
ISO 9001:2000

Çka paraqet ISO 9001?
ISO 9001 është normë më e përhapur ndërkombëtare e cila paraqet kërkesë për 

vënie dhe mbajtje të sistemit për menaxhim me kualitetin,kurse është e aplikueshme në të 
gjitha llojet e organizatave(profitabile/jo-profitabile,prodhuese/shërbyese)
Duke siguruar që përmes këtyre aktiviteteve këto procese janë të menaxhuar  në kushte të 
kontrolluar:
• Përshkrim i proceseve;
• Dhënie të qëllimeve matëse të proceseve në bazë të të dhënave  të shkëmbyera 
dhe informacioneve
• Matje dhe monitoring i proceseve përmes parametrave kryesor;
• Analizë e të dhënave dhe lajmërimeve për suksesin e procesit;
• Përmirësim i proceseve 

Sistemi për menaxhim me kualitetin sipas kërkesave të ISO 9001 sot shftytëzohet 
në të gjithë botën,kurse çertifikimi i tij është mënyrë e pranuar  për dëshmi të partnerëve 
të tanishëm dhe potencial që produkti ose shërbimi do t’i kënaq kërkesat e tij në lidhje me 
kualitetin.

Sistemi mire  i  zhvilluar  dhe i  qëndrueshëm ka ndikimi pozitiv  për realizim të 
qëllimeve në punë,duke përmirësuar:
• Kënaqësi dhe besim tek blerësit
• Rezultatet  e  përgjithshme  dhe  aftësitë-kualitet  më  i  mirë  i 
produkteve/shërbimeve,produktivitet  më  i  mirë  punues,numër  më  i  vogël  i 
gabimeve,harxhime më të vogla,porosi në kohë dhe të ngj.

Egzistojnë 8 principe në të cilat bazohet sistemi për menaxhim me kaulittetin në 
pajtim me ISO 9001,kurse ata janë:

1.Principet për menaxhim me kualitetin

Që  të  mundësohet  menaxhim  i  sukseshëm  i  organizatës  dhe  punë  të  saj  të 
suskesshme  është  e  nevojshme  që  e  njëjta  të  jetë  e  menaxhuar  dhe  të  udhëhiqet  në 
mënyrë  sitematike  dhe  transparente.Suksesi  mund  të  rezultojë  me  aplikim  dhe 
mirëmbajtje të sistemit për menaxhim me kualtietein,i dizajnuar ashtu që t’i përmirësojë 
performancat,duke  përfshirë  nevojat  e  të  gjithë  palëve  të  interesuara.Menaxhimi  me 
organiziminin  përmban  menaxhim  me  kualitetin,bashkë  me  diciplinat  tjera  të 
menaxhims.Egizstojnë 8 principe të menaxhim me kualitetin,të  clët  edhëheqësia më e 
lartë ka nevojë t’i shfrytëzoje  gjatë menaxhimit  me orgniazatën,kurse për përmirërësim 
të performancave të saj:
• Orientim ndaj shfrytëzuesve



• Lidership
• Kyçje të punësuarëve
• Qasje procesuale
• Qasje sistematike ndaj menaxhims
• Përmirësim gradual 
• Vendimmarrje në bazë të fakteve
• Raporte të ndërsjellta me furnizuesit

2. Sistemi për menaxhim me kualitetin

Organizata  duhet  të  vendos,dokumentojë,aplikojë  dhe  të  mbajë  sistemin  për 
menaxhim me kualitetin,dhe vazhdimisht të përmirësojë efikasitetin e saj në pajtim me 
kërkesat  të  këtij  standardi  ndërkobëtar.Të  gjithë  kërkesat  janë  të  grupuara  në  pesë 
pika,me shumë nënpika.
1. Sistemi për menaxhim me kualitetin
2. Përgjegjësi e udhëheqësisë
3. Menaxhimi me  resurse
4. Realizim i produktit/shërbimit
5.  Matje,analizë dhe përmirësim

3.Futje të sistemit për kualitet 

Oda  ekonomike  e  Maqedonsië,më  saktë  Qendra  për  avancim  të  kualitetit  në 
prodhim dhe shërbime,që funksionon në kuadër të të njëjtës,punon për futje të sistemit 
për avancim të kualiteti në pajtim me ISO 9001.

4.Plan dinamik/aksional për aktivitete

• Struktura  e përkrahje së planit aksional
• Analizë e procesit të përpunimit të bllok-dijagrameve
• Program për zhvillim të vetëdijes për kualitet/seminar
• Zhvillim i Doracakut
• Përpunim i procedurave,udhëzimeve dhe shënimeve
• Shqyrtim i sistemit për kualitet nga ana e udhëheqësisë
• Paravlerësim
• Çertifikim

5.Dokumentacioni i nevojshëm

Dokumentacioni  i cili duhet të përgatitet që të plotësohen kërkesat e standardit 
janë:



1. Doracak për kualitet
2. Procedura
3. Udhëzime punuese
4. Shënim
4.1. Politika e kualitetit
4.2.Deklaratë gjenerale
     4.3.Skema organizative
     4.4.Shtrirja e sistemit të kualtitetit
      4.5 Qëllimet për kualitet
       4.6. Procedura për kontroll të dokumenteve
       4.7.Procedura për kontroll të shënimeve
       4.8.Procedura për kontroll të mbrendshëm
       4.9.Procedura për produkt të jopërshtatur
       4.10. Procedurë për masa korektive
4.11.Procedurë për masa preventive
4.12. Procedurë ose dijagrame (rrjedha e aktiviteteve) për kryesore dhe ndihmëse
4.13. Procese

5.Udhëzime  për  punë  për  të  gjjitha  aktivitetet  kritike  dhe  specifike  të  cilat 
zhvillohen në kuadër të procesit të definuar.

6.   Shënimet  të  cilat  gjenerojnë  nga  të  gjitha  proceset  e  definuar,si  dëshmi 
objektive për aktivitetin e kryer.

6.Kontrolle interne

Organizata  duhet  të  zbatojë  kontrolle  interne  në  intervale  të  caktuara  të 
planifikuara kohore,që të përcaktojë që sistemi për kualitet është i vendosur dhe është në 
pajtim  me  aktivitetet  e  planifikuara  sipas  kërkesës  së  standardit,kurse  njëherit  edhe 
efektivisht i implementuar dhe i mbajtur.
Egziston procedurë për kontrollë interne,e cila është e detyrueshme sipas standardit dhe e 
cila në detaje e jep rrjedhën e aktiviteteve,relevante për këtë proces:
• Planifikim të kontrollit intern
• Përcaktim të ekipit të kontrollorëve intern
• Shqyrtim i dokumentacionit 
• Përgatitje të çek listave 
• Lajmërim të kontrollorëve
• Mbajtje të një mbledhjë hyrëse
• Zbatim të kontrollit intern
• Definim të rezultateve
• Mbajtje të një mbledhje përmbyllëse



• Dhënie të kërkesave për masa korektive dhe raport

7.Masa korektive dhe preventive

Organizata  duhet  të  zbatojë  aktivitete  që ti  eliminojë  shkaqet   të  cilat  e  kanë 
kushtëzuar  paraqitjen  e  papajtueshëmërisë,kurse  më  qëllim që  të  ndalohet  paraqitja  e 
sërishmë e tyre-masë korektive.

Njëherit,organizata  duhet  të  caktojë  edhe  aktivitete  të  atilla  të  cilat  kanë  për 
qëllim t’i  eliminojnë shkaqet  që do të  shkaktonin papajtueshmëri  potenciale,kurse për 
qëllim të ndalimit të paraqitjes së tyre-masë preventive.

Në  pajtim me  standardin  e  egzistimit  të  procedurave  për  masë  korektive  dhe 
preventive janë të detyrueshme Procedurë për masë korektive dhe preventive detajisht që 
përshkruajnë aktivitetet e nevojshme,relevante për ato procese:
Masa korektive:
• Shqyrtim i papajtueshmërive
• Përcaktim i arsyeve për paraqitje të papajtueshmërive
• Vlerësim  i  nevojës  për  masë  që  do  të  parandalojë  paraqitjen  ë  sërishme  të 
papajtueshmërive
• Përcaktim dhe implementim i masës së nevojshme
• Shqyrtim i masës së ndërmarrë korektive

Masa preventive
• Përcaktim i papajtueshmërvie potenciale dhe arsyet e tyre
• Vlerësim i nevojës për masë e cila në formë preventive do të pengojë paraqitjen e 
e papajtueshmërive
• Shqyrtim i masës së ndërmarrë preventive

8.Vlerësim i sistemit për kualitet

Para-vlerësimi i sistemit për kualitet është fazë përfundimtare nga projekti-Futja e 
sistemit për kualitet.Rreth katër deri më gjashtë jave para sertifikimit  nga ana e trupit 
sertifikues,duhet  të  kryhet   paravlerësim  i  tërësishëm nga  ana  e  Odës  ekonomike  të 
Maqedonisë.Në paravlerësimin duhet të shihet si në ushtrim për çertifikimin e “vërtetë” i 
cili pason.Në këtë nivel nuk është e dëshirueshme të gjindet ndonjë papajtueshmëri më e 
madhe,por  do  të  jetë  e  dobishme  përvoja   për  komunikim  me  kontrollorët  e  Trupit 
çertifikues.Nga vlerësimi i kryer,  kontrollori  kryesor përgatit  raport,në bazë të së cilit 
ndërmerren masa të caktuara korektive,nëse janë gjetur papajtueshmëri të caktuara.


