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VENDIM  

Nr. 502, Datë 23.06.2010 

PËR 

 MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRANSPORTIMIN FIZIK TË 

INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR “SEKRET SHTETËROR”” 

 
Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës, të neneve 25 e 31, të ligjit Nr. 8457, Datë 

11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror””, të ndryshuar dhe të neneve 2, 

30 e 31 të ligjit Nr. 8530, Datë 23.09.1999 “Për shërbimin postar në Republikën e Shqipërisë“, 

të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave 

  
VENDOSI: 

 
1. Miratimin e rregullores “Për transportimin fizik të informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.   
2. Vendimi nr.400, datë 31.10.1986 i Këshillit të Ministrave “Për sigurimin gjatë transportimit 

të postës sekrete me roje ushtarake”, dhe “Rregullorja për Shërbimin e Ekspeditës PTT” 

nr.668, date 23.2.1987, dhe nr.01-12, datë 24.2.1987, shfuqizohen.  
 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 

KRYEMINISTRI 

  
SALI BERISHA 
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RREGULLORE  
PËR TRANSPORTIMIN FIZIK TE INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR  

“SEKRET SHTETËROR” 

 

I. OBJEKTI DHE QËLLIMI 

 
1. Objekt i kësaj rregulloreje është:  

a) Rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet institucioneve shtetërore dhe Postës Shqiptare 

sh.a për transportimin e objekteve dhe pakove postare të klasifikuara  

“Sekret shtetëror” brenda vendit.  

b) Transportimi ndërkombëtar i objekteve dhe pakove postare të klasifikuara   
“sekret shtetëror” nga institucionet shtetërore në Tiranë, për në strukturat shtetërore 

jashtë vendit dhe anasjelltas, nëpërmjet korrierit diplomatik.  

2. Kjo rregullore ka për qëllim vendosjen e rregullave dhe standardeve për sigurimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, në të gjitha fazat e transportimit të tij.  

3. Transmetimi i informacionit të klasifikuar me mjete elektronike ose nëpërmjet sistemeve 

elektronike të komunikimit nuk është objekt i kësaj rregulloreje.  
 
II. PËRKUFIZIME 

  
Në kuptim të kësaj rregulloreje, me termat e mëposhtëm do të nënkuptohen: 

1. “Objekt postar i klasifikuar “sekret shtetëror”” kuptohet çdo dokument ose material që 

përmban informacion të klasifikuar “sekret shtetëror”, sipas listës së dokumenteve të 

klasifikuara të institucionit shtetëror, të miratuar nga autoriteti klasifikues përkatës dhe që 

ka ndjekur procedurën ligjore dhe nënligjore për klasifikimin e tij.   
2. “Pako postare e klasifikuar “sekret shtetëror”” quhet ambalazhimi i disa objekteve postare 

të klasifikuara “sekret shtetëror” në një pako të vetme, me shenjëzimet përkatëse.  

3. “Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”” quhet punonjësi i caktuar, i autorizuar 

nga titullari i institucionit dhe i certifikuar përshtatshmërisht nga DSIK-ja për marrjen, 

shoqërimin, sigurimin, transportimin dhe dorëzimin e objekteve postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror” tek i adresuari.  

4. “Punonjësi i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”” quhet punonjësi i caktuar, autorizuar 

nga titullari i institucionit dhe i certifikuar përshtatshmërisht nga DSIK-ja për marrjen, 

përpunimin dhe dorëzimin te korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” të objekteve 

dhe pakove të klasifikuara “sekret shtetëror”.  

5. “Transportim” kuptohet marrja, përpunimi, vijimi dhe dorëzimi i objekteve dhe pakove 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, në mënyrë të sigurt, nga dërguesi tek i adresuari.  
 
III. RREGULLA TË PËRGJITHSHME 

  
1. Institucionet shtetërore, të cilat kanë informacion të klasifikuar “sekret shtetëror”, hyjnë në 

marrëdhënie kontraktore me Postën Shqiptare sh.a., për transportimin e objekteve dhe 

pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, si dhe për tarifat e këtij shërbimi.  

2. Pranimi, përpunimi, shoqërimi, sigurimi, transportimi dhe dorëzimi i objekteve dhe pakove 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, kryhet nga Posta Shqiptare sh.a., me mjetet dhe 
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personelin e saj, sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara në këtë rregullore.  

3. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar dërgon, në mënyrë të vazhdueshme te 

Posta Shqiptare sh.a., listën e institucioneve shtetërore, të cilët administrojnë informacion 

të klasifikuar “sekret shtetëror” sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

4. Posta Shqiptare sh.a., pranon, përpunon, transporton, shoqëron, siguron dhe dorëzon vetëm 

objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror”.   
5. Punonjësi i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” që merret me pranimin, përpunimin, 

shoqërimin, sigurimin, transportimin dhe dorëzimin e objekteve dhe pakove postare të 

klasifikuara “secret shtetëror”, të jetë i pajisur më parë me “Çertifikatë sigurie” të 

përshtatshme nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, sipas legjislacionit 

në fuqi.  

6. Punonjësi i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” që merret me pranimin, përpunimin, 

shoqërimin, sigurimin transportimin dhe dorëzimin e objekteve postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror”, i ndalohet të njihet me përmbajtjen e tyre. Ata duhet të jenë të 

instruktuar më parë për procedurat e sigurisë së informacionit dhe përgjegjësitë, që kanë 

për përhapjen e paautorizuar të këtij informacioni.   
7. Objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” pranohen, ruhen, përpunohen, 

sigurohen dhe shpërndahen në ambiente, që plotësojnë kushtet e sigurimit fizik të 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” sipas legjislacionit në fuqi. Objektet dhe 

pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” mbahen të veçuara nga objektet dhe pakot e 

tjera postare të paklasifikuara.   
8. Këto zyra duhet të kenë banakë ndarës ose rrjete metalike për ndarjen e mjedisit të 

brendshëm nga ai i jashtëm, dyer të blinduara dhe dritare të sigurta. Në këto zyra ndalohet 

mbajtja e furnelave elektrike, gazi, fenerëve ndriçues me lëndë djegëse, si dhe pirja e 

duhanit. Ndriçimi dhe rrjeti elektrik duhet të jenë vendosur sipas kërkesave të shërbimit të 

mbrojtjes ndaj zjarrit.   
9. Objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” në zyrën e pranimit, ruajtjes, 

përpunimit dhe shpërndarjes, të mbahen në kasaforta ose dollape metalike. Në fund të ditës 

së punës kasafortat, dollapet metalike dhe dyert mbyllen në mënyrë të sigurt.   
10. Në automjetet transportuese të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror”, ndalohet kategorikisht marrja e personave të tjerë të paautorizuar. Korrieri i 

postës së klasifikuar “sekret shtetëror” dhe shoferi i automjetit të certifikuar 

përshtatshmërisht nga DSIK-ja, janë përgjegjës për transportimin dhe sigurimin e objekteve 

dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” deri tek i adresuari. Kur korrieri i 

postës së klasifikuar largohet nga automjeti për të dorëzuar apo marrë postën e klasifikuar 

“sekret shtetëror”, shoferi qëndron në automjet.  

11. Institucionet shtetërore mund të bëjnë vetë transportin fizik të informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, brenda ose jashtë qytetit, me personelin dhe automjetet e tyre, duke 

respektuar kërkesat e kësaj rregulloreje.  
 
IV. PRANIMI I OBJEKTEVE DHE PAKOVE POSTARE TË KLASIFIKUARA. 

  
1. Gjatë pranimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, punonjësi 

marrës duhet të sigurohet që të jenë plotësuar këto kushte:  
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a) Objekti postar i klasifikuar “sekret shtetëror”, ku është futur dokumenti apo materiali i 

klasifikuar “sekret shtetëror”, nuk duhet të jetë i tejdukshëm. Në anën e majtë të tij, lart, 

të ketë të shënuar numrin e protokollit që ka marrë dokumenti në regjistrin e 

korrespondencës së informacionit të klasifikuar dhe emërtimin e dërguesit. Në të 

djathtë, lart, të ketë të shënuar nivelin e klasifikimit dhe në mes të zarfit, adresën e plotë 

të marrësit.   
b) Objektet postare të klasifikuara “tepër sekret” dhe “sekret” të jenë të dyllosur e vulosur 

në të katër cepat, ndërsa ato me informacion “konfidencial” dhe “i kufizuar” vetëm të 

vulosur në të katër cepat.   
c) Kur objekti postar i klasifikuar “sekret shtetëror” është i madh duhet të jetë i 

ambalazhuar me letër të plotë dhe i lidhur me spango kryq. Në vendin e lidhjes, spango 

dylloset dhe vuloset. Në një vend të dukshëm të kësaj pakoje shënohet numri i 

protokollit, dërguesi, niveli i klasifikimit dhe adresa e marrësit.  
2. Punonjësi i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” që merret me pranimin e objekteve ose 

pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, bën verifikimin e shenjëzimeve të 

objekteve ose pakove të klasifikuara, me ato që ka bërë punonjësi i zyrës së informacionit 

të klasifikuar “sekret shtetëror” të institucionit, në librin e dorëzimit të korrespondencës së 

informacionit të klasifikuar dhe kur çdo gjë është në rregull, nënshkruan.  
 
V. TRANSPORTIMI I OBJEKTEVE DHE PAKOVE POSTARE TË KLASIFIKUARA 

“SEKRET SHTETËROR” NDËRMJET INSTITUCIONEVE SHTETËRORE BRENDA 

QYTETIT 

  
1. Transportimi i objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” ndërmjet 

institucioneve shtetërore brenda qyetetit, kryhet me mjetet dhe personelin e çdo 

institucioni. Ai kryhet nga korrieri, i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, i institucionit, 

dhe shoferi i automjetit pasi kanë marrë më parë certifikatën e sigurisë nga DSIK. Ata 

caktohen dhe autorizohen nga titullari i institucionit.   
2. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” i institucionit, i merr objektet ose pakot 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, nga zyra e informacionit të klasifikuar e 

institucionit të tij. Pasi sigurohet për rregullshmërinë e këtyre objekteve dhe pakove postare 

të klasifikuara “sekret shtetëror”, saktësinë e regjistrimeve të kryera nga punonjësi i kësaj 

zyre në librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar, i merr në 

dorëzim.  

3. Objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” dorëzohen në zyrën e 

informacionit të klasifikuar të institucionit marrës. Në rast se në objektet dhe pakot postare 

të klasifikuara “sekret shtetëror” vërehen mungesa apo pasaktësi, punonjësi i zyrës së 

informacionit të klasifikuar i institucionit marrës, nuk i merr në dorëzim dhe ia kthen zyrës 

dërguese për plotësim, nëpërmjet korrierit të postës së klasifikuar. Në rast se çdo gjë është 

në rregull, nënshkruan marrjen në dorëzim të çdo objekti ose pakoje postare të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, te libri i dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar të 

dërguesit.  

4. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, pas dorëzimit të objekteve dhe pakove 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, kthen në zyrën e informacionit të klasifikuar të 

institucionit të tij, librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar.  
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5. Modeli i librit të dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar, përcaktohet 

nga DSIK.  
 
VI. TRANSPORTIMI I OBJEKTEVE DHE PAKOVE POSTARE TË 

KLASIFIKUARA “SEKRET SHTETËROR” NGA INSTITUCIONET 

SHTETËRORE NË TIRANË, TEK INSTITUCIONET SHTETËRORE NË 

QYTETET E TJERA. 

  
A. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të institucioneve 

shtetërore në Tiranë, tek Filiali i Tranzitit të Postës Shqiptare.  
  
1. Përpunimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të institucioneve 

shtetërore në Tiranë për në drejtimet (qytetet) e tjera, bëhet në filialin e tranzitit të 

Postës Shqiptare, në Tiranë.  

2. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga institucionet 

shtetërore në Tiranë tek filiali i tranzitit të Postës Shqiptare dhe anasjelltas, kryhet nga 

personeli dhe automjetet e filialit të tranzitit të Postës Shqiptare.   
3. Institucionet shtetërore në Tiranë, kur kanë objekte postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror” për të dërguar në institucionet shtetërore të qyteteve të tjera, njoftojnë filialin 

e tranzitit të Postës Shqiptare.   
4. Titullari i filialit të tranzitit të Postës, cakton dhe autorizon korrierin e postës së 

klasifikuar, dhe shoferin me automjet, për të marrë ose dërguar objektet postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror” në institucionet shtetërore, në Tiranë.   
5. Dorëzimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga zyra e informacionit 

të klasifikuar e çdo institucioni, te korrieri i postës së klasifikuar i filialit të tranzitit të 

Postës Shqiptare, bëhet me libër dorëzimi të korrespondencës së informacionit të 

klasifikuar të institucionit dërgues, kundrejt nënshkrimit të marrësit.   
6. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” i Filialit të Tranzitit të Postës, i merr 

objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga zyra e informacionit të klasifikuar 

e institucionit dërgues, pasi sigurohet për rregullshmërinë e tyre dhe saktësinë e 

regjistrimeve të kryera nga punonjësi i kësaj zyre në librin e dorëzimit të 

korrespondencës së informacionit të klasifikuar. Objektet postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror” dorëzohen te qendra e përpunimit e filialit të tranzitit të Postës Shqiptare.   
7. Marrësi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtëteror” në qendrën e përpunimit, 

shënon në regjistrin e pranimit dhe dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të 

klasifikuara të filialit të tranzitit të Postës Shqiptare , të gjitha objektet postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror”. Pasi sigurohen për saktësinë e regjistrimeve 

nënshkruajnë marrësi dhe korrieri i postës së klasifikuar.   
8. Modeli i regjistrit të pranimit dhe dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të 

klasifikuara, përcaktohet nga DSIK.  

 

B. Përpunimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” në filialin e tranzitit të 

Postës Shqiptare, në Tiranë.  
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1. Përpunimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të institucioneve 

shtetërore në Tiranë, si dhe atyre që kanë ardhur, për në institucionet shtetërore të 

qyteteve të tjera , bëhet në Filialin e Tranzitit të Postës Shqiptare, me qendër në Tiranë.  

2. Objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të marra nga institucionet shtetërore 

në Tiranë, ndahen nga përpunuesit sipas drejtimeve (qyteteve). Për çdo drejtim (qytet) 

regjistrohen në listëdërgesën e objekteve postare të klasifikuara. Në të regjistrohen edhe 

objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të ardhura nga filialet e postës së 

qyteteve të tjera dhe të adresuara për t’u dërguar në të njëjtin drejtim (qytet).  

3. Të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, sipas listëdërgesës së 

objekteve postare të klasifikuara dhe që i përkasin një drejtimi (qyteti) ambalazhohen 

fort me letër të trashë, me kujdes për të mos dëmtuar vulat e dyllit, duke formuar një 

pako të vetme për çdo vendmbërritje (qytet). Bashkë me objektet postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror”, ambalazhohet edhe listë-dërgesa e objekteve postare të klasifikuara. 

Pakoja lidhet me spango dhe në vendin e lidhjes së spangos, si dhe në vendet e palosjes 

së letrës së ambalazhimit, bëhet dyllosja dhe vulosja me vulën metalike të qendrës së 

përpunimit të Filialit të Tranzitit të Postës Shqiptare. Mbi pako, lart në krahun e majtë, 

shënohet numri i protokollit që ka marrë pakoja postare te regjistri i pranimit dhe i 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara, ndërsa lart në krahun e 

djathtë niveli më i lartë i klasifikimit të objektit postar në pako. Në mes të pakos 

shënohet filiali i postës së qytetit ku do të mbërrijë pakoja postare e klasifikuar “sekret 

shtetëror”. Listëdërgesa e objekteve postare të klasifikuara ka atë numër që ka marrë 

pakoja postare.  
4. Të gjitha pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, regjistrohen nga përpunuesi në 

regjistrin e pranimit dhe të dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara që 

qëndron në Filialin e Tranzitit të Postës Shqiptare, si dhe në listëdorëzimin e pakove 

postare të klasifikuara.   
5. Listëdërgesa e objekteve postare të klasifikuara dhe listëdorëzimi i pakove postare të 

klasifikuara, nuk regjistrohen te regjistri i pranimit dhe i dorëzimit të objekteve dhe 

pakove postare të klasifikuara. Modelet e tyre përcaktohen nga DSIK dhe prodhohen 

nga Filiali i Tranzitit të Postës Shqiptare sipas nevojave që kanë filialet e postës.  

 

C. Transportimi i pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga qendra e përpunimit në 

Filialin e Tranzitit të Postës Shqiptare, në Tiranë, në filialët e postës së qyteteve.  

  
1. Transportimi i pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga Tirana për në 

filialet e postës së qyteteve, kryhet nga Filiali i Tranzitit të Postës Shqiptare, me 

personelin dhe mjetet e saj.   
2. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, si dhe shoferi i automjetit të postës së 

klasifikuar, caktohen, autorizohen nga titullari i Filialit të Tranzitit të  

Postës Shqiptare dhe certifikohen nga DSIK.  

3. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” për drejtimin përkatës, i merr në 

dorëzim pakot postare të klasifikuara “sekret shteteror” në qendrën e përpunimit të 

Filialit të Postës Shqiptare, pasi kontrollon gjendjen e ambalazhimit, lidhjet, vulat, si 

dhe shënimet e bëra. Pasi sigurohet për rregullshmërinë e tyre, nënshkruan në regjistrin 

e pranimit dhe të dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara dhe në 

listëdorëzimin e pakove postare të klasifikuara, një kopje të së cilës e merr gjatë 
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transportimit.  

4. Pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” vendosen me kujdes në arkat metalike të 

fiksuara në automjet, me qëllim për të mos u dëmtuar gjatë transportit. Arkat mbyllen 

me dryna të sigurt, çelësat e të cilëve i mban korrieri i postës së klasifikuar. Në këto 

arka nuk lejohen të futen materiale të tjera. Në rastet kur ka postë voluminoze, e cila 

nuk mund të futet në arkat metalike, pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” 

mund të transportohen jashtë tyre, kur një gjë e tillë është pranuar zyrtarisht nga 

dërguesi.   
5. Automjetet e Filialit të Tranzitit së Postës Shqiptare që transportojnë pakot postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror”, duhet të jenë në gjendje të mirë teknike dhe të pajisura 

me të gjitha mjetet e nevojshme për përballimin e rrugëve të gjata, avarive, kushteve të 

vështira atmosferike etj. 

6. Në raste avarish, aksidentesh, bllokime rrugësh etj., njoftohet menjëherë Filiali i 

Tranzitit të Postës Shqiptare, në Tiranë, i cili merr masa të menjëhershme për sigurimin 

e postës së klasifikuar dhe dërgimin e saj në destinacionin përkatës. Në raste të tilla 

kërkohet edhe ndihma e strukturave të policisë në qarkun apo qytetin më të afert, të 

cilat janë të detyruara të marrin masa për sigurimin dhe mbërritjen e postës së 

klasifikuar në destinacion.   
7. Gjatë transportimit të pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, korrieri i postës 

së klasifikuar komunikon në mënyrë të vazhdueshme me qendrën e  

Filialit të Tranzitit të Postës Shqiptare, në Tiranë për çdo problem që lidhet me 

transportin, sigurinë etj., të postës së klasifikuar.   
8. Në raste të jashtëzakonshme, posta e klasifikuar mund të transportohet ose të 

shoqërohet nga forcat e policisë.  

9. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” dorëzon pakot postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror”, në çdo Filial Poste ku janë adresuar, kundrejt nënshkrimit të marrësit 

në listëdorëzimin e pakove postare të klasifikuara.   
10. Pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” në filialin e postës së qytetit, merret në 

dorëzim nga përpunuesi i postës së klasifikuar, i caktuar, autorizuar nga titullari i filialit 

të postës dhe i certifikuar nga DSIK. Para marrjes në dorëzim, verifikohet gjendja e 

pakos, lidhjet, vulat dhe shënimet mbi të. Kur çdo gjë është në rregull, firmoset në 

listëdorëzimin e pakove postare të klasifikuara, për pakon e marrë.   
11. Pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” do të merret në dorëzim edhe në rastet 

kur konstatohen parregullsi. Në raste të tilla ajo do të merret në dorëzim me 

procesverbal, ku do të shënohen hollësisht të gjitha konstatimet, në prani të korrierit të 

postës së klasifikuar. Kur është e nevojshme procesverbali mbahet edhe në prani të 

titullarit të filialit të postës. Një kopje e këtij procesverbali i dërgohet Filialit të Postës 

Shqiptare në Tiranë nëpërmjet korrierit të postës së klasifikuar, ndërsa një kopje 

qëndron në filialin e postës së qytetit.   
12. Listëdorëzimi i pakove postare të klasifikuara i firmosur nga marrësit në dorëzim tek 

çdo Filial Poste, kthehet nga korrieri i postës së klasifikuar në qendrën e përpunimit të 

filialit të tranzitit të Postës Shqiptare në Tiranë dhe administrohet nga përgjegjësi i 

qendrës së përpunimit duke e mbajtur në një vend të veçantë të kasafortës apo dollapit 

metalik.  
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13. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, pasi ka dorëzuar pakon postare të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, në çdo filial poste, merr edhe pakon postare të klasifikuar 

“sekret shtetëror” e adresuar për në filialin e tranzitit të Postës Shqiptare, Tiranë. Pasi 

kontrollon gjendjen e pakos, lidhjet, vulat, shënimet mbi pako e merr në dorëzim duke 

nënshkruar në regjistrin e pranimit dhe të dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të 

klasifikuara, i cili mbahet në çdo filial poste.  

  
Ç. Përpunimi i pakos postare të klasifikuar “sekret shtetëror” në Filialin e Postës së qytetit.  

 

1. Pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” hapet në prani të komisionit, i cili 

përbëhet nga marrësi i pakos postare dhe një punonjës në filialin e postës së qytetit, të 

caktuar, autorizuar nga titullari i filialit të postës dhe i certifikuar nga DSIK.  

2. Në të gjitha rastet kur pakoja postare e klasifikuar “sekret shteteror” merret në dorëzim 

me procesverbal, pasi hapet pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” dhe bëhet 

verifikimi i të gjithë objekteve postare “sekret shtetëror” në të, mbahet nje procesverbal 

tjeter. Ky procesverbal mbahet edhe kur të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror” janë në rregull dhe të pa cenuara. Kopja e këtij procesverbali i dërgohet filalit 

të tranzitit të Postës Shqiptare, Tiranë.  

3. Në bazë të listëdërgesës së objekteve postare të klasifikuara, e cila është brenda në 

pako, bëhet verifikimi i objekteve. Kur çdo gjë është në rregull, listë-dërgesa firmoset 

nga të dy pjestarët e komisionit. Listëdërgesës së objekteve postare të klasifikuara, e 

nënshkruar, i bëhet një kopje e cila ruhet në filialin e postës, ndërsa tjetra i kthehet 

filialit të tranzitit të Postës Shqiptare në Tiranë me korrierin e postës së klasifikuar të 

radhës.  

4. Të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” regjistrohen te regjistri i 

pranimit e dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara dhe në librin e 

dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar që mbahen në çdo filial 

postë.  

 

D. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga filiali i postës tek 

institucionet shtetërore në qytet.  

 

1. Filiali i Postës në qytet me mjetin dhe personelin e tij, bën transportimin e objekteve 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror” tek institucionet shtetërore në qytet.   
2. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” bëhet nga korrieri i 

postës së klasifikuar “sekret shtetëror” dhe nga shoferi i automjetit, të caktuar, 

autorizuar nga titullari i filialit të postës së qytetit dhe të certifikuar nga DSIK.  

3. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, merr në dorëzim objektet postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror” kundrejt nënshkrimit në regjistrin e pranimit dhe të 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara si dhe në bazë të libër 

dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar ku janë regjistruar.   
4. Objektet postare të klasifikuar “sekret shtetëror” dërgohen në çdo zyrë të informacionit 

të klasifikuar të institucionit shtetëror ku ata janë adresuar. Punonjësi i zyrës së 

informacionit të klasifikuar i institucionit marrës, kontrollon çdo objekt postar të 

klasifikuar “sekret shtetëror” dhe pasi sigurohet për rregullshmërinë tyre, nënshkruan 
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në librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar të filialit të 

postës.   
5. Libri i dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar kthehet te filiali i 

postës në qytet, pasi të jenë shpërndarë të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror” tek çdo zyrë e informacionit të klasifikuar e institucionit shtetëror përkatës.  

 

VII. TRANSPORTIMI I OBJEKTEVE DHE PAKOVE POSTARE TË 

KLASIFIKUARA “SEKRET SHTETËROR” NGA INSTITUCIONET SHTETËRORE 

NË QYTETE, TEK INSTITUCIONET SHTËTERORE NË TIRANË DHE NË 

QYTETET E TJERA. 

  
A. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga institucionet 

shtetërore në qytet te filiali i postës së qytetit.  
  
1. Institucionet shtetërore, në qytet, njoftojnë filialin e postës së qytetit kur kanë objekte 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror” për të dërguar në institucionet shtetërore në 

Tiranë apo në qytetet e tjera, dhe që duhen përpunuar në Filialin e Tranzitit të Postës 

Shqiptare në Tiranë.  

2. Filiali i postës në qytet me mjetin dhe personelin e tij, bën transportimin e objekteve 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga institucionet shtetërore në qytet, te filiali i 

postës.   
3. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” bëhet nga korrieri i 

postës së klasifikuar, dhe nga shoferi i automjetit, të caktuar, autorizuar nga titullari i 

filialit të postës së qytetit dhe të certifikuar nga DSIK.   
4. Dorëzimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga zyra e informacionit 

të klasifikuar e çdo institucioni shtetëror, tek korrieri i postës së klasifikuar i Filialit të 

Postës, bëhet me libërdorëzimi të korrespondencës së informacionit të klasifikuar të 

institucionit dërgues. Korrieri i postës së klasifikuar nuk i merr në dorëzim dhe nuk 

nënshkruan, nëse objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nuk janë sipas 

standarteve të përcaktuara në këtë rregullore.   
5. Objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” dorëzohen te qendra e përpunimit e 

Filialit të Postës në qytet.  

 

B. Përpunimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” në filialin e postës së 

qytetit.  

 

1. Marrësi në dorëzim i objekteve të klasifikuara postare në filialin e postës, bën 

regjistrimin e tyre te regjistri i pranimit dhe i dorëzimit të objekteve dhe pakove postare 

të klasifikuara që mbahet në filialin e postës. Tek ky regjistër duhet të nënshkruajnë si 

marrësi dhe dorëzuesi.  

2. Të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, ambalazhohen me letër të 

trashë, me kujdes për të mos dëmtuar vulat e dyllit, duke formuar një pako të vetme. 

Bashkë me objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, ambalazhohet edhe 

listëdërgesa e objekteve postare të klasifikuara, një kopje e së cilës i kthehet filialit të 

postës pas firmosjes nga marrësit (përpunuesit) në filialin e tranzitit të postës.   
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Pakoja lidhet mirë me spango dhe në vendin e lidhjes së spangos, si dhe në vendet e 

palosjes së letrës së ambalazhimit, bëhet dyllosja dhe vulosja me vulën metalike të 

Filialit të postës së qytetit. Mbi pako, lart në krahun e majtë, shënohet numri i i 

protokollit që ka marrë pakoja postare te regjistri i pranimit dhe i dorëzimit të objekteve 

dhe pakove postare të klasifikuara, ndërsa lart në krahun e djathtë niveli më i lartë i 

klasifikimit të objektit postar në pako. Në mes të pakos shënohet filiali i tranzitit të 

Postës Shqiptare, Tiranë. Në këtë rast nuk bëhet listëdorëzimi i pakove postare të 

klasifikuara. Listëdërgesa e objekteve postare të klasifikuara ka atë numër që ka marrë 

pakoja postare.  

3. Pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” regjistrohet te regjistri i pranimit dhe i 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara dhe merr numër protokolli. 

Ajo i dorëzohet korrierit të postës së klasifikuar të Filialit të Tranzitit të Postës 

Shqiptare, kundrejt nënshkrimit të tij në Regjistrin e Pranimit dhe të Dorëzimit të 

Objekteve dhe Pakove Postare të Klasifikuara që mbahet në Filialin e Postës.  

  
C. Transportimi i pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga filiali i postës së qytetit 

në Filialin e Tranzitit të Postës Shqiptare në Tiranë.  

 

1. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror” i Filialit të Tranzitit të Postës 

Shqiptare, në kthim, merr pakot postare të klasifikuara“sekret shtetëror” në çdo filial 

poste të qyteteve sipas linjës përkatëse.   
2. Pasi kontrollon gjendjen e çdo pakoje postare të klasifikuar “sekret shtetëror”, lidhjet, 

vulat dhe sigurohet për rregullshmërinë e tyre, nënshkruan në regjistrin e pranimit dhe 

të dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara që mbahet në çdo filial 

poste.  

3. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, i dorëzon pakot postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror” në qendrën e përpunimit të Filialit të Tranzitit të Postës Shqiptare, 

sapo të mbërrijë në Tiranë.  

4. Marrësi në dorëzim në qendrën e përpunimit, regjistron në regjistrin e pranimit dhe të 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara, të gjitha pakot postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror” të ardhura nga filialet e postës të qyteteve dhe 

nënshkruan. Për çdo parregullësi, mbahet procesverbali përkatës në prani korrierit të 

postës së klasifikuar. 

  
Ç. Përpunumi i pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” në Filialin e Tranzitit të 

Postës Shqiptare në Tiranë.  

  
1. Pakoja postare e klasifikuar “sekret shtetëror” hapet në prani të komisionit, i cili 

përbëhet nga marrësi i pakos postare dhe një punonjës në Filialin e Tranzitit të Postës të 

caktuar, autorizuar nga titullari i Filialit të Tranzitit të Postës dhe të certifikuar nga 

DSIK.  

2. Në bazë të Listëdërgesës së objekteve postare të klasifikuara, e cila është brenda në 

pako, bëhet verifikimi i objekteve. Kur çdo gjë është në rregull, listëdërgesa firmoset 

nga të dy anëtarët e komisionit. Listëdërgesës së objekteve postare të klasifikuara, e 

nënshkruar, i bëhet një kopje e cila ruhet në Filialin e Tranzitit të Postës, ndërsa tjetra i 
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kthehet filialit të postës në qytetin përkatës me korrierin e postës së klasifikuar të 

radhës.   
3. Të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” regjistrohen te regjistri i 

pranimit e dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara.   
4. Objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” për t’u shpërndarë në institucionet 

shtetërore në Tiranë, regjistrohen edhe tek libri i dorëzimit të korrespondencës së 

informacionit të klasifikuar që mbahet në Filialin e Tranzitit të Postës, në Tiranë.  

5. Objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të adresuara për në institucionet 

shtetërore të qyteteve të tjera, ambalazhohen sipas drejtimit përkatës sëbashku me 

objektet postare të marra nga institucionet shtetërore në Tiranë dhe që i përkasin të 

njëjtit drejtim. Bashkë me objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” 

ambalazhohet edhe listëdërgesa e objekteve postare të klasifikuara. 

  
D. Transportimi i objekteve postare “sekret shtetëror” nga Filiali i Tranzitit të Postës, tek 

institucionet shtetërorë në Tiranë.  

 

1. Filiali i Tranzitit të Postës Tiranë, me mjetin dhe personelin e tij, bën transportimin e 

objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga Filiali i Tranzitit të Postës, tek 

institucionet shtetërore në Tiranë.  

2. Transportimi i objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror” bëhet nga korrieri i 

postës së klasifikuar, dhe nga shoferi i automjetit, të caktuar, autorizuar nga titullari i 

Filialit të Tranzitit të Postës dhe të certifikuar nga DSIK.   
3. Korrieri i postës së klasifikuar “sekret shtetëror”, merr në dorëzim objektet postare të 

klasifikuara “sekret shtetëror” kundrejt nënshkrimit në regjistrin e pranimit dhe të 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara, si dhe në bazë të libër 

dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar ku janë regjistruar.   
4. Objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” dërgohen në çdo zyrë të 

informacionit të klasifikuar të institucionit shtetëror në Tiranë, ku ata janë adresuar. 

Punonjësi i zyrës së informacionit të klasifikuar i institucionit marrës, kontrollon çdo 

objekt postar të klasifikuar “sekret shtetëror” dhe pasi sigurohet për rregullshmërinë 

tyre, nënshkruan në librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të 

klasifikuar të Filialit të Tranzitit të Postës.   
5. Pasi janë shpërndarë të gjitha objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror", libri i 

dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar kthehet te Filiali i Tranzitit 

të Postës,Tiranë.  
 
VIII. DOKUMENTET KRYESORE QË MBAHEN NË FILIALIN E TRANZITIT TË 

POSTËS, TIRANË DHE NË FILIALET E POSTËS SË QYTETEVE. 

  
1. Dokumentet kryesore që mbahen në Filialin e Tranzitit të Postës, Tiranë dhe filialet e 

postës së qyteteve janë:  

 

a) Regjistri i pranimit dhe i dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara.  

b) Libri i dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar.   
c) Listëdërgesat e objekteve postare të klasifikuara.  
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ç)   Listëdorëzimet e pakove postare të klasifikuara. 

d) Lista e institucioneve shtetërore, të cilat administrojnë informacion të klasifikuar, sipas 

akteve normative në fuqi, ardhur nga DSIK.   
dh)Procesverbalet ose kopjet e tyre, të mbajtura për parregullësitë e konstatuara gjatë gjithë 

fazave të transportimit fizik të informacionit të klasifikuar. 

e) Kopjet e autorizimeve të punonjësve që merren me pranimin, përpunimin, shoqërimin, 

sigurimin, transportimin dhe dorëzimin e objekteve dhe pakove postare të klasifikuara 

“sekret shtetëror”.  
ë) Kopjet e certifikatave të sigurisë të dhënë nga DSIK për punonjësit që merren me 

pranimin, përpunimin, shoqërimin, sigurimin, transportimin dhe dorëzimin e objekteve 

dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”.  
f) Regjistri i tarifimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”.  

 

2. Regjistrat hapen çdo vit më 1 janar dhe mbyllen më 31 dhjetor të po atij viti.   
3. Listëdërgesat e objekteve postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, sistemohen çdo muaj, 

duke i ndarë objektet postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të dala nga institucionet në 

rrethe dhe ato të ardhura nga rrethet, të cilat në fund të vitit mbyllen së bashku me 
dokumentet e tjera.   

4. Listëdorëzimet e pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” sistemohen në një dosje 

të veçantë çdo muaj dhe në fund të vitit mbyllen.  

5. Procesverbalet ose kopjet e tyre sistemohen çdo muaj dhe mbahen në një dosje të veçantë.   
6. Kopjet e autorizimeve dhe kopjet e certifikateve të sigurisë të dhënë nga DSIK për 

punonjësit që merren me pranimin, përpunimin, shoqërimin, sigurimin, transportimin dhe 

dorëzimin e objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, ruhen në dosje 

të veçanta.   
7. Dokumentacioni i krijuar gjatë gjithë fazave të transportimit fizik të informacioni të 

klasifikuar ruhet në një kasafortë apo dollap metalik të sigurt në çdo filial poste.   
8. Dokumentacioni i krijuar gjatë marrjes, perpunimit, transportimit, sigurimit, shoqërimit, 

dorëzimit të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”, ruhet në çdo 

filial poste për 10 vjet nga koha e krijimit. Pas këtij afati asgjësohen me procesverbal nga 

një komision prej tre anëtarësh i ngritur nga titullari i çdo filiali poste. Proceverbali i 

asgjësimit ka ruajtje të përhershme. 

 

IX. TRANSPORTIMI I OBJEKTEVE POSTARE TË KLASIFIKUARA NGA 

INSTITUCIONET SHTETËRORE NË TIRANË, TE STRUKTURAT PËRKATËSE 

JASHTË SHTETIT DHE ANASJELLTAS 

  
1. Transportimi i objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror” nga 

institucionet shtetërore në Tiranë për në strukturat shtetërore jashtë vendit, bëhet nga 2 (dy) 
korrierë diplomatikë të Ministrisë së Punëve të Jashtme.  

2. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme ngrihet zyra e korrierit diplomatik, e cila duhet të 

plotësojë kushtet për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”.  

3. Korrierët diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme, më parë pajisen me të gjitha 

dokumentet e nevojshme të korrierit diplomatik, si dhe me “certifikatë sigurie”, të 

përshtatshme nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, sipas legjislacionit 
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në fuqi.  

4. Korrierët diplomatikë mbajnë librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, i cili regjistrohet te regjistri i regjistrave të informacionit të 

klasifikuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme.   
5. Korrierët diplomatike janë përgjegjës për mbajtjen, ruajtjen, sigurinë dhe transportimin e 

objekteve dhe pakove postare të klasifikuara, deri në destinacionin përkatës.   
6. Cdo institucion shtetëror, me mjetin dhe personelin e vet dhe sipas rregullave të caktuara në 

këtë rregullore, dërgon dhe dorëzon objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret 

shtetëror” të adresuara për jashtë shtetit, te korrieri diplomatik i Ministrisë së Punëve të 

Jashtme.  

7. Objektet dhe pakot postare të klasifikuara “sekret shtetëror” të adresuara për jashtë shtetit 

pas ambalazhimit sipas rregullave përkatëse dyllosen, vulosen me vulën e thatë të 

Ministrisë së Punëve të Jashtme.   
8. Korrieri diplomatik, para marrjes në dorëzim, kontrollon çdo objekt dhe pako postare të 

klasifikuar dhe pasi sigurohet se çdo gjë është në rregull, nënshkruan në librin e dorëzimit 

të korrespondencës së informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” të institucionit 

dërgues. Objektet dhe pakot postare të klasifikuara transportohen duke i siguruar (ruajtur) 

në valixhen diplomatike. Të gjitha objektet dhe pakot postare të klasifikuara regjistrohen te 

libri i dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” të 

korrierit diplomatik, i cili mbahet në valixhen diplomatike së bashku me objektet dhe pakot 

postare të klasifikuara.   
9. Korrierët diplomatikë dorëzojnë objektet dhe pakot postare të klasifikuara në zyrën e 

informacionit të klasifikuar të institucionit marrës. Marrësi në dorëzim kontrollon çdo 

objekt dhe pako postare të klasifikuar dhe në rast së çdo gjë është në rregull, nënshkruan 

marrjen në dorëzim të tyre te libri i dorëzimit të korrespondencës së Informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror” të korrierit diplomatik. Në rast se në objektet dhe pakot 

postare të klasifikuara “sekret shtetëror” vërehen mungesa apo pasaktësi, punonjësi i zyrës 

së informacionit të klasifikuar i institucionit marrës, ja kthen zyrës dërguese nëpërmjet 

korierit diplomatik.   
10. Në kthim, korieri diplomatik merr edhe objektet dhe pakot postare të klasifikuara që kanë 

institucionet përkatëse për në institucionet shtetërore në Tiranë, duke i regjistruar tek Libri i 

Dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”. Korrieri 

diplomatik, para marrjes në dorëzim, kontrollon çdo objekt dhe pako postare të klasifikuar 

dhe pasi sigurohet se çdo gjë është në rregull, nënshkruan te libri i dorëzimit të 

korrespondencës së informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” të institucionit dërgues.   
11. Korrieri diplomatik dorëzon objektet dhe pakot postare të klasifikuara në zyrat e 

informacionit të klasifikuar të institucioneve ku janë adresuar, kundrejt nënshkrimit të 

marrësit në librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të klasifikuar të korrierit 

diplomatik.  

12. Korrieri diplomatik, pasi ka përfunduar dorëzimin e objekteve dhe pakove të klasifikuara te 

zyrat e informacionit të klasifikuar të institucioneve marrëse në Tiranë, valixhen 

diplomatike së bashku me librin e dorëzimit të korrespondencës së informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, e siguron në zyrën e tij, në një kasafortë apo dollap metalik të 

sigurt.  
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13. Ndalohet dërgimi i materialeve dhe sendeve personale, gjatë transportimit ndërkombëtar të 

objekteve dhe pakove postare të klasifikuara nga institucionet shtetërore në Tiranë, te 

strukturat përkatëse jashtë shtetit dhe anasjelltas.  
 
X. RREGULLA TË VEÇANTA 

  
1. Ngarkohen titullaret e ministrive dhe institucioneve shtetërore që administrojnë 

informacion të klasifikuar “sekret shtetëror”, për zbatimin e kësaj rregulloreje.  

 

2. Ngarkohet DSIK-ja për kontrollin e zbatimit të kësaj rregulloreje në të gjitha fazat e 

transportimit fizik të objekteve dhe pakove postare të klasifikuara “sekret shtetëror”.  


