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Në bazë të nenit 5 paragrafit (2) të Ligjit për akreditim (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë”, nr. 120/09, 53/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut në seancën e mbajtur më __________ 2022 e miratoi 

 

Programin për punën e Institutit për akreditim të Republikës së Maqedonisë 

së Veriut për vitin 2022  

 

 
I. Hyrje 

 

Sipas Ligjit për Akreditim, Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (në 

tekstin e mëtejmë: IARMV) është institucion publik i cili i kryen veprimtaritë dhe detyrat e një 

organizmi akreditues të vetëm kombëtar, në përputhje me procedurën e paraparë për akreditim të 

bazuar në këtë ligj dhe në bazë të ligjeve të tjera dhe mbikëqyr përmbushjen e kërkesave për 

akreditim. 

 Akreditimi është një procedurë për njohjen formale të aftësisë për të kryer aktivitete të caktuara 

në kuptimin që një organizëm i caktuar për vlerësimin e konformitetit përmbush kërkesat e 

parashikuara sipas standardeve kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare, legjislacionit përkatës, 

procedurat e IARMV, si dhe rekomandimet e organizatave evropiane dhe botërore për akreditim. 

Duke pasur parasysh rolin e tij si mjet i rregullatorëve dhe shtetit, në fusha të caktuara akreditimi 

parashikohet si një kërkesë ligjore që duhet të plotësohet nga një subjekt i caktuar, nëse për 

funksionimin e tij duhet të marrë një autorizim të caktuar nga organizmi kompetent shtetëror.       

Fushat kryesore në të cilat kryhen procedurat e akreditimit janë: 

- laboratorët e testimit dhe kalibrimit, 

- laboratorët mjekësorë, 

- organizmat që kryejnë certifikimin e produkteve, proceseve dhe shërbimeve 

organet që kryejnë certifikimin e sistemeve të menaxhimit dhe 

- organet që kryejnë inspektimin. 

Akreditimi është një mjet i njohur ndërkombëtarisht që në mënyrë indirekte ofron: siguron 

dhe garanton sigurinë dhe cilësinë e produkteve dhe shërbimeve, zhvillimin e lirë të tregtisë 

ndërkombëtare, redukton kostot dhe gabimet operacionale, në kurriz të rritjes së efikasitetit dhe 

ekonomisë në shfrytëzimin e burimeve materiale dhe njerëzore. 

Akreditimi parashikon lehtësimin e tregtisë botërore. Kjo për shkak se rëndësia ose përfitimi 

i tij parësor është se produktet dhe shërbimet, pasi janë inspektuar/certifikuar, nën shenjën e 

akreditimit nuk kanë nevojë të riekzaminohen. Duke pasur parasysh faktin se IARMV është 

nënshkrues i tre marrëveshjeve të rëndësishme ndërkombëtare me anë të të cilëve ofrohet ky 

përfitim, ajo vlen edhe për produktet dhe shërbimet vendase kur plasohen brenda dhe jashtë 

vendit. 

Përkatësisht, IARMV si anëtare e plotë e Organizatave Evropiane dhe Botërore për 

Akreditim është nënshkruese e Marrëveshjeve Ndërkombëtare për njohjen reciproke të 

certifikatave për akreditim me to, edhe atë: 

 

 

- me Organizatën Evropiane të Akreditimit (EA) është nënshkruese e EA-MLA (Multilateral 

agreement – MLA1), 

 
1 EA-MLA është një marrëveshje e nënshkruar midis organizmave të akreditimit, anëtarë të EA, për njohjen e barazisë dhe konfidencialitetit, dhe 
rrjedhimisht pranimin e certifikatave të akreditimit, inspektimit, kalibrimit dhe raporteve të testimit në të gjithë Evropën. 



- me Organizatën Ndërkombëtare (botërore) për akreditim të laboratorëve, organeve inspektuese 

dhe organizatorëve të testimit të aftësisë (ILAC) është nënshkruese e ILAC-MRA (Mutual 

Recognition Arrangement- MRA2) dhe 

- me Forumin Ndërkombëtar për Akreditim (IAF) është nënshkrues i IAF-MLA Multilateral 

agreement – MLA3) për pranimin e certifikatave dhe raporteve të lëshuara nga organizmat e 

akredituara për vlerësimin e konformitetit në mbarë botën. 

Me nënshkrimin e Marrëveshjeve, IARMV hapi dyert për produktet dhe shërbimet vendase në 

tregun evropian dhe atë botëror, në përputhje me parimin "njëherë i akredituar, kudo i pranuar". 

 Përkatësisht, përfitimi kryesor i Marrëveshjeve është se dokumentet e lëshuara nga organizmat 

maqedonase të akreditimit për vlerësimin e konformitetit, në përputhje me standardet MKS EN 

ISO / IEC 17025 për laboratorët e testimit dhe kalibrimit, MKS EN ISO / IEC 17020 për organet 

inspektuese, MKS EN. ISO 15189 për laboratorët mjekësorë dhe MKS EN ISO / IEC 17065 për 

organizmat certifikues për produktet, proceset dhe shërbimet dhe MKS EN ISO / IEC 17021-1 

për organizmat certifikues për sistemet e menaxhimit, janë të njohura në nivel evropian dhe 

botëror. 

 Realizimi me sukses i përcaktimeve kyçe të IARMV në nivel ndërkombëtar deri tani është 

vetëm një nxitje shtesë, por edhe një detyrim për të përmbushur interesin dhe vizionin strategjik 

të IARMV me qëllim ruajtjen dhe forcimin e statusit të një anëtari të plotë në organizatat 

ndërkombëtare të akreditimit. 

 

II. Objektivat e Programit të Punës IARMV për vitin 2022 

 

Interesi dhe qëllimi strategjik i IARMV është ruajtja dhe forcimi i vazhdueshëm i sistemit për 

akreditim, i cili do të sigurojë besim në kompetencën e organizmave për vlerësimin e 

konformitetit (organizmat certifikues, laboratorët e testimit dhe kalibrimit, laboratorët mjekësorë 

dhe organizmat e tyre inspektuese) edhe në dokumentet e tyre të lëshuara dhe gjithashtu e 

siguron tregtinë e lirë të produkteve dhe shërbimeve vendase në tregjet në Evropë dhe në botë. 

Akreditimi, si në botë, ashtu edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, luan një rol të 

rëndësishëm në forcimin e tregut të brendshëm, cilësisë dhe sigurisë së jetës, dhe parësi në rolin 

e tij është zhvillimi i ekonomisë vendase dhe integrimi i saj në mbarë botën. Megjithatë, për 

Republikën e Maqedonisë së Veriut ai është një instrument veçanërisht i rëndësishëm dhe si 

mbështetje për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. 

 

Duke pasur parasysh përfitimet nga realizimi i planeve dhe synimeve të planifikuara më parë në 

IARMV, të cilat paraqesin njohje për kryerjen e suksesshme të aktivitetit të akreditimit, si dhe 

potencialet që dalin prej tyre, duhet marrë parasysh edhe rëndësia e tyre shumëqëllimore.  

Prandaj, aktivitetet kryesore të IARMV në vitin 2022 do të synojnë ruajtjen dhe përmirësimin e 

sistemit të menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 

17011: 2018, si kusht themelor për ruajtjen e kontratave. 

• Qëllimi primar për realizimin e Programit: 

Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë së IARMV në përputhje me 

kërkesat e edicionit të ri të standardit MKC EN ISO / IEC 17011: 2018, si standardi bazë dhe i 

vetëm sipas të cilit IARMV punon dhe i kryen procedurat e akreditimit. 

 
2 ILAC-MRA është një marrëveshje e nënshkruar në mes të organizmave të akreditimit, anëtarë të ILAC, për njohjen e barazisë dhe 
konfidencialitetit, dhe rrjedhimisht pranimin e certifikatave të akreditimit dhe të inspektimit si dhe raporteve të testimit në mbarë botën. 
3 IAF-MLA është një marrëveshje e nënshkruar ndërmjet organizmave të akreditimit, anëtarë të IAF, për njohjen e barazisë dhe konfidencialitetit, 

dhe në këtë mënyrë pranimin e certifikatave të akredituara të lëshuara nga organet e akredituara të certifikimit për produktet dhe sistemet e 
menaxhimit në mbarë botën. 



Qëndrueshmëria, funksionaliteti dhe efektiviteti i sistemit janë vlerësuar pozitivisht nga ekipi i 

vlerësimit në EA në kuadër të vlerësimin e sapo realizuar të rivlerësimit. 

 

• Qëllimet e veçanta për realizimin e Programit janë: 

- Rritja e numrit të organizmave akreditues nga IARMV, 

- Forcimi institucional përmes zgjidhjeve të reja të personelit dhe organizative dhe 

koordinimi i aktiviteteve të akreditimit duke rritur numrin e vlerësuesve teknikë dhe 

ekspertëve dhe duke përmirësuar kompetencat e vlerësuesve dhe punonjësve të IARMV, 

- angazhimi i vazhdueshëm për të lehtësuar tregtinë globale duke pranuar rezultatet e 

organizmave akreditues të vlerësimit të konformitetit, 

- promovimi i shërbimeve të organizmave të vlerësimit të konformitetit të akredituar nga 

IARMV, 

- Dixhitalizimi i procesit të punës në IARMV, 

- forcimin e bashkëpunimit dhe ofrimin e mbështetjes teknike për ministritë dhe 

institucionet e tjera për të gjitha çështjet që lidhen me procedurat e akreditimit, 

- bashkëpunim aktiv me organizatat evropiane dhe ndërkombëtare për akreditim, 

- Aktivitetet e vazhdueshme për të fituar më shumë besim nga palët e interesuara, 

- vazhdimi i bashkëpunimit tashmë të krijuar me Odat Ekonomike në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, Organizatën e Konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut dhe operatorët ekonomik, 

- thellimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit me organet kombëtare të akreditimit nga rajoni, 

Europa dhe bota dhe 

- pjesëmarrje në realizimin e projekteve ndërkombëtare. 

 

Realizimi i qëllimeve të programit do të sigurohet përmes fondeve të parashikuara në 

Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022, si dhe përmes pjesëmarrjes në 

projekte si: TAIEX Instrumenti i Komisionit Evropian dhe të tjera. 
 

III.  Aktivitetet e planifikuara për realizimin e Programit 

 

Në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022, seksioni 10001 - 

Ministria e Ekonomisë, në Nënprogramin 51 - IARMV, për kategoritë 40 - Paga dhe 

kompensimet, 42 - mallra dhe shërbime, 46 - subvencione dhe transfere dhe 48 - shpenzime 

kapitale, janë planifikuar mjete financiare në vlerë prej 9.050.000,00 denarë në llogarinë 

637/603, 34.700.000,00 denarë në llogarinë 631 ose gjithsej 43.750.000,00 denarë. 

- Rreth 20% e fondeve janë të dedikuara për pagat e punëtorëve nga Buxheti i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut - llogaria 637/603 IARMV. 

- Rreth 59% janë të destinuara për mallra dhe shërbime nga llogaria 637/603 dhe 631 e IARMV. 

- Rreth 3% e fondeve të miratuara janë të destinuara për subvencione dhe transferta (për pagesa 

të largimit pas daljes në pension, organizimi i një eventi Dita Botërore e Akreditimit) 

- Rreth 18% e fondeve janë të destinuara për shpenzime kapitale. 

 
          Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

 
Kategoria 

Artikulli 

Përshkrim     Buxheti 2022 ( në 000 denarë) Shpenzimet totale 

637/603 631  

 Shpenzime 9.050 34.700 43.750 
40 Paga dhe kompensime 8.700  8.700 
   401 Pagat bazë 6.270  6.270 



   402 Kontributet e sigurimeve 

shoqërore 

2.430  2.430 

42 Mallrat dhe shërbimet 350 25.450 25.800 

   420 Shpenzimet e udhëtimit 

dhe të jetesës 

50 2.000 2.050 

  421 Shërbime komunale, 

ngrohje, komunikim, 

transport 

50 2.600 2.650 

   423 Materialet dhe inventari i 

vogël 

50 1.500 1.550 

   424 Riparimet dhe mirëmbajtja 

e vazhdueshme 

100 2.500 2.600 

   425 Shërbimet me kontratë 100 12.500 12.600 

   426 Shpenzime të tjera aktuale  3.150 3.150 

   427 Punësime të përkohshme  1.200 1.200 

46 Subvencione dhe transferta  1.200 1.200 

   463 Transferta të ndryshme në 

organizatat joqeveritare 

 1.200 1.200 

 48 Shpenzimet kapitale  8.050 8.050 

   480 Blerja e pajisjeve dhe 

makinerive 

 3.100 3.100 

  481 Objektet e ndërtimit  700 700 

  485 Investimet dhe fondet 

jofinanciare 

 4.250 4.250 

 

Të rishikohet dhe të ruhet efikasiteti dhe të përmirësohet sistemi i krijuar kombëtar i akreditimit 

në përputhje me: Ligjin për Akreditimin, standardin MKS EN ISO / IEC 17011: 2018, rregullat e 

Organizatës Evropiane të Akreditimit, Organizatës Botërore për Akreditimin e Laboratorëve dhe 

Forumit Ndërkombëtar për akreditim (EA, ILAC dhe IAF) dhe dokumentet e brendshme të 

IARMV, është e nevojshme të zbatohen aktivitetet e mëposhtme: 

 

1.  Aktivitetet e akreditimit 

Në regjistrin zyrtar të IARMV në momentin e përgatitjes të Programit janë 201 organizma aktive 

të akredituara për vlerësimin e konformitetit dhe janë duke u zhvilluar procedura edhe për 

aplikime të reja për akreditim. Në vitin 2022 do të kryhen inspektime të rregullta të organeve 

tashmë të akredituara dhe njëkohësisht IARMV do të veprojë sipas kërkesave të reja të dorëzuara 

për akreditim, në bazë të të cilave pret rritje të numrit të organizmave të akredituara për 

vlerësimin e konformitetit. 

Në përputhje me Ligjin për Akreditim, si dhe me detyrimet që dalin nga marrëveshjet 

ndërkombëtare të nënshkruara, IARMV do të mirëmbajë dhe përmirësojë në vazhdimësi të gjithë 

sistemin e akreditimit. Në kuadër të aktiviteteve zhvillimore, IARMV planifikon të zhvillojë 

skema dhe fusha të reja për akreditim, në përputhje me nevojat specifike të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut dhe nevojat e klientëve. Zhvillimi i skemave dhe fushave të reja do të 

bëhet sipas kërkesës, në bashkëpunim me palët e interesuara, të ndihmuar nga puna e Komiteteve 

Teknike. Në momentin e përgatitjes së Programit, tashmë ka një njoftim për dorëzimin e një 

kërkese për zhvillimin e një skeme akreditimi te organizatorët e skemave të aftësimit (RT 

providers). 

Gjithashtu, gjatë vitit 2022 do të vazhdojnë aktivitetet për kryerjen e aktiviteteve të akreditimit 

edhe jashtë vendit, në përputhje me rregullat për akreditimin ndërkufitar. 



 

      Fondet e nevojshme......................................................................    20.615.000,00 denarë 

 

2.  Verifikimi i Raportit nga rivlerësimi i tretë i rregullt për ruajtjen e statusit të 

nënshkruesit të Marrëveshjes për njohjen reciproke të certifikatave të akreditimit 

me Organizatën Evropiane të Akreditimit (EA-MLA). 

Sipas rregullave, planeve dhe programit të punës së Organizatës Evropiane për Akreditim (EA), 

rivlerësimi (mbikëqyrja) e tretë e rregullt për ruajtjen e statusit të nënshkruesit të Marrëveshjes 

për njohjen reciproke të certifikatave të akreditimit me Organizatën Evropiane për Akreditim 

(EA- MLA) është realizuar në periudhën 29 nëntor - 3 dhjetor 2021. Vlerësimi përfshin 

vlerësimin e përgjithshëm të sistemit të akreditimit, si dhe burimet e përgjithshme materiale dhe 

njerëzore që janë në dispozicion të Institutit. 

Në periudhën në vijim do të vijojnë aktivitete të përbashkëta nga ana e IARMV dhe grupet e 

punës nga EA për verifikimin e Raportit të Rivlerësimit. 

         Ruajtja e Marrëveshjes përmes prezantimit dhe mbrojtjes së sistemit të krijuar për 

akreditim dhe përmbushja e detyrimeve që rrjedhin prej tij përmes aktiviteteve të ndryshme, 

është thelbësore për veprimtarinë e IARMV, për ekonominë maqedonase dhe për shtetin. 

Njëkohësisht, mirëmbajtja e tij është parakusht për mbajtjen në fuqi të marrëveshjeve ILAK-

MRA dhe IAF-MLA. 

 

Fondet e nevojshme ..................................................................................... 300.000,00 denarë 

       

3. Organizimi i trajnimeve 

 

Ruajtja dhe ngritja e kompetencës si të vlerësuesve të punësuar ashtu edhe të personave të 

jashtëm - vlerësues dhe ekspertë të IARMV është një nevojë e domosdoshme, por edhe një 

detyrim parësor që lind për IARMV nga marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe nga detyrimet që 

rrjedhin nga ri-vlerësimi i fundit nga ana e EA, pasi është parakusht bazë për cilësinë dhe 

kryerjen e duhur të procedurave për akreditim. 

Në momentin e përgatitjes së Programit, Lista e Vlerësuesve dhe Ekspertëve - Aktiv përbëhet 

nga: 29 vlerësues kryesorë, 96 vlerësues teknikë dhe 68 ekspertë. Tetë nga vlerësuesit kryesorë 

janë nga të punësuarit e IARMV, dhe pjesa tjetër janë bashkëpunëtorë të jashtëm. Në listat, 

përveç vlerësuesve dhe ekspertëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut, ka edhe vlerësues dhe 

ekspertë nga organizma të tjera akredituese, të cilët janë anëtarë të EA ose me të cilët IARMV ka 

nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Përkatësisht, për plotësimin e kërkesave të standardeve të 

akreditimit, si dhe për t'iu përgjigjur nevojave të shfaqura për akreditim, në procedurat e 

akreditimit janë angazhuar vlerësues teknikë dhe ekspertë nga jashtë. Përqindja e angazhimit të 

tyre po zvogëlohet nga viti në vit, pasi IARMV përpiqet vazhdimisht të rrisë numrin e 

vlerësuesve dhe ekspertëve kompetent vendas, me qëllim rritjen e angazhimit të tyre në 

procedurat e akreditimit. 

 

Prandaj, në vitin 2022 do t'i kushtohet vëmendje forcimit të grupit të vlerësuesve duke siguruar 

pjesëmarrjen e trajnimeve, seminareve dhe punëtorive me pjesëmarrjen e kandidatëve për 

vlerësues dhe vlerësues teknikë dhe trajnime me përfshirje në vlerësimet e mbikëqyrura. 

Në vitin 2022, IARMV planifikon të organizojë ose të sigurojë pjesëmarrje në 

trajnimet/punëtoritë e mëposhtme: 

 

- Trajnime për të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të IARMV për kërkesat e standardit MKS 

EN ISO / IEC 17011 - Kërkesa të përgjithshme për organizmat e akreditimit që akreditojnë 



organizma për vlerësimin e konformitetit, standard sipas të cilit funksionon IARMV (i 

detyrueshëm, për mirëmbajtje të sistemit të akreditimit), 

- Trajnime për kërkesat e standardit EN ISO / IEC 17011: 2017 (Ndikimi i pandemisë COVID 

19, shkëmbim përvojash), 

- Trajnim për kërkesat e standardit EN ISO/IEC 17011: 2017 kërkesat për skemat e PT-

shkëmbim përvojash), 

- Trajnime për laboratorë mjekësorë (harmonizimi i vlerësuesve), 
- Trajnim për kërkesat e reja dhe të rishikuara të Rregullores Evropiane 848/2018 (Prodhimi 

organik), 

- Trajnime për cilësinë e produkteve bujqësore (PDO, IGI dhe TSI), 

- Trajnime për një fushë fleksibile për akreditim, 

- Trajnime për standardin 17025: 2017 në fusha specifike (testim biokimik dhe mikrobiologjik i 

ushqimit), 

- Trajnim vlerësues për dhënien e deklaratës së konformitetit në raportet/certifikatat laboratorike, 

- Trajnime për vlerësimin e laboratorëve që kryejnë kalibrim të brendshëm, 

- Trajnime për kërkesat e përgjithshme specifike për kompetencën e ofruesve për skemat e 

kompetencës sipas standardit 17043, 

- Trajnime për gjurmueshmërinë e matjes, 

- Trajnim për akreditimin e organizmave të vlefshmërisë dhe verifikimit (ISO 14065 + ISO / IEC 

17029- Gazrat serrë - Kërkesat për organet e vërtetimit dhe verifikimit të gazit serrë për përdorim 

në akreditim ose forma të tjera miratimi / Vlerësimi i konformitetit - Parimet dhe kërkesat e 

përgjithshme për organizmat  për vlefshmëri dhe verifikim), 

- Trajnim në autopsi mjeko-ligjore dhe klinike, 

- Trajnim për akreditim për qëllime të njoftimit/miratimit/autorizimit në fushën e Rregullores 

(EC) 305/2011 (CPR - Produktet ndërtimore), 

- Trajnim për akreditim për njoftim/autorizim në lidhje me Direktivën 2010/35/BE (TPED-

Pajisje portative nën presion) si dhe ADR/ADN/RID, 

- Trajnim për akreditimin e organizmave certifikues për sistemet e menaxhimit që certifikojnë 

ISO 13485: 2016 Pajisjet mjekësore - Sistemet për menaxhimin e cilësisë - Kërkesat për qëllime 

rregullatore, 

- Trajnim për harmonizimin e vlerësuesve udhëheqës dhe teknikë për rregullat dhe procedurat e 

brendshme në përputhje me kërkesat e standardit MKC EN ISO / IEC 17011: 2018, 

- Trajnime për vlerësuesit e EA,Обуки во организација на Комитетите при ЕА, 
- Trajnime për standardin 17020: 2012, 

- Trajnim për biobankat për kërkesat e standardit ISO 20387: 2018, 

- Trajnime në kuadër të Projektit të Tonometrisë së Syrit në Byronë e Metrologjisë (projekt i 

filluar në shtator të vitit 2021) dhe 

- Trajnime për dokumente nga organizata evropiane dhe ndërkombëtare për akreditim. 

Trajnimet do të organizohen sipas aktiviteteve të planifikuara të projektit dhe planit të 

trajnimit sipas nevojave të manifestuara dhe do të marrin pjesë stafi i IARMV dhe palët e 

interesuara, vlerësuesit dhe ekspertët. 

      Një pjesë e trajnimeve janë planifikuar të organizohen nga IARMV, ndërsa një pjesë në 

kuadër të aktiviteteve projektuese, EA dhe në bashkëpunim me organizmat e tjera akredituese. 

Gjithashtu, në kuadër të Planit Vjetor të Trajnimeve për punonjësit e IARMV do të 

realizohen trajnime gjenerike dhe të specializuara, në përputhje me kërkesat ligjore për ngritjen e 

profesionalizmit dhe kompetencës së punonjësve administrativë. 

 



      Fondet e nevojshme .............................................................................. 2.500.000,00 denarë 

 

• Burimet njerëzore 

 

Në Institutin për Akreditim të Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë të rregullt ka 

gjithsej 15 persona të punësuar. 

       Instituti ka nevojë, por edhe detyrim në përputhje me kërkesat e standardit 17011: 2018 dhe 

rregullat e organizatave evropiane dhe ndërkombëtare për akreditim të sigurojë ose të ketë 

kapacitete adekuate të stafit profesional dhe personave kompetentë. Prandaj, në vitin në vijim 

është i detyrueshëm realizimi i punësimeve të një numri të madh përmbaruesish dhe ngritjeve në 

detyrë, me qëllim sigurimin e burimeve njerëzore optimale si kërkesë bazë e rregullave për 

ngritjen organizative dhe funksionale të një organizmi kombëtar për akreditim, i cili do t'i 

nënshtrohet vlerësimit në kuadër të vlerësimit të ardhshëm të rregullt mbikëqyrës nga ana e EA 

dhe një faktor kyç në ruajtjen e statusit të nënshkruesit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Mjetet e 

punës sigurojnë mjete për pagesën e pagave, si dhe për pagesën e kompensimeve për të drejtat e 

tjera të punës. 
 

Fondet e nevojshme .................................................................................... 9.950.000,00 denarë 

 

4. Bashkëpunimi me organizmat shtetëror 

 

IARMV do të vazhdojë me aktivitetet për thellimin e bashkëpunimit aktiv me organizmat 

shtetërore përmes pjesëmarrjes në punën e disa grupeve punuese të themeluara nga Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Byrosë 

së Metrologjisë, si dhe ministrive të tjera të linjës dhe organeve shtetërore. 

Gjithashtu, IARMv do të vazhdojë me aktivitetet në kuadër të Komisionit për mbikëqyrje të 

tregut dhe bashkëpunimit me odat ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe 

pjesëmarrjen në punën e Komiteteve Teknike në Institutin për Standardizim të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. 

 

Fondet e nevojshme ................................................................................ 150.000,00 denarë 

 

5. Kryerja e kontrollit të brendshëm 

 

Sipas kërkesave të standardit MKS EN ISO / IEC 17011: 2018, realizimi i inspektimit të 

brendshëm dhe të rregullt të punonjësve në IARMV është obligim dhe nevojë e 

detyrueshme për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në 

IARMV. Inspektimi i brendshëm në vitin 2022 do të kryhet në përputhje me kërkesat e 

standardit MKS EN ISO / IEC 17011: 2018. 

 

6. Rishikimi i udhëheqësisë 

 

Në përputhje me Politikën e Cilësisë dhe Procedurat e punës të IARMV dhe kërkesat e MKS EN 

ISO / IEC 17011: 2018, një herë në vit realizohet një rishikim i udhëheqësisë të IARMV (drejtor,  

kryetar i Këshillit, menaxher i cilësisë, udhëheqës të sektorëve dhe departamentet). 

Qëllimi i rishikimit është të përcaktojë dhe ripërcaktojë politikat dhe objektivat e IARMV dhe të 

shqyrtojë efektivitetin e sistemit të menaxhimit të cilësisë IARMV përmes analizës së 

dokumenteve, raporteve, ankesave, kundërshtimeve, vëzhgimeve dhe mospërputhjeve. 



 

7. Promovimi i sistemit të akreditimit 

 

IARMV përpiqet të promovojë vazhdimisht nevojën për organizmat e akredituar dhe të 

autorizuar me seli në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Promovimi i sistemit të akreditimit 

është thelbësor për rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë dhe rolin që ka akreditimi në jetën e 

përditshme dhe për ekonominë. 

Prandaj, është e nevojshme të informohet publiku për mënyrën e aplikimit dhe mënyrën e 

marrjes së statusit të organizmit të akredituar, pra afrimin e të interesuarve me kushtet për 

akreditim, si dhe promovimin e përfitimeve të tij. Gjithashtu, IARMV planifikon të organizojë 

ngjarje të reja promovuese me të cilat të gjithë palët e interesuara do të njihen me përfitimet dhe 

dobinë e nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare EA-MLA, ILAC-MRA, IAF-MLA dhe 

përdorimin e tabelave që vërtetojnë statusin e tyre nënshkrues. 

 

Në kuadër të promovimit të sistemit të akreditimit janë planifikuar këto aktivitete: 

- Përgatitja dhe publikimi i materialit promovues dhe edukativ në fushën e akreditimit, me tema 

të rekomanduara nga organizatat evropiane dhe botërore për akreditim, 

- Promovimi mediatik i akreditimit, 

- Nxjerrja e Raportit Vjetor për punën e IARMV për vitin 2021, 

- Promovimi për dhënien e certifikatave të organizmave të akredituara, me rastin e 9 Qershorit, 

“Ditës Ndërkombëtare të Akreditimit”, 

- Bashkëpunimi me Organizatën e Konsumatorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 

- Bashkëpunimi me Odat Ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 

- Organizimi dhe/ose pjesëmarrja në konferenca ose lloje të tjera tubimesh për tema të 

rëndësishme për rolin e akreditimit, 

- Përpunimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i faqes zyrtare të internetit të IARMV, si dhe 

- Pjesëmarrja në Konferencën Ndërkombëtare për Cilësi dhe Kompetencë dhe forma dhe 

aktivitete të tjera për promovimin e akreditimit dhe të infrastrukturës së cilësisë. 

    Mënyra e organizimit dhe realizimit të aktiviteteve do të varet nga masat për përballimin me 

pandeminë e Covid 19. 

 

Fondet e nevojshme ............................................................................. 1.500.000,00 denarë 

 

8. Puna e Këshillit të IARMV dhe Bordit për mbikëqyrjen e punës materialo-

financiare të IARMV 

9.  

Këshilli i IARMV përbëhet nga 11 anëtarë dhe Bordi i Mbikëqyrjes Materiale-

Financiare të IARMV përbëhet nga 3 anëtarë. 

 

Fondet e nevojshme ............................................................................. 1.935.000,00 denarë 

 

10.Aktivitete ndërkombëtare 

 

IARMV është një anëtar i plotë i: Organizatës Evropiane për Akreditim (EA), Organizatës 

Ndërkombëtare (Botërore) për Akreditimin e Laboratorëve (ILAC) dhe Forumit Ndërkombëtar të 

Akreditimit (IAF). 

          Si një anëtar i plotë i të tre organizatave, IARMV duhet të marrë pjesë në mbledhjet 

vjetore të Asambleve të Përgjithshme të EA, ILAC dhe IAF, pasi është një anëtar me të drejtë 

aktive dhe detyrë për të marrë pjesë dhe votuar për masat dhe rezolutat e reja nga fusha e 



akreditimit në mbarë botën që më pas duhet të transpozohet vertikalisht në nivel kombëtar në një 

formë të përshtatshme ligjore. Gjithashtu, punonjësit e IARMV duhet të marrin pjesë në takimet 

e Komiteteve Teknike të EA, ILAC dhe IAF dhe grupet e tyre të punës, për të kontribuar në 

miratimin e dokumenteve të këtyre organizatave të cilat janë të karakterit të detyrueshëm dhe 

këshillëdhënës. 

         Si anëtar i plotë i EA, një pjesë e të punësuarve është planifikuar të përfshihet si vlerësues 

në ekipet e EA për vlerësimin dhe rivlerësimin e organeve të tjera akredituese që janë 

nënshkruese të Marrëveshjes EA MLA. Instituti është i detyruar që këtë aktivitet kundrejt EA-së 

t'a dorëzojë në një numër të caktuar ditësh të evaluimit, për të cilat do të punësohen vlerësues-

punonjës tashmë të trajnuar në IARMV dhe në proces është edhe trajnim i vlerësuesve të tjerë. 

Pjesëmarrja në misionet e vlerësimit të EA është në kurriz të organit kombëtar të akreditimit nga 

i cili janë deleguar anëtarët e ekipit të vlerësimit. 

          Në bazë të anëtarësimit të plotë, IARMV është e detyruar të paguajë një shumë të 

përshtatshme në emër të anëtarsimit vjetor për vitin 2022, edhe atë: 

- në bazë të anëtarësimit të plotë në EA dhe statusit të nënshkruesit të Marrëveshjes MLA, 

IARMV duhet të paguajë tarifë anëtarësimi vjetor në shumën prej 10,737.00 euro. 

- në bazë të anëtarësimit të plotë në ILAC dhe statusit të nënshkruesit të Marrëveshjes MRA, 

IARMV është i detyruar të paguajë një tarifë anëtarësimi vjetor në shumën prej 4,930.00 dollarë 

australian 

- në bazë të anëtarësimit të plotë në IAF dhe statusit të nënshkruesit të Marrëveshjes MLA, 

IARSM detyrohet të paguajë një tarifë anëtarësimi vjetor në shumën prej 1695,00 dollarë 

amerikan. 

IARMV do të ruajë dhe përmirësojë bashkëpunimin me organizmat kombëtarë të akreditimit 

nga rajoni në përputhje me marrëveshjet dypalëshe të nënshkruara me: Serbinë, Malin e Zi, 

Bullgarinë, Shqipërinë, Kroacinë, Turqinë, Kosovën, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Moldavinë. 

IARMV do të japë kontributin e vet aktiv në kuadër të Marrëveshjes së lidhur për bashkëpunim 

me organizmat kombëtare për akreditim të vendeve të rajonit në kuadër të iniciativës “Ballkani i 

Hapur”. 

IARMV gjithashtu do të mbajë dhe përmirësojë marrëveshjet e bashkëpunimit me Shërbimin për 

Akreditim të Mbretërisë së Bashkuar (UKAS), Organizmin Gjerman të Akreditimit (DAkkS) dhe 

Shërbimin Federal të Akreditimit të Federatës Ruse (RusAcreditation). 

IARMV do të fillojë të lidhë marrëveshje të reja bashkëpunimi me organizmat e tjera kombëtare 

për akreditim. Si pjesë e bashkëpunimit të vendosur ndërqeveritar, IARMV ndërmori aktivitetet 

fillestare për lidhjen e një marrëveshje bashkëpunimi dypalëshe me Organizmin për akreditim të 

Ukrainës. 

Qëllimi i këtyre marrëveshjeve është organizimi i trajnimeve të përbashkëta për vlerësuesit, 

shkëmbimi i ekspertëve dhe vlerësuesve në nivel rajonal, akreditimi ndërkufitar që do të 

kontribuojë në ndërtimin e një sistemi efikas akreditimi. Në kuadër të bashkëpunimit rajonal të 

dakorduar, do të vazhdojnë aktivitetet e pjesëmarrjes së ndërsjellë në monitorim gjatë kryerjes së 

vlerësimeve nga organizmat kombëtarë për akreditim nga rajoni. 

 

Fondet e nevojshme ...................................................................................  3.500.000,00 denarë 

 

1. Menaxhimi dhe funksionimi aktual i IARMV 

 

Për mbarëvajtjen e aktiviteteve aktuale të IARMV, veçanërisht në kushtet e pandemisë dhe 

organizimit të punës dhe kryerjes së vlerësimeve në distancë duke përdorur teknologjinë e duhur 

IK, buxheti i IARMV për vitin 2022 parashikon fonde për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e 

infrastrukturës së TIK-ut, dixhitalizimin e funksionimit të përgjithshëm të IARMV përmes 



mirëmbajtjes dhe përmirësimit të sistemit unik të informacionit për akreditim (AIS) brenda 

sistemit ERP * të IARMV, zëvendësimit të pajisjeve të vjetruara, mirëmbajtjes dhe përmirësimit 

të zgjidhjeve harduerike dhe softuerike, të cilat duhet të ofrojnë funksionimin efektiv, efikas, dhe 

të sigurt të Institutit. * Sistemi ERP mbulon zgjidhjet softuerike për sistemin e menaxhimit AIS-

Data managеment system për procedurat e akreditimit duke përfshirë regjistrat për organizmat e 

akredituara, për vlerësuesit dhe ekspertët, zgjidhjet softuerike për kontabilitetin, pagat, arkën, 

funksionimin elektronik të arkivit dhe për burimet njerëzore. Procesi i dixhitalizimit është 

gjithashtu në përputhje me projektin e qeverisë për dixhitalizimin dhe ofrimin e aksesit të lehtë 

në shërbime për përdoruesit fundorë. Mirëmbajtja aktuale përfshin mirëmbajtjen e ambienteve, 

mirëmbajtjen e automjeteve, prokurimin e pajisjeve të informacionit dhe komunikimit, etj. 

 

Fondet e nevojshme ..................................................................................  3.300.000,00 denarë 

 

       IV. Dispozitat përfundimtare 

 

     1. Që nga data 31 mars e vitit 2023, IARMV do të dorëzojë në Qeverinë e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut një Raport me tregues financiarë për zbatimin e Programit të Punës të 

IARMV për vitin 2022, ku do të përfshihen rezultatet e arritura dhe treguesit financiarë, si dhe 

shpjegim për devijimet e mundshme nga aktivitetet e planifikuara. 

      2. Ky program hyn në fuqi të nesërmen pas publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut”. 

 
Nr. _______________                                                                                    

            

 ____________ vitit 2022                                                             

           Shkup 

Kryetar i Qeverisë të Republikës 

                                                                                                               së Maqedonisë së Veriut    

                                                                                                             Dimitar Kovaçevski                                           


