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REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR 

 

Nr. 

Rendor 

 

Data e 

kërkesës  

 

Objekti  i kërkesës 

 

Data e 

përgjigjes 

 

Përgjigje 

Mënyra e 

përfundimit 

të kërkesës 

 

Tarifa 

 

1.  11.01.2021 Ankim për refuzimin e 

lëshimit të Certifikatës 

së Sigurimit të Personelit 

(CSP) për subjektinY.D. 

14.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit” dhe Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 188, datë 

4.03.2015 “Për miratimin e rregullave për 

sigurimin e personelit”, Ju bëjmë me dije se: 

Në nenin 27 “Refuzimi, heqja dhe pezullimi i 

përkohshëm i CSP-së”, të vendimit të 

sipërcituar, përcaktohet se: “Njoftimi për 

vendimin e marrë nga DSIK për refuzim, 

heqje ose pezullim të përkohshëm të CSP i 

komunikohet me shkrim titullarit të 

strukturës kërkuese, i cili ka të drejtë të 

paraqesë kërkesë me shkrim për rishqyrtimin 

e vendimit të marrë nga DSIK.  

Kjo kërkesë i adresohet titullarit të DSIK  

brenda 15 ditëve kalendarike nga data e 

marrjes së njoftimit të vendimit për 

refuzimin, heqjen ose pezullimin e 

përkohshëm të CSP.Titullari i DSIK shqyrton 

dhe vendos për kërkesën e paraqitur brenda 

30 ditëve kalendarike nga dita e pranimit të 

saj. 

Në rastet e mospajtimit me përgjigjen e 

titullarit të DSIK brenda 15 ditëve 

kalendarike nga data e marrjes së njoftimit, 

titullari i strukturës kërkuese ka të drejtë ta 

ankimojë atë me shkrim tek Kryeministri.” 

Referuar sa më sipër, rishqyrtimi i vendimit 

E deleguar Nuk ka 
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të DSIK, bëhet vetëm me kërkesën me 

shkrim të titullarit të strukturës kërkuese. 

Pra, kërkesa juaj duhet t’i drejtohet 

Ministrisë së Brendshme.  

Ju informojmë se, Drejtoria e Sigurimit të 

Informacionit të Klasifikuar e ka përcjellë 

shkresën tuaj pranë Ministrisë së Brendshme. 

2.  13.01.2021 Kërkesë për informacion 

për numrin e kontratave 

të klasifikuara  në harkun 

kohor 2008-2020 dhe 

institucionet që i kanë 

lidhur. 

21.01.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit”, ligjit nr. 8457, datë 

11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar 

“Sekret shtetëror””, i ndryshuar dhe akteve 

nënligjore të dala në zbatim të tij, ju 

informojmë se: 

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar (DSIK)  ka si mision të saj 

hartimin e politikave,  programeve e 

procedurave për sigurimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, mbikëqyrjen e 

institucioneve dhe operatorëve ekonomik të 

interesuar, ndjekjen e procedurave, edukimin 

dhe sigurimin për mbrojtjen e informacionit 

të klasifikuar në të gjitha disiplinat e tij. 

DSIK përcakton masat mbrojtëse dhe 

procedurat e parandalimit nga përhapja e 

paautorizuar, humbja, apo shkeljet e sigurisë 

së informacionit të klasifikuar, i cili trajtohet 

në kushtet e zbatimit të një 

projekt/program/kontratë/nënkontratë të 

klasifikuar. 

 

Në lidhje me kërkesës tuaj, DSIK ju vë në 

dispozicion listën e institucioneve të cilat 

prodhojnë informacion të klasifikuar: 

Institucioni i Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë; Kuvendi i Shqipërisë; 

Kryeministria; Minsitria për Evropën dhe 

Punët e Jashtme dhe Pqrfaqësitë Diplomatike 

të RSH-së të akredituara jashtë vendit; 

Ministria e Mbrojtjes dhe strukturat në varësi 

të saj; Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

E kufizuar Nuk ka 
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Shtëtit dhe strukturat në varësi të saj, Garda e 

Republikës dhe Shërbimi i Çështjeve të 

Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e 

Brendshme; Ministria e Drejtësisë, Shërbimi 

i Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e 

Burgjeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve; Ministria e Financave,Drejtoria e 

Përgjithshme  e Tatimeve; 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit 

të Pastrimit të Parave, Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, strukturat 

në varësi të saj, Ministria e Turizmit dhe 

Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, Ministria e Kulturës, 

Shërbimi Informativ i Shtetit dhe 

Strukturat në varësi të tij, Prokuroria e 

Përgjithshme dhe strukturat në varësi të 

saj, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit, Autoriteti Kombëtar për 

Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë 

Kibernetike, Autoriteti për Informimin 

mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit, Komisioni i Pavarur i 

Kualifikimit, Banka e Shqipërisë, 

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, 

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, 

Departamenti i Administratës Publike, 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit. 

3.  13.01.2021 Kërkesë për informacion 

për mënyrën e aplikimit 

me qëllim pajisjen me 

CSP. 

26.01.2021 Referuar nenit 8 te Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 188, datë 4.03.2015 “Për 

miratimin e rregullave për sigurimin e 

personelit”, ju sqaroj se: 

Mënyrat e aplikimit për të pajisur një individ 

me CSP janë, si më poshtë: 

a. Me kërkesë të titullarëve të ministrive dhe 

institucioneve shtetërore ose personave të 

autorizuar për punonjësit dhe stafet e tyre, të 

E plotë Nuk ka 
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kontraktuarit ose kategoritë e individëve të 

parashikuar për të marrë pjesë në një 

prokurim të klasifikuar. 

b. Me kërkesë të Autoritetit të Sigurimit 

Kombëtar të një vendi tjetër, anëtar i NATO-

s, BE-së ose vend me të cilin Republika e 

Shqipërisë ka nënshkruar marrëveshje të 

përbashkët për mbrojtjen e informacionit të 

klasifikuar. 

c. Me kërkesë të autoritetit kompetent të 

sigurisë së NATO-s, të një strukture të saj 

apo të BE-së. 

ç. Me kërkesë të drejtpërdrejtë të 

përfaqësuesit ligjor të një operatori ekonomik 

vendas, në kuadrin e procedurave për pajisje 

me CSI e CSP, sipas kërkesave të 

legjislacionit në fuqi. 

Ju nuk mund te aplikoni drejteperdrejte ne 

DSIK per pajisje me CSP, por mbeshtetur ne 

germën a, te nenit 8 te vendimit te 

sipercituar. 

Ju mund te aplikoni nepermjet AIDSSH; 

MPB apo MEPJ. 
4.  18.02.2021 Kërkesë për informacion 

për ripajisje me CSP për 

subjektin A.H. 

03.03.2021 

 

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar ndjek procedurat për lëshimin, 

ripajisjen, refuzimin, heqjen dhe pezullimin e 

“Certifikatës së sigurimit të personelit”, 

mbështetur në Vendimin nr. 188, datë 

4.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e rregullave për sigurimin e 

personelit”. 

Në mbështetje të nenit 29 të vendimit të 

sipërcituar, aplikanti të cilit i është refuzuar 

Certifikata e Sigurimit të Personelit, ka të 

drejtë të riaplikojë përsëri, me kusht që të 

ketë kaluar një vit kalendarik nga data e 

shkresës njoftuese për heqjen ose refuzimin e 

CSP-së. 

 

E plotë Nuk ka 
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5.  24.03.2021 Kërkesë për informacion 

nëse pyetjet e një 

interviste të institucionit 

MM mund të vihen ne 

disoizicion apo janë të 

klasifikuara “Sekret 

shtetëror.“ 

30.03.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 8457, datë 

11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar 

“Sekret shtetëror””, i ndryshuar, Vendimit 

nr. 123, datë 15.3.2001 të Këshillit të 

Ministrave, “Për rregullat e procesit të 

klasifikimit të sekretit shtetëror, procedurat 

që përdoren për identifikimin e tij dhe të 

delegimit të autoritetit të klasifikimit”, i 

ndryshuar, Ju bëjmë me dije se: 

Klasifikimi i informacionit bëhet sipas 

përcaktimeve ligjore në Vendimin nr. 123 

datë 15.3.2001 të Këshillit të Ministrave, 

“Për rregullat e procesit të klasifikimit të 

sekretit shtetëror, procedurat që përdoren për 

identifikimin e tij dhe të delegimit të 

autoritetit të klasifikimit”, i ndryshuar.  

Në këtë Vendim përcaktohet se, institucionet 

shtetërore të cilat prodhojnë e administrojnë 

informacion të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, duhet të bëjnë klasifikimin e 

informacionit, në mbështetje të nenit 6, të 

ligjit Nr. 8457, datë 11.02.1999, “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret 

shtetëror””, i ndryshuar dhe në përputhje me 

të hartojnë listat e dokumenteve të 

klasifikuara, e cila miratohet nga titullari i 

ministrisë apo i institucionit, që ka 

autoritetin e klasifikimit origjinal. 

Përcaktimet e nenit 6 të ligjit të sipërcituar 

nuk janë shteruese, por janë orientuese për 

institucionet.   Pranë çdo institucioni, që ka 

të drejtën e klasifikimit origjinal, krijohet, 

me urdhër të titullarit “Komisioni i 

shqyrtimit të informacionit të klasifikuar 

“Sekret shtetëror”. Ky komision shqyrton 

llojet e dokumentacionit që prodhon 

institucioni dhe propozon atë kategori 

dokumentesh që duhen klasifikuar, 

rivlerësuar, nivelin e klasifikimit dhe afatin e 

ruajtjes së këtij niveli. Pra, është kompetencë 

E plotë Nuk ka 

http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
http://nsa.gov.al/wp-content/uploads/V-E-N-D-I-M-Nr.123-autoritet-klasifikues.pdf
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e Komisionit të Shqyrtimit të informacionit 

të klasifikuar “Sekret shtetëror” dhe 

autoritetit klasifikues që ka marrë autorizim 

nga Kryeministri, përcaktimi nëse një 

informacion do të konsiderohet sekret 

shtetëror dhe do të bëjë pjesë në listën e 

dokumenteve të klasifikuara. 

Nga verifikimi i Urdhrit nr. 1547, datë 

2.08.2016, “Për miratimin e listës së 

dokumenteve të klasifikuara “Sekret 

shtetëror”, që krijohen në Ministrinë e 

Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura”, 

rezulton se “intervisa” nuk përfshihet në 

listën e dokumenteve të klasifikuara “Sekret 

shtetëror” të Ministrisë së Mbrojtjes dhe 

Forcave të Armatosura. 

Në mbështetje të Vendimit nr. 312, datë 

16.03.2011 “Për miratimin e rregullores “Për 

punën me informacionin e klasifikuar 

“Sekret shtetëror””, një dokument apo 

material që të konsiderohet dhe trajtohet 

informacion i klasifikuar “Sekret shtetëror” 

duhet të ketë ndjekur me përpikmëri të gjitha 

procedurat ligjore dhe nënligjore për 

klasifikimin e tij, si:  

a. duhet të ndodhet në listën e dokumenteve 

të klasifikuara të ministrisë apo 

institucionit prodhues; dhe  

b. kjo listë duhet të jetë e miratuar nga 

autoriteti kompetent klasifikues. 

Sa sipër, nëse nuk plotësohet një nga kushtet 

e mësipërme, dokumentat dhe materialet do 

të konsiderohen të paklasifikuara. 

Në rastin konkret, intervista nuk ndodhet në 

listën e dokumenteve të klasifikuara të 

Ministrisë së Mbrojtjes dhe si e tillë do të 

trajtohet si informacion i zakonshëm. 

6.  24.03.2021 Kërkohet deklasifikim i 

plotë i informacionit dhe 

30.03.2021 Raporti i kontrollit të figurës për subjektin 

P.K është deklasifikuar pjesërisht me 

Vendimin nr. 3447 datë 18.12.2018 të 

E kufizuar Nuk ka 
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njohje me 

dokumentacionin ligjor 

për subjektin P.K. 

Komisionit të  Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 

“Sekret Shtetëror” (KDZH), mbështetur në 

ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret 

shtetëror””, i ndryshuar dhe Vendimit 662, 

datë 15.11.2017, “Për miratimin e rregullores 

për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “Sekret 

Shtetëror”. Është kompetencë e komisionit të 

përbërë nga 7 anëtarë, vendimarrja nëse një 

raport do deklasifikohet plotësisht apo 

pjesërisht. Në rastin tuaj, KDZH ka vendosur 

deklasifikimin pjesërisht të raportit për 

kontrollin e figurës. 

7.  29.03.2021 Kërkesë për informacion 

për fazën në të cilën 

ndodhet verifikimi i 

sigurisë për subjektin 

K.D. 

30.03.2021 Rasti është në proces dhe DSIK është pranë 

arritjes së një konkluzioni për subjektin K.D 

E plotë Nuk ka 

8.  06.04.2021 Kërkesë për informacion 

për aplikim për CSP për 

subjektin L.H. Subjekti 

kërkon informacion nëse 

është përcjellë në DSIK 

kërkesa për verifikimin e 

sigurisë. 

06.04.2021 Në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar (DSIK) nuk ka ardhur asnjë 

kerkesë për aplikim për pajisje me 

Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP) 

në emrin tuaj. 

E plotë Nuk ka 

9.  14.05.2021 Kërkesë për informacion 

mbi faktet në të cilat 

është hartuar raporti për 

kontrollin e figurës për 

27.05.2021 Në lidhje me kërkesën tuaj për vënien në 

dispozicion të fakteve në të cilat Grupi i 

Punës është mbështetur për hartimin e 

raportit, ju bëjmë me dije se, raporti i cili 

hartohet nga Grupi i Punës për Kontrollin e 

Figurës përmban të dhëna dhe informacione 

E refuzuar Nuk ka 
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subjektin e rivlerësimit 

T.P. 

të përftuara nga Autoritetet Verifikuese, të 

cilat janë të klasifikuara sipas legjislacionit 

në fuqi për informacionin e klasifikuar.  

Referuar më sipër, të dhënat e kërkuara nuk 

mund t’ju vihen në dispozicion. 

10.  28.05.2021 Depozituar një denoncim 

për një punonjës policie 

09.06.2021 Përcjellë tek SHÇBA. E deleguar Nuk ka 

11.  07.06.2021 Kërkesë për vendosje në 

dispozicion të 

informacionit lidhur me 

vendimarrjen e DSIK-së 

për mospajisjen me CSP, 

për subjektin Gj. Sh. 

09.07.2021 Në përgjigje të kërkesës tuaj, nëpërmjet së 

cilës kërkoni informacion lidhur me 

vendimarrjen e DSIK për mos pajisjen me 

Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP), 

në mbështetje të ligjit nr. 8457, datë 

11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar 

“Sekret shtetëror””, i ndryshuar, ligjit nr. 

119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 662, 

datë 15.11.2017, “Për miratimin e rregullores 

për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “Sekret 

Shtetëror”, Ju bëjmë me dije se: 

1. Komisioni i Deklasifikimit dhe i 

Zhvlerësimit të Informacionit të 

Klasifikuar “Sekret Shtetëror” (KDZH), 

në Drejtorinë e Sigurimit të 

Informacionit të Klasifikuar, (DSIK), i 

mbledhur më datë 06.07.2021, pasi 

shqyrtoi informacionet e klasifikuara të 

ardhura nga Autoritetet Verifikuese, 

vendosi që dosja e çertifikimit të 

personelit në ngarkim të Gj.j Sh të mos 

deklasifikohet. 

2. DSIK, në lidhje me procedurat e 

deklasifikimit ka zbatuar Vendimin e 

Këshillit të Ministrave Nr. 662, datë 

15.11.2017, “Për miratimin e rregullores 

për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “Sekret 

Shtetëror”. 

E refuzuar Nuk ka 
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Sa më sipër, informacioni i kërkuar nuk 

mund t’ju vihet në dispozicion. 

12.  18.06.2021 

 

Kërkesë për 

dokumentacion. 

01.07.2021 Është trajtuar sipas ligjit nr. 9887, datë 

10.03.2008 “Për mbrojten e të dhënave 

personale”, i ndryshuar. 

E refuzuar Nuk ka 

 

13.  21.06.2021 Kërkesë për njohjen me 

shkaqet e refuzimit të 

CSP për subjektin Q.F 

02.07.2021 Në lidhje me kërkesën tuaj se cilat janë 

shkaqet e refuzimit të Certifikatës së 

Sigurimit të Personelit, ju informojmë se, 

DSIK është mbështetur në shkaqet ligjore të 

përcaktuara në nenet 13 “Kërkesat e 

përgjithshme të vlerësimit të sigurisë” dhe 

14 “Kriteret themelore të vlerësimit të 

sigurisë” të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 188, datë 4.03.2015 “Për 

miratimin e rregullave për sigurimin e 

personelit”.  

Vlerësimi i sigurisë nga DSIK është bazuar 

në informacione të klasifikuara, të përftuara 

nga autoritetet verifikuese dhe në zbatim të 

Vendimit nr. 662, datë 15.11.2017 “Për 

miratimin e rregullores për deklasifikimin 

dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “Sekret shtetëror””, çdo person 

fizik dhe çdo punonjës apo strukturë e 

interesuar brenda ministrisë apo institucionit 

ka të drejtën për të paraqitur kërkesë për 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar 

“Sekret shtetëror” me qëllim marrjen në 

shqyrtim të kërkesës nga Komisioni i 

Deklasifikimit, Zhvlerësimit të Informacionit 

të Klasifikuar “Sekret shtetëror” (KDZH). 

E kufizuar Nuk ka 

14.  21.06.2021 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të akteve që 

kanë shërbyer për heqjen 

e CSP dhe shkakun e 

refuzimit të CSP për 

subjektin S.T. 

30.07.2021 Në përgjigje të kërkesës tuaj, nëpërmjet së 

cilës kërkoni informacion lidhur me shkakun 

e refuzimit të CSP, si dhe aktet që kanë 

shërbyer për heqjen e CSP, në mbështetje të 

ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për 

informacionin e klasifikuar “Sekret 

shtetëror””, i ndryshuar, ligjit nr. 119/2014 

“Për të drejtën e informimit” dhe Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 662, datë 

E refuzuar Nuk ka 
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15.11.2017, “Për miratimin e rregullores për 

deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “Sekret 

Shtetëror”, Ju bëjmë me dije se: 

1. Komisioni i Deklasifikimit dhe i 

Zhvlerësimit të Informacionit të 

Klasifikuar “Sekret Shtetëror” (KDZH), 

në Drejtorinë e Sigurimit të 

Informacionit të Klasifikuar, (DSIK), i 

mbledhur më datë 21.07.2021, pasi 

shqyrtoi informacionet e klasifikuara të 

ardhura nga Autoritetet Verifikuese, 

vendosi që informacionet në ngarkim të 

S. T të mos deklasifikohen. 

2. DSIK, në lidhje me procedurat e 

deklasifikimit ka zbatuar Vendimin e 

Këshillit të Ministrave Nr. 662, datë 

15.11.2017, “Për miratimin e rregullores 

për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “Sekret 

Shtetëror”. 

Sa më sipër, informacioni i kërkuar nuk 

mund t’ju vihet në dispozicion. 
15.  22.07.2021 Kërkesë për vënie në 

dispozicion të deklaratës 

për kontrollin e figurës 

për subjektin e 

rivlerësimit P.K. 

26.07.2021 Në mbështetje të ligjit Nr. 119/2014 “Për të 

drejtën e informimit” dhe në përgjigje të 

kërkesës tuaj nëpërmjet të cilës kërkoni 

vënien në dispozicion të një kopje të 

“Deklaratës për kontrollin e figurës” të 

plotësuar prej jush në cilësinë e subjektit të 

rivlerësimit, bashkëlidhur gjeni kopje të 

deklaratës për kontrollin e figurës. 

E plotë Nuk ka 

16.  13.09.2021 Kërkesë për informacion 

nga media për pyetjet si 

në vijim: 

1. Sa raporte keni 

dorëzuar në total në 

KPK për 

23.09.2021 1. Referuar pyetjes së parë, sqarojmë se 

Grupi i Punës për Kontrollin e Figurës 

ka dorëzuar pranë Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit 800 raporte të 

kontrollit të figurës për subjektet e 

rivlerësimit. 

Grupi i Punës për Kontrollin e Figurës 

ka konstatuar papërshtatshmëri për 

vijimin e detyrës për 152 subjekte të 

E plotë Nuk ka 
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gjyqtarë/prokurorë 

dhe sa prej tyre keni 

konstatuar problem 

me figurën? 

2. Veç referimeve në 

KPK, a janë bërë më 

herët për subjektet 

me probleme 

referime në organet 

ligjzbatuese? 

rivlerësimit.  

2. Referuar pyetjes së dytë, sqarojmë se 

Grupi i Punës ka bërë një referim për 

një subjekt rivlerësimi tek organet 

ligjzbatuese, me kërkesë të këtij 

institucioni.  

Grupi i Punës është krijuar në 

mbështetje të ligjit nr. 84/2016 “Për 

rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë”.  

 

Detyrat e Grupit të Punës përcaktohen në 

nenin 37 të ligjit të sipërcituar, si në vijim: 

“Grupi i punës, gjatë procedurave të 

kontrollit të figurës, duhet t’u përmbahet 

kërkesave të përgjithshme si më poshtë:  

a. verifikimi i saktë i identitetit në të 

shkuarën dhe të tashmen, për çdo 

individ; 

b. verifikimi nëse ka tendenca kriminale 

për përfshirjen në krimin e organizuar;  

c. vlerësimi i përgjithshëm, nëse individi 

mund të vihet nën presion nga struktura 

kriminale;  

ç.   kontrolli nëse ka qenë, është ose tenton të 

angazhohet fshehurazi, vetëm, në 

bashkëpunim, ose në përbërje të një 

organizate kriminale.” 

Referuar sa sipër, në mbëshetje të ligjit nr. 

84/2016 Grupi i Punës për Kontrollin e 

Figurës ka për detyrë kryerjen e kontrollit të 

figurës për subjektet e rivlerësimit më qëllim 

konstatimin e përshtatshmërisë ose 

papërshtatshmërisë në vijimin e detyrës.  
17.  07.10.2021 Kërkesë për informacion 

për statusin e aplikimit 

për operatorin ekonomik 

20.10.2021 Në përgjigje të kërkesës tuaj, nëpërmjet së 

cilës kërkoni informacion mbi statusin e 

aplikimit për pajisje me Certifikatë të 

Sigurimit Industrial dhe Certifikatë të 

Sigurimit të Personelit, në mbështetje të ligjit 

E plotë Nuk ka 
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P.S nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, ju 

informojmë se jemi në fazën përmbyllëse të 

verifikimit të sigurisë. 

 


