Madhësitë e germave do te zgjidhen me komandën Table/ Lartësia dhe Gjerësia e qelizes. 

 

J.5 Numrat e faqeve si dhe emri dhe numri i standardit do te vendosen ne qoshen lart ne te majte për faqet 

ne vazhdim dhe ne qoshen lart ne te djathte për faqet me ndarje/ te ndara dhe do te zgjidhen me komandën 

Header, shkrimin e lehte, madhësinë 10. 

 

J.6 Paraqitja e titullit 

 

J.6.1 Titujt e pikave do te fillojnë me germa te mëdha, me ngjyre te theksuar te zeze, madhësia 11. 

 

J.6.2 Titujt e nënpikave te nivelit te pare, titujt e nënpikave te nivelit te dyte dhe te niveleve me te ulëta do 

te fillojnë me germa te mëdha, me ngjyre te theksuar te zeze, madhësia 10. 

 

J.6.3 Numrat e pikave dhe nënpikave do te jene me ngjyre te theksuar te zeze. 

 

J.6.4 Titujt e anekseve dhe fjala “Aneks” do te fillojnë me germa te mëdha, me ngjyre te theksuar te zeze, 

me madhësi 11. Statusi i aneksit do te përcaktohet nga fjalët “normative” ose “informative” ne kllapa, me 

germa te vogla, me madhësi 10, me ngjyre te lehte te zeze.  

 

J.7 Shenimet, shënimet ne fund te tekstit, shënimet ne tabela dhe ne figura do te shkruhen me ngjyre te 

lehte te zeze, me madhësi shkrimi 9 dhe fjala “SHENIM”  - me ngjyre te lehte te zeze, me germa te mëdha. 
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Shënimet ne fund te tekstit do te zgjidhen me komandën Insert / Footnote. 

 

J.8 Shembujt ne tekst 

Fjala “SHEMBULL” (SHEMBUJT) do te shkruhen me germa te mëdha, me ngjyre te lehte te zeze dhe 

teksti i shembullit  me ngjyre te lehte te zeze. 

 

J.9 Listat ne tekst do te vendosen me një hapësire prej 100 mm nga e majta e faqes dhe nëse është e 

nevojshme do te behet një nëndaje e listave – me një hapësire prej 15 mm; nëse teksti do te paraqitet ne dy 

kolona, ato do te jene respektivisht nga – 5 mm dhe 10 mm. 

 

J.10 Tabelat 

Fjala “Tabele”, numrat dhe titulli (nëse ka te tille) do te shkruhen me germa te vogla, me madhësi 11 dhe 

me ngjyre te theksuar te zeze. Teksti i tabelës do te shkruhet me germa te vogla, me madhësi 11, me ngjyre 

te lehte te zeze, ndërsa teksti i kokës se tabelës – me ngjyre te theksuar te zeze, me madhësi 11.  

 

J.11 Figurat 

Titujt e figurave do te ndahen nga teksti “Figura….” me vije ndarëse (slesh),  do te filloje me germa te 

mëdha, me madhi 11, me ngjyre te theksuar te zeze. Shkrimi ne figure do te jete me ngjyre te lehte te zeze, 

me madhësi 9 ose 8. 

 

J.12 Simbolet e njësisë  

Shkrimi italik do te përdoret për simbolet e njësisë, si dhe për indekset qe do te jene me germa me te vogla. 

 

Indekset do te zgjidhen me komandën Superscript/Subscript. 

 

J.13 Formulat do te zgjidhen me komandën Equation Editor. 

 

  

J. 14  Aneksi ZA i Standardit Evropian do te jete ne formën si vijon: 

 

Publikimi Viti Titulli EN Viti 

     

2,75 cm  1,75 cm 8,5 cm 3,25 cm 1,75 cm 

 

 

 

SHEMBULL:   Paraqitja e elementeve te tekstit te një standardi 

 

1  Fusha 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+                                                      + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

2  Referimet normative 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+                                                      +           

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

3  (Titulli) 

 

3.1  (Titulli) 
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3.1.1      +––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+––––––+                                                          + 

+                                                                     + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--+ 

3.1.2      +––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--+ 

+––––––+                                                       + 

+                                                                 + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---+ 

3.1.3      +––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--+ 

+––––––+                                                    + 

+                                                                          + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---+ 

3.2  (Titulli) 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---+ 

+                                                                          + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---+ 

а)   +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

+––+                                                                                                   + 

+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

б)   +––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+––+                                                        + 

+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+                                                                        + 

+                                                                        + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

3.3  (Titulli) 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ 

+                                                                       + 

+                                                                       + 

+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

SHENIM: +–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 

+––––––––––+                                                        + 

+                                                                    + 

+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+ 
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Aneksi  K    

 

Publikimi i Standardeve Evropiane si Standarde Shqiptare 

 

 

 

K.1   Te përgjithshme 

 

Meqenëse Standardet Evropiane vetëm publikohen si Standarde Kombëtare dhe përmbajtja teknike dhe 

mënyra e paraqitjes është identike me origjinalin, do te ndiqen te njëjtat rregulla precize për futjen e tyre 

ne arkivin e standardeve kombëtare. 

 

Kjo futje do te kryhet nga njëra prej metodave ne vijim: 

 

—      riprodhimi sipas pikës K.2; 

 

—      adoptimi me liste sipas pikës K.3; 

 

—      përkthimi sipas pikës K.4. 

 

i versioneve zyrtare ne gjuhet anglisht, frëngjisht ose gjermanisht te Standardit Evropian. 

 

Për futjen e amendamenteve do te aplikohen te njëjtat rregulla. 

 

Ne rastin e adoptimit te Standardeve Ndërkombëtare me ose pa ndryshime si Standarde Evropiane, do te 

ndiqen rregulla te veçanta për shpërndarjen e versioneve zyrtare ne gjuhet anglisht, frëngjisht ose 

gjermanisht te këtyre standardeve tek anëtaret e CEN/CENELEC. 
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K.2   Publikimi i një Standardi Evropian si Standard Shqiptar duke riprodhuar ne mënyrë identike 

tekstin e Standardit Evropian 

 

Ne rastin e publikimit si S SH, me ane te riprodhimit te tekstit origjinal ne mënyrë identike, përgjithësisht 

faqja ku vendoset titulli i standardit vendoset ne gjuhen kombëtare. Gjithashtu lejohet një parathënie ne 

gjuhen kombëtare sipas K.7.2 dhe anekset po ashtu ne gjuhen kombëtare sipas K.7.3. 

 

 

Elementet kombëtare te referuar ne paragrafin e mësipërm do te vendosen ne mënyrë te tille qe nëse ato 

ndahen, Standardi Evropian nga faqja ku gjendet titulli deri tek faqja e fundit e tekstit (përfshire këtu edhe 

anekset nëse ka te tilla) te mbeten te njëjta. 

 

 

K.3   Implementimi/zbatimi i një Standardi Evropian si Standard Shqiptar me mënyrën e adoptimit 

me liste (Endorsement)  

 

Ne vend te riprodhimit te një Standardi Evropian si S SH mund te lëshohet një njoftim ku listohen titujt e 

standardeve Evropiane si adoptime kombëtare. 

 

Një njoftim i tille kombëtar do te përfshije te paktën: 

 

—     numrin, titullin dhe vitin e Standardit Evropian; 

 

—    statusin e tij, qe me ane te adoptimit me liste Standardit Evropian i është dhënë statusi i standardit 

kombëtar; 

 

—    datën nga e cila Standardi Evropian ka marre statusin si Standard kombëtar Shqiptar (S SH). 

 

 

K.4  Implementimi/zbatimi i një Standardi Evropian si Standard Shqiptar me përkthim te një nga 

versionet zyrtare te Standardit Evropian 

 

Ne rastin e publikimit si S SH te tekstit te përkthyer ne mënyrë identike ne gjuhen Shqipe, përgjithësisht 

faqja ku vendoset titulli i standardit duhet te jene ne gjuhen kombëtare. Gjithashtu lejohet një parathënie 

ne gjuhen kombëtare sipas K.7.2 dhe anekset po ashtu ne gjuhen kombëtare sipas K.7.3. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit është përgjegjëse për te gjitha Standardet Evropiane dhe draft 

Standardet Evropiane, te cilat publikohen ne gjuhen Shqipe. Ato kane te njëjtin status me versionin 

origjinal kur notifikohen ne Sekretariatet Qendrore te CEN/CENELEC nga DPS. 

 

Kur përkthehet ne gjuhen kombëtare faqja me titullin e Standardit Evropian, i gjithë informacioni i dhënë 

ne te treja gjuhet zyrtare, do te mbetet i pandryshuar gjate paraqitjes dhe përmbajtjes: 

 

 — përcaktimi “Standard Evropian”, 

 

 — titulli i standardit, dhe 

 

 — emri i organizatës qe e ka publikuar. 

 

Sidoqoftë, përkthimi i detajeve te mësipërme ne gjuhen Shqipe do te vendoset mbi informacionin e dhënë 

ne gjuhet zyrtare. 



 

 

 

Dokumenti lidhet me Proçedurën PO/SC/001 dhe PO/SC/002  

Emri i institucionit: 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT 

Titulli: 

Për veprimtaritë kombëtare të standardizimit 
 

Dokumenti Nr.: 

RB/DL/001 

Versioni: 

02 

Faqe Nr.: 

Faqe 109/120 

 

Përkthimi as nuk do ta zgjeroje as nuk do ta kufizoje përmbajtjen e Standardit Evropian, p.sh. përmbajtja 

do te mbetet e pandryshuar nga përkthimi dhe do te adoptohet ne gjithë tërësinë e tij, duke përfshire edhe 

listën e përmbajtjes, parathënien, hyrjen, shënimet ne fund te faqes, tabelat, figurat dhe anekset. 

Megjithatë, titujt e Standardeve Ndërkombëtare te referuar do te jepen vetëm ne anglisht ose frëngjisht. 

Nënndarjet dhe rendi I numrave te pikave do te mbeten gjithashtu si ne origjinal. 

 

Fjalia (e përkthyer) ne vijim do te vendoset përpara përkthimit te tekstit te standardit te faqes me titullin e 

Standardit Evropian: 

 

“Ky standard është versioni Shqiptar i Standardit Evropian EN … [viti i publikimit]. Ai është përkthyer 

nga DPS dhe ka te njëjtin status si versionet zyrtare”. 

 

Renditja e vendeve qe janë anëtare te CEN/CENELEC ne standard do te jete sipas rendit alfabetik te 

gjuhës se përkthimit. 

 

Simboli i gjuhës përkatëse ne numrin e referuar do te jete ne përputhje me kodin alfa-2 te specifikuar ne 

SSH ISO 639. 

 

Shembujt për draftimin e njëjte te tekstit nga standardet Evropiane (faqja me titullin e standardit Evropian, 

teksti qe lidhet me “Referimet”) te përkthyera ne gjuhen Shqipe janë dhënë ne Aneksin E. 

 

 

K.5  Publikimet si një standard kombëtar i një standardi Evropian, i cili është një adoptim me liste 

i një Standardi Ndërkombëtar ose reference e një dokumenti tjetër  

 

K.5.1  Te përgjithshme 

 

Nëse rastin kur një Standard Evropian është një reference dokumenti (Standard Ndërkombëtar)  me 

ndryshimet e mundshme, nëse ka, Qendra e Menaxhimit te CEN ose Sekretariati Qendror i CENELEC 

publikon njoftimin e adoptimit me liste ne faqen e titullit te tre versionet e gjuhëve (me ndryshimet e 

mundshme dhe çdo aneks Evropian). 

 

DPS do te përdore për përgatitjen e tekstit përfundimtar te Standardit Evropian te përkthyer ne gjuhen 

Shqipe te njëjtat rregulla për paraqitjen e tij. 

 

Këto rregulla janë si vijon: 

 

— Faqja e pare e Standardit Evropian do te riprodhoje ne përmbajtje dhe paraqitje faqen ku 

vendoset titulli qe publikohet nga Qendra e Menaxhimit te CEN ose Sekretariati Qendror i 

CENELEC. 

 

— Faqja 2 e versionit te printuar dhe te riprodhoje parathënien dhe datën e implementimit nga 

faqja 2 e versionit te publikuar nga Qendra e Menaxhimit te CEN ose Sekretariati Qendror i 

CENELEC. 

 

— Nga faqja 3 e ne vazhdim versioni i printuar do te konsistojë ne përmbajtjen e listës (me 

ndryshimet përkatëse), nëse ka te tilla, hyrjen, nëse ka, dhe tekstin e dokumentit te referuar me 

përjashtim te parathënies se tij. 

 

— Ne tekstin e printuar te Standardit Evropian ndryshimet përkatëse, nëse ka te tilla, do te futen 
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ne vend te tekstit te dokumentit te referuar. Këto ndryshime do te paraqiten me një vije 

vertikale ne te majte te faqes. 

 

 

Standardi Shqiptar mundet pastaj te përfshije një aneks informativ kombëtar duke riprodhuar pjesët e 

tekstit origjinal te dokumentit te referuar, te cilit i janë bere ndryshimet. 

 

Numërimi i faqeve te elementeve kombëtare është specifikuar ne piken K.7.5 

 

 

K.5.2  Rast special: dokumenti i referuar i adoptuar me pare si dokument kombëtar  

 

Nëse një Standard Evropian është një adoptim me liste i një dokumenti te referuar, i cili eshte adoptuar 

tashme si një standard Shqiptar, adoptimi i Standardit evropian si standard kombëtar do te behet me një 

nga tre metodat si vijon: 

 

— adoptimi me liste; 

 

— publikimi i një faqeje te re kombëtare me titullin se bashku me faqen e titullit Evropian dhe 

faqen e dyte te Standardit Evropian, përmbajtjen e standardit Ndërkombëtar te përkthyer ne 

Shqip dhe anekset e standardit Evropian (nëse ka te tilla); 

 

— publikimin e një botimi te ri kombëtar. 

 

 

K. 6   Kushtet kombëtare te veçanta dhe devijimet 

 

Ne rastin kur një liste me kushtet kombëtare te veçanta jepet ne një aneks normativ ose kur një liste me 

devijimet e një Standardi Evropian jepet ne nje aneks normativ ne Standardin Shqiptar, ato lejohet te 

referohen ne kete aneks ne formen e shenimeve kombetare ne fund te faqes. 

 

 

K. 7  Informacioni kombetar 

    

   Fjala “kombetar” do te perdoret tek çdo informacion kombetar shtese. 

 

  K 7.1  Faqja me titullin kombetar 

 

  Rregullat per pergatitjen e faqes me titullin kombetar jane dhene ne Aneksin B. 

 

K. .7.2 Parathenia Kombetare 

 

Ne menyre qe te dallohet parathenia e nje Standardi Europian nga nje e tille kombetare, ajo duhet te 

shkruhet “Parathenie Kombetare”. 

  

Parathenia Kombetare mund te filloje ne pjesen e pasme te faqes me titullin kombetar. 

 

Parathenia Kombetare nuk do te permbaje ndonje kerkese, figura apo tabela. 

 

Ne perputhje me permbajtjen e nje standardi, faqja me titullin kombetar do te permbaje: 

— Numrin dhe emrin e Komitetit Teknik perkates; 
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— Informacion me te detajuar rreth standardeve te zevendesuara, kur eshte e pershtateshme ose 

kur eshte rasti; 

— Informacion rreth ndryshimeve me te rendesishme lidhur me permbajtjen teknike te standardit, 

krahasuar me botimin me te fundit te tij, kur eshte e pershtateshme ose kur eshte rasti; 

— Informacion rreth ndryshimeve te perbashketa ne standardet e ISO/IEC, te bera nga 

CEN/CENELEC dhe menyres se tyre te identifikimit ne Standardin Shqiptar,  

— Informacion mbi perputhshmerine e standardeve Europiane/Nderkombetare te referuara me 

Standardet Shqiptare dhe informacion mbi gjetjen e tyre. Citimi i standardeve te behet ne 

perputhje me piken “Referenca normative”. Kur standardet jane te datuara, standardet 

Shqiptare perkatese do te jene te datuara gjithashtu; 

— Informacion rreth ndryshimeve te publikuara veç e veç ne Standardet Europiane dhe 

identifikimi i tyre ne standardet Shqiptare; 

— Informacion mbi lidhjen e standardit me standarde apo dokumenta te tjera; 

— Informacion rreth anekseve, qe trajtojne lidhjen e standardit me kerkesat esenciale te 

direktivave te BE-se. 

 

Mbas parathenies kombetare informacioni do te vendoset per numrin e faqeve te perkthyera te 

standardit Europian/Nderkombetar te adoptuar, si vijon: 

“Artikulli tjeter – faqet e EN (ISO/IEC)………………..”  

 

K.7.3  Anekset Kombetare 

 

Anekset Kombetare, nese ka te tilla, do te vendosen mbas tekstit perfundimtar te nje Standardi Europian 

(perfshi ketu anekset EN).   

 

Ato mund te permbajne vetem informacionin qe ndihmon me shume ne proçesin e adoptimit. Nje aneks 

kombetar nuk do te alternohet me asnje nga parashikimet e Standardit Europian. 

 

Nje tekst nderkombetar (ose standard) i referuar ne nje Standard Europian mund te (perkthehet dhe) 

riprodhohet si nje aneks kombetar ne standardin kombetar. 

 

Ne rastin kur jane perfshire aneksi(et) kombetare, kujdes duhet te tregohet per te siguruar qe emri i tyre i 

ben ato qartesisht te dallueshem nga çdo aneks tjeter ne standard. Per kete aresye ato numerohen me NA, 

NB, etj. 

 

 

K.7.4  Shenimet kombetare ne fund te faqes 

 

Shenimet kombetare ne fund te faqes do te zbatojne rregullat e dhena ne 5.6.3, megjithate kujdes duhet te 

tregohet ne perdorimin e shenjave te ndryshme nga ato te perdorura per shenimet e EN ne fund te faqes. 

 

 K.7.5 Numerimi i faqeve te elementeve kombetare 

 

Faqet e standardit, meqenese permbajne elemente kombetare do te numerohen veçmas, perfshire ketu edhe 

emrin  “S SH EN ……: ….(vitin e publikimit si S SH)”. Faqet e standardit Europian te adoptuar kane 

numrat e tyre, perfshire ketu edhe emrin S SH EN ………..: …….(viti i publikimit te S SH EN).”  

  

Shenja “© DPS” do te vendoset ne çdo faqe ne fundin e saj dhe ne qender 
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K.8   Referencat (citimet) ne standardet kombetare te cilat implementojne/zbatojne nje Standard 

Europian 

 

Kur implementohet/zbatohet nje Standard Europian si nje Standard Shqiptar, referencat (citimet) si ne 

5.11 do te mbeten te pa ndryshuara. Informacion mbi standardet kombetare qe i korespondojne 

Standardeve Nderkombetare dhe publikimet e standardeve te referuara ose te cituara ne Standardin 

Europian mund te jepen ne parathenien kombetare ose ne nje aneks kombetar. 

 

Referenca ndaj nje informacioni te tille mund te behet brenda tekstit te Standardit Europian me ane te nje 

shenimi kombetar ne fund te faqes ne faqen apo faqet perkatese. 

 

SHEMBULL: 

 

“Shenimi kombetar ne fund te faqes: ISO 1234:1986 eshte ekuivalent me S SH 1578-86, shih parathenien 

kombetare.” 

 

Titulli i standardeve, te cilat referohen ne standardet Europiane, do te shkruhen ne anglisht dhe do te 

ndiqen nga titujt e perkthyer ne shqip te dhena ne kllapa katrore. 

 

 

K.9   Permbajtja e nje Standardi Europian dhe skema per publikimin e tij si Standard Shqiptar 

 

Permbajtja tipike e nje Standardi Europian kur publikohet si nje Standard Shqiptar eshte dhene ne Figuren 

ne vijim. 

 

 
 

a  Faqja me titullin Kombetar  

b  Parathenia Kombetare 

c  Faqja me titullin e EN (ne anen e pasme eshte 

parathenia) 

d  Teksti i EN 
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e  Aneksi i EN (nese ka ndonje te tille) 

f  Aneksi Kombetar (nese ka ndonje te tille) 

 

 

 

Figura – Elementet e publikimit te nje Standardi Europian si Standard Shqiptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneksi I  

 

Publikimi i Standardeve Shqiptare qe implementojne/zbatojne Standarde Nderkombetare  

 

I.1  Percaktime te pergjithshme 

 

Standardet nderkombetare do te implementohen si Standarde Shqiptare ne menyre identike duke i 

perkthyer ato ne gjuhen shqipe. 

 

Per publikimin e tekstit identik te S SH te perkthyer ne gjuhen shqipe do te shtohet nje faqe me titullin dhe 

parathenien kombetare. Anekset kombetare (nese ka te tilla) jane te lejuara. 

 

DPS eshte pergjegjese per perkthimin ne gjuhen shqipe te publikimeve zyrtare te standardeve 

nderkombetare.  

 

Perkthimi ne gjuhen shqipe as nuk do te shtoje as nuk do te kufizoje permbajtjen e standardin 

nderkombetar, p.sh. permbajtja do te mbetet e pandryshuar nga perkthimi dhe do te adoptohet ne teresine e 

tij, duke perfshire listen e permbajtjes, parathenien, hyrjen, shenimet ne fund te faqes, tabelat, figurat dhe 

anekset.  

 

Nendarjet dhe numerimi i pikave do te mbeten gjithashtu te njejta me origjinalin . 

 

I.2   Informacioni Kombetar 

    

I.2.1  Faqja me titullin Kombetar 

 

Rregullat per pergatitjen e faqes me titullin kombetar jane dhene ne Aneksin B. 

 

Faqja me titullin Kombetar permban njoftimin per adoptimin e standardit nderkombetar si Standard 

Shqiptar, per shembull: 

 

“Standardi nderkombetar ISO 0000:1997, perfshi amendamentet e tij ISO 0000/Amd.1:1998 (nese ka te 

tilla) eshte adoptuar dhe perkthyer ne menyre identike si Standard Shqiptar.” 

 

I.2.2  Parathenia Kombetare 

 

Ne menyre qe te dallohet parathenia e nje Standardi Europian nga nje e tille kombetare, ajo duhet te 
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shkruhet “Parathenie Kombetare”. 

  

Parathenia Kombetare mund te filloje ne pjesen e pasme te faqes me titullin kombetar. 

 

Parathenia Kombetare nuk do te permbaje ndonje kerkese, figura apo tabela. 

 

Ne perputhje me permbajtjen e nje standardi, faqja me titullin kombetar do te permbaje: 

— Numrin dhe emrin e Komitetit Teknik perkates; 

— Informacion me te detajuar rreth standardeve te zevendesuara, kur eshte e pershtateshme ose 

kur eshte rasti; 

— Informacion rreth ndryshimeve me te rendesishme lidhur me permbajtjen teknike te standardit, 

krahasuar me botimin me te fundit te tij, kur eshte e pershtateshme ose kur eshte rasti; 

— Informacion mbi perputhshmerine e standardeve Europiane/Nderkombetare te referuara ne 

Standardet Shqiptare dhe informacion mbi gjetjen e tyre. Citimi i standardeve te behet ne 

perputhje me piken “Referenca normative”. Kur standardet jane te datuara, standardet 

Shqiptare perkatese do te jene te datuara gjithashtu;  

— Informacion rreth ndryshimeve te publikuara veç e veç ne standardet nderkombetare dhe 

identifikimi I tyre ne Standardet Shqiptare;  

— Informacion mbi lidhjen e standardit me standarde apo dokumenta te tjera; 

— Informacion tjeter. 

 

Mbas parathenies kombetare informacioni do te vendoset per numrin e faqeve te perkthyera te 

standardit Europian/Nderkombetar te implementuar/zbatuar, si vijon: 

“Artikulli tjeter – faqet e ISO, ISO/IEC, IEC ………………..”.   
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Aneksi L  

Rregullat per llojin e shkrimit te Standardeve Shqiptare 

 

L.1 Paraqitja e faqes se nje standardi 
- format A 4: 210 mm x 297 mm; 

- lloji: Tahoma, 

- stil  Normal; 10 pt Rrjeshti nga rrjeshti me hapesire teke (Single) 

- hapesira siper (Top) – 2,7 cm; 

- hapesira poshte (Bottom) – 2 cm; 

- hapesira majtas (Left) – 2 cm; 

- hapesira djathtas (Right) – 1 cm; 

- koka – 1,2 cm; 

- pjesa e fundit poshte – 1 cm. 

 

L.2 Paraqitja e faqes se titullit  
 

Fusha 1:  Lloji i shkrimit – i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 10, me germa te vogla 

Fusha 2:  E pa mbushur 

Fusha 3:  Lloji i shkrimit – i theksuar me ngjyre te zeze, madhesia 12, me germa te medha, ne qender 

Fusha 4:  Emri “S SH” dhe numri i standardit me me germa te medha, lloji i shkrimit - i theksuar me 

ngjyre te zeze,  

  madhesia 12 

Fusha 5: Hyrja do te shkruhet me germa te vogla, me madhesi 12 – me ngjyre te zeze te theksuar; elementi 

kryesor, me germa te medha, madhesia 12, me ngjyre te zeze te theksuar; elementet plotesues – me 

germa te vogla, madhesia 12, me ngjyre te zeze te theksuar. 

Fusha 6:  Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 10 

Fusha 7:  Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 10 

Fusha 8:  Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 10 

Fusha 9:  Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, italike, madhesia 9 

Fusha 10: Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 9 

Fusha 11: Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 9 

Fusha 12: Lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, madhesia 8 

Fusha 13: Me ngjyre te zeze te theksuar, madhesia 9 
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L.3 Per shkrimin e tekstit kryesor do te perdoret lloji i shkrimit - i lehte me ngjyre te zeze, me madhesi 10. 

Teksti do te vendoset ne nje ose dy kolona, sipas rastit dhe nevojave, ne varesi te natyres se tij si dhe 

figurave dhe tabelave ne standard. 

 

L.4 Per paraqitjen e pikes “Referenca normative” lista e standardeve do te jepet ne nje tabele ne formen 

dhe madhesine si vijon:  

 

madhesia 10  italike, madhesia 10. 

  

  

           4,95 cm  

 

13,25 cm 

 

Madhesite mund te zgjidhen me komanden Table/Cell Height and Width. 

 

L.5 Numrat e faqeve si dhe emri dhe numri i standardit do te vendosen ne qoshin lart ne te per faqet ne 

vazhdim dhe ne qoshen lart ne te djathte per faqet me ndarje/ te ndara dhe do te zgjidhen me komanden 

Header, shkrimin e lehte, madhesine 10.   

 

L.6 Paraqitja e titullit 

 

L.6.1 Titujt e pikave do te fillojne me germa te medha, me ngjyre te theksuar te zeze, madhesia 11. 

 

L.6.2 Titujt e nenpikave te nivelit te pare, titujt e nenpikave te nivelit te dyte dhe te niveleve me te uleta do 

te fillojne me germa te medha, me ngjyre te theksuar te zeze, madhesia 10. 

 

L.6.3 Numrat e pikave dhe nenpikave do te jene me ngjyre te theksuar te zeze. 

 

L.6.4 Titujt e anekseve dhe fjala “Aneks” do te fillojne me germa te medha, me ngjyre te theksuar te zeze, 

me madhesi 11. Statusi i aneksit do te percaktohet nga fjalet “normative” ose “informative” ne kllapa, me 

germa te vogla, me madhesi 10, me ngjyre te lehte te zeze.  

 

L.7 Shenimet, shenimet ne fund te tekstit, shenimet ne tabela dhe ne figura do te shkruhen me ngjyre te 

lehte te zeze, me madhesi shkrimi 9 dhe fjala “SHENIM”  - me ngjyre te lehte te zeze, me germa te medha.  

 

Shenimet ne fund te tekstit do te zgjidhen me komanden Insert / Footnote. 

 

L.8 Shembujt ne tekst 

Fjala “SHEMBULL” (SHEMBUJT) do te shkruhen me germa te medha, me ngjyre te lehte te zeze dhe 

teksti i shembullit  me ngjyre te lehte te zeze. 

 

L.9 Listat ne tekst do te vendosen me nje hapesire prej 100 mm nga e majta e faqes dhe nese eshte e 

nevojshme do te behet nje nendarje e listave – me nje hapesire prej 15 mm; nese teksti do te paraqitet ne dy 

kolona, ato do te jene respektivisht nga – 5 mm dhe 10 mm.  

 

L.10 Tabelat 
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Fjala “Tabele”, numrat dhe titulli i saj (nese ka te tille) do te shkruhen me germa te vogla, me madhesi 11 

dhe me 

ngjyre te 

theksuar 

te zeze. 

Teksti i 

tabeles 

do te 

shkruhet 

me 

germa te 

vogla, 

me 

madhesi 

11, me 

ngjyre te 

lehte te 

zeze, 

ndersa 

teksti i 

kokes se 

tabeles – 

me ngjyre te theksuar te zeze, me madhesi 11.  

 

L.11 Figurat 

Titujt e figurave do te ndahen nga teksti “Figura….” me vije ndarese (slesh),  do te filloje me germa te 

medha, me madhesi 11, me ngjyre te theksuar te zeze. Shkrimi ne figure do te jete me ngjyre te lehte te 

zeze, me madhesi 9 ose 8. 

 

L.12 Simbolet e njesise  

Shkrimi italik do te perdoret per simbolet e njesise, si dhe per indekset qe do te jene me germa me te vogla. 

 

Indekset do te zgjidhen me komanden Superscript/Subscript. 

 

L.13 Formulat do te zgjidhen me komanden Equation Editor. 

 

L. 14  Aneksi ZA i Standardit Europian do te jete ne formen si vijon: 

 

Publikimi Viti Titulli EN Viti 

     

2,75 cm  1,75 cm 8,5 cm 3,25 cm 1,75 cm 

 

 

SHEMBULL:   Paraqitja e elementeve te tekstit te nje standardi 

 

 

 

1  Fusha 
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Bibliografia 

 

2 Referencat normative 

 

  

 

3 (Titulli) 

 

3.1  ( Titulli ) 

 

3.1.1  

  

  

3.1.2  

   

  

3.1.3  

  

  

3.2 ( Titulli ) 

 

  

  

a)  

  

  

b)  
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Rregullat dhe procedurat e punes per veprimtarite kombetare te standardizimit. Pjesa 1:Parime te 

pergjithshme 

Rregullat dhe procedurat e punes per veprimtarite kombetare te standardizimit. Pjesa 3: Struktura, 

permbajtja dhe hartimi i Standardeve Shqiptare. 

SSH ЕN 45020  Standardizimi dhe aktivitetet qe lidhen me te – Fjalor i pergjithshem (Guide e ISO/IEC 

2:1996) 

Rregullore e Brendeshme e CEN/CENELEC – Pjesa 1: Organizimi dhe Administrimi 

(http://www.cenorm.be/boss) 

Rregullore e Brendeshme e CEN/CENELEC – Pjesa 3:  Rregullat per strukturen dhe draftimin e 

publikimeve te CEN/CENELEC (ISO/IEC Direktivat - Pjesa 2, e ndryshuar) 2003-10  

Direktivat ISO/IEC – Pjesa 1: Proçedurat per punen teknike (http://www.iso.org) 

Direktivat ISO/IEC – Pjesa 2: Rregullat per strukturen dhe draftimin e Standardeve Nderkombetare 

(http://www.iso.org)  

Direktivat ISO/IEC, Proçedurat per punen teknike ISO/IEC JTC 1 (http://www.iso.org) 

Direktivat ISO/IEC, Suplement – Proçedurat specifike te ISO (http://www.iso.org) 

Direktivat ISO/IEC, Suplement – Proçedurat specifike te IEС (http://www.iec.org)  

Guida 21 ISO/IEC – Adoptimi ne nivel kombetar e rajonal i Standardeve Nderkombetare dhe Publikimet e 

tjera Nderkombetare Pjesa 1: Adoptimi i Standardeve Nderkombetare 

Guida 21 ISO/IEC Adoptimi ne nivel kombetar e rajonal i Standardeve Nderkombetare dhe Publikimet e 

tjera Nderkombetare Pjesa 2: Adoptimi i Publikimeve Nderkombetare ndryshe nga Standardet 

Nderkombetare  

Kodi i Praktikes se Mire per Pergatitjen, Adoptimin dhe Zbatimin e Standardeve (http://www.wto.org) 

SSH ISO 31 Sasite dhe njesite 

SSH ISO 78 Kimi – Paraqitja e standardeve -  Pjesa 2:  metodat e analizave kimike  

SSH 17377-96 Referimet Bibliografike 

SSH EN 20216 Shkrimi i letres dhe fjalive ne leter te printuar,  paper and certain classes of printed 

matters, trimmed sizes, A and B series -perkthimi 

SSH ISO 128 Vizatimet teknike – Parimet e pergjithshme te prezantimit 

SSH ISO129 Vizatimet teknike – Dimensionet – Parime te pergjithshme, percaktimet, metodat e 

ekzekutimit dhe treguesit speciale  

SSH ISO 639 Kodi per paraqitjen e emrave te gjuheve 

SSH ISO 1000 Njesite SI dhe rekomandimet per perdorimin e shumefishte te tyre dhe saktesimi i 

njesive te tjera 

SSH ISO 3098 (te 

gjitha pjeset) 

Vizatimet teknike – Shkrimi 

SSH ISO 3166 Kodet per paraqitjen e emrave te vendeve 

SSH ISO 6428 Vizatimet teknike – Kerkesat per fotokopjimin 

SSH ISO 10241 Standardet terminologjike nderkombetare, pergatitja dhe paraqitja 

SSH IEC 60027 (te Simbolet me germa qe perdoren ne teknologjine elektrike  

http://www.cenorm.be/boss
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iec.org/
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gjitha pjesët) 
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