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Bazuar në shkronjat a) dhe gj) të nenit 14 të ligjit nr.9870 datë 04.02.2008 »Për Standardizimin«, i 

ndryshuar, dhe Vendimin nr.734 datë 9.9.2015 të Këshillit të Ministrave “Për rregullimin e veprimtarisë me 

jashtë të administratës shtetërore” me propozimin e DPS, miratohet rregullorja »Për ushtrimin e 

veprimtarisë me jashtë të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit« sipas teksit të mëposhtëm: 

 

1. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit e ushtron veprimtarinë e saj me jashtë në lidhje e 

bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me qëllim garantimin e kësaj 

veprimtarie, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me interesin kombëtar. 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm i DPS dhe/ose Drejtori për komunikimet institucionale/marrëdhëniet me 

palët në DPS, në deklaratat verbale e të shkruara dhe intervistat që do të japin për çështje që kanë të 

bëjnë me marrëdhëniet me jashtë, brenda sferës së veprimtarisë së DPS-së, duhet të jenë në 

përputhje me programin e qeverisë për politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë.  

 

3. Drejtori i Përgjithshëm i DPS në korrespondencën me ambasadorë e përfaqësues të tjerë të huaj, të 

akredituar në Republikën e Shqipërisë, për çështje me karakter politik ose me rëndësi për 

marrëdhëniet e Republikës së Shqipërisë me shtetet e tjera apo organizatat ndërkombëtare, duhet të 

njoftojë, paraprakisht, Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila jep, me shkrim, mendimin e saj për 

qëndrimin që duhet mbajtur.  

 

4. Drejtori për komunikimet institucionale/marrëdhëniet me palët në DPS, mbasi merr informacionin 

përkatës nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS për veprimtaritë ku ai merr pjesë dhe bisedimet e 

realizuara me personalitete të huaja brenda dhe jashtë vendit, dërgon brenda 7 (shtatë) ditëve pune 

nga data e përfundimit të veprimtarisë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Kryeministri, një 

relacion, i cili përmban të dhënat për qëllimin dhe objektin e veprimtarisë, për ecurinë e bisedimeve 

dhe për rekomandimet përkatëse për çështjet e diskutuara. 

 

5. Drejtori i Përgjithshëm i DPS komunikon zyrtarisht me misionet diplomatike të Republikës së 

Shqipërisë, të akredituara jashtë vendit, nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për çështje që 

kanë të bëjnë me fushën e standardizimit komunikohet drejtpërsëdrejti me përfaqësuesit e 

misioneve diplomatike të Republikës së Shqipërisë, për të cilat vihet në dijeni kreu i misionit 

diplomatik. 

 

6. DPS e realizon korrespondencën zyrtare me misionet diplomatike të akredituara në  

Republikën e Shqipërisë nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme. Drejtori i Përgjithshëm i saj 

nuk pranon apo refuzon ftesa zyrtare nga homologët jashtë vendit si dhe nuk dërgon ftesa zyrtare, 

pa u këshilluar më parë me Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

 

7. Në ushtrimin e veprimtarisë me jashtë të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, Drejtori për 

komunikimet/marrëdhëniet me palët në bashkepunim me sektorin e promovimit ka për detyrë të: 

 

7.1 përgatisë njoftimet për Ministrinë e Punëve të Jashtme për çështjet në fushën e marrëdhënieve me 

jashtë që trajtohen gjatë takimeve të drejtuesit të institucionit me përfaqësues të trupit diplomatik të 

shteteve dhe me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të akredituara në Republikën e 

Shqipërisë, apo në letrat dhe mesazhet që autoritete të huaja i dërgojnë drejtuesit të DPS-së.  

7.2 organizojë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, takimet e drejtuesit të institucionit 

me homologët e tij, brenda dhe jashtë vendit, si dhe protokollin e këtyre takimeve. 

7.3 përgatisë njoftimet për Ministrinë e Punëve të Jashtme, çdo tre muaj, për planin (nëse ka një të tillë) 

e vizitave të delegacioneve të kryesuara nga drejtuesi i institucionit, si dhe të delegacioneve të huaja 

që do të vizitojnë Republikën e Shqipërisë. 
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7.4 përgatisë raportet tre mujore për Ministrinë e Punëve të Jashtme për të gjitha veprimtaritë me jashtë 

të institucionit, duke përfshirë edhe ecurinë e marrëveshjeve dypalëshe e shumëpalëshe. 

7.5 përgatisë për Ministrisë së Punëve të Jashtme të dhëna dhe raportime, sipas kërkesave e afateve, për 

zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë. 

 

8. Drejtori i Përgjithshëm i DPS-së konsideron me kujdes njoftimet e marra nga Ministria e Punëve të 

Jashtme për veprimtaritë e zhvillimet ndërkombëtare, si dhe për rezultatet e takimeve e të 

konsultimeve diplomatike për çështje që lidhen me fushën nën përgjegjësinë e DPS-së. 

 

9. DPS do të përfitojë ndihmën e nevojshme ligjore të ofruar nga Ministria e Punëve të Jashtme gjatë 

procesit të lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

10. Çdo amendim apo ndryshim i kësaj rregulloreje bëhet me miratimin e Bordit Drejtues të DPS-së. 

 

11. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit për zbatimin e kësaj rregulloreje. 

 

12. Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 

                                                                                                  

                          

                                                                                                                  

 

 

 


