REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
TË SHISH PËR VITIN 2021
Nr.
Rendor

Data e
kërkesës

1.

05.01.2021

2.

12.3.2021

Objekti i
kërkesës

Data e
përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e
përfundimit
të kërkesës

Kërkesë
për 7.01.2021
informacion mbi
një procedurë të
SHISH dhe një
institucioni tjetër

“Afatet
e
korrespondencës
së
SHISH nuk percaktohen
nga statusi i kandidatëve
fitues për llogari të
strukturave të tjera”, në
zbatim të ligjit nr. 8457
datë 11.02.1999 “Për
informacionin
e
klasifikuar
“Sekret
shtetëror””, i ndryshuar.

Përfunduar-

Kërkesë
për 12.4.2021
informacion
ndërmjet SHISH
dhe
një
institucioni
tjetër, në kuadër
të ligjit 84/2016
“Për rivlerësimin
kalimtar
të
gjyqtarëve dhe
prokurorëve në
RSH”.

KDZH
në
SHISH,
vendosi: Përjashtimin nga
deklasifikimi
të
informacionit të kërkuar
që gjendet në dokumente
të klasifikuar “sekret
shtetëror”, në zbatim të
ligjit nr.8457, datë
11.2.1999
“Për
informacionin
e
klasifikuar “sekret
shtetëror”, i ndryshuar

Tarifa

Nuk ka
tarifë

Përgjigja jepet e
kufizuar.

Përfunduar –

Përgjigja jepet e
refuzuar.

Nuk ka
tarifë

3.

19.05.2021

Kërkesë
për
informacion
nëse SHISH ka
informacion
lidhur
me
dyshime
të
arsyeshme për
persona të

21.5.2021

Njoftim për fillimin e
procedures për rishikim të
dokumentacionit
të
klasifikuar dhe shtyrje të
afatit.

18.6.2021

KDZH në SHISH,
vendosi: Përjashtimin nga
deklasifikimi
të
informacionit të kërkuar
që gjendet në dokumente
të klasifikuar “sekret
shtetëror”, në zbatim të
ligjit nr.8457, datë
11.2.1999
“Për
informacionin e
klasifikuar “sekret
shtetëror”, i ndryshuar”

Përfunduar

përfshirë
në
krime zgjedhore.
A ka përcjellë
SHISH
informacion,
pranë organeve
Ligjzbatuese.

Përgjigja jepet e
refuzuar.

Nuk ka
tarifë

4.

21.6.2021

Kërkesë,
06.07.2021
njoftim, ankesë
për shkeljen e
interesave të
ligjshme,
të
drejtën e
privatësisë,
përpunimin e të
dhënave
sensitive, të
drejtave dhe
lirive themelore
të parashikuara
nga Kushtetuta.

Shërbimi Informativ i
Shtetit, në zbatim të ligjit
nr.8391, datë 28.10.1998
“Për Shërbimin
Informativ Kombëtar” i
ndryshuar, është organ
informativ në funksion të
sigurimit kombëtar dhe
kur krijon bindjen për
shkelje të ligjit, informon
institucionet
përkatëse
ligjzbatuese,
duke
mbrojtur burimet dhe
metodat informative.

Nuk ka
tarifë
Përfunduar

SHISH
bashkëpunon
vetëm me institucione
shtetërore
ligjzbatuese,
duke u dhënë informacion
deri në atë masë që lejon

mbrojtja e burimeve dhe e
metodave të punës, dhe në
asnjë rast nuk e ndan
informacionin e tij me
persona juridik apo fizik.

Orienton
në
vendimmarrjen e
organeve përkatëse.

Përgjigja jepet
sqaruese

5.

14.07.2021

A keni dijeni për
sulme
kibernetike ndaj
institucioneve
shqiptare?
I
keni raportuar
pranë Presidentit
të Republikës,
Kryeministrit
apo
institucioneve të
tjera përgjegjëse
për
Sigurinë
Kombëtare? A
keni identifikuar
se prej nga vijnë
këto sulme?

23.7.2021

Njoftim për fillimin e
procedurës për rishikim të
dokumentacionit
të
klasifikuar dhe shtyrje të
afatit.

Nuk ka
tarifë

Në zbatim të pikës 5 të
nenit
17
të
ligjit
nr.119/2014
“Për
të
Drejtën e Informimit”,
SHISH
ka
nisur
procedurën për rishikimin
e
informacionit
të
klasifikuar
“sekret
shtetëror”, në përputhje
me ligjin nr.8457, datë
11.02.1999
“Për
informacionin
e
klasifikuar
sekret
shtetëror”, i ndryshuar.

23.08.2021

KDZH në SHISH,
vendosi: Përjashtimin nga
deklasifikimi
të
informacionit të kërkuar
që gjendet në dokumente
të klasifikuar “sekret
shtetëror”, në zbatim të
ligjit
nr.8457,
datë
11.2.1999
“Për
informacionin
e
klasifikuar “sekret
shtetëror”, i ndryshuar

Përfunduar si
procedurë

6.

3.08.2021

Një kopje të
Raportit Vjetor
(pjesa publike)

3.08.2021

Në faqen zyrtare të
internetit të SHISH, gjeni
të
publikuar
dy
dokumentet e mëposhtme:

Jepet përgjigjia
e kërkuar

Nuk ka
tarifë

1- Raporti Publik 2018,
https://www.shish.gov.al/f
iles/.Raporti%20vjetor.pd
f
2 - Raporti Publik 2019,
https://www.shish.gov.al/f
iles/.Raporti%20publik.pd
f
Informojmë se Raporti
Publik 2020, do të
publikohet gjatë muajit
Gusht, në faqen zyrtare të
internetit të SHISH,
https://www.shish.gov.al
7.

20.09.2021

Kërkesë për
24.09.2021
informacion mbi:
1.Kapacitetet e
survejimit në
Shqipëri?
2.
A janë
pajisjet teknike
për survejimin
dhe mbikëqyrjen
audio dhe / ose
video
në
dispozicionin
tuaj të blera nga
fondet e buxhetit
tuaj apo janë të
dhuruara nga një
vend dhe / ose
organizatë
e
huaj?
3.
Nëse
janë
dhuruar
nëpërmjet
një
donacioni,
projekti,
mbështetjeje dhe

Njoftim për fillimin e
procedurës për rishikim të
dokumentacionit
të
klasifikuar dhe shtyrje të
afatit, pasi informacioni i
kërkuar
gjendet
në
dokumente të klasifikuara
“sekret”.

Nuk ka
tarifë
Përfunduar

Në zbatim të pikës 5 të
nenit
17
të
ligjit
nr.119/2014 “Për
të
Drejtën e Informimit”,
SHISH
ka
nisur
procedurën për rishikimin
e
informacionit
të
klasifikuar
“sekret
shtetëror”, në përputhje
me ligjin nr.8457, datë
11.02.1999
“Për
informacionin
e
klasifikuar
sekret
shtetëror”, i ndryshuar.

Përgjigja jepet
sqaruese

/ ose ndihme të
huaj, tregoni

8.

18.10.2021

Kërkesë për
deklasifikim të
plotë ose të
pjesshëm të
shkresave të
SHISH me
nr.3972/1, datë
15.07.2021, dhe
nr.3974/1, datë
16.07.2021,
drejtuar Ministrisë
së Drejtësisë

25.10.2021

Njoftim për fillimin e
procedurës për rishikim
të dokumentacionit të
klasifikuar dhe shtyrje të
afatit, pasi informacioni i
kërkuar gjendet në
dokumente të
klasifikuara “sekret”.

Në zbatim të pikës 5 të
nenit 17 të ligjit
nr.119/2014 “Për të
Drejtën e Informimit”,
SHISH ka nisur
procedurën për
rishikimin e
informacionit të
klasifikuar “sekret
shtetëror”, në përputhje
me ligjin nr.8457, datë
11.02.1999 “Për
informacionin e
klasifikuar sekret
shtetëror”, i ndryshuar.

Komisioni i
Deklasifikimit dhe
Zhvlerësimit të
informacionit të
klasifikuar “sekret
shtetëror” në SHISH, me
vendimin nr.8/7, datë
29.10.2021, vendosi
përjashtimin nga
deklasifikimi të
informacionit të

Përgjigja jepet
sqaruese

Nuk ka
tarifë

03.11.2021

9.

02.11.2021

1.Cilat janë procedurat
që zbaton institucioni
juaj si autoritet
kontraktor për t’u
siguruar që një
operator ekonomik, me
të cilin lidhet një
kontratë prokurimi në
zbatim të ligjit nr.
36/2020 “Për
prokurimet në fushën e
mbrojtjes dhe

11.11.2021

klasifikuar “sekret
shtetëror”, mbështetur në
nenin 10 të ligjit nr.8391,
datë 28.10.1998 “Për
Shërbimin Informativ
Kombëtar”, i ndryshuar,
nenin 16 të ligjit nr.8457,
datë 11.02.1999 “Për
informacionin e
klasifikuar “sekret
shtetëror”, i ndryshuar,
nenin 9, pika 8, germa
“b” të VKM nr.662, datë
15.11.2017 “Për
miratimin e rregullores
për deklasifikimin dhe
zhvlerësimin e
informacionit të
klasifikuar “sekret
shtetëror””, si dhe nenin
17/2 të ligjit nr.119/2014
“Për të drejtën e
informimit”.

Ligji nr. 36/2020 “Për
prokurimet në fushën e
mbrojtjes dhe sigurisë”
përcakton se për prokurimet
që përfshijnë, kërkojnë
dhe/ose përmbajnë
informacion të klasifikuar ,
autoriteti kontraktor
specifikon në kriteret e
kualifikimit edhe kërkesat e
sigurisë, referuar

Përfunduar si
procedurë

Nuk ka
tarifë

Përfunduar si
procedurë

Nuk ka
tarifë

sigurisë”, është i
besueshëm për të
zbatuar kontrata të
klasifikuara; struktura
e pronësisë së tij është
e qartë; si dhe nuk
punon kundër
interesave kombëtare
të Shqipërisë?

2.A mund të merrni
informacion lirisht dhe
në mënyrë të
drejtpërdrejtë prej
Regjistrit të Pronarëve
Përfitues të
administruar nga
Qendra Kombëtare e
Biznesit?

3.A bashkëpunon
institucioni juaj me
institucione të tjera
vendase dhe të huaja
për të kryer verifikimet
e të dhënave të
regjistruara për
operatorët ekonomikë
në Regjistrin e
Pronarëve Përfitues?
Nëse po, me cilat
institucione
bashkëpunon dhe mbi
ç’ baza
ligjore/rregullatorë ?

legjislacionit në fuqi për
informacionin e klasifikuar.
Operatorët ekonomikë
duhet të pajisen me
“Certifikatë të Sigurimit
Industrial (CSI)”, dokument
zyrtar i cili lëshohet nga
DSIK, ose i një autoriteti
kompetent përgjegjës i
sigurisë së një vendi tjetër, i
cili vërteton, nga pikëpamja
e sigurisë, se një operator
ekonomik ka kapacitetet
dhe aftësitë organizative,
teknike e fizike dhe i
plotëson standardet e
përcaktuara për njohjen,
ruajtjen dhe administrimin e
informacionit të klasifikuar
në një projekt/program apo
kontratë/nënkontratë të
klasifikuar.
Për operatorët ekonomikë të
vendeve të tjera, CSI
lëshohet nga autoritetet e
sigurimit kombëtar, ose çdo
autoritet kompetent sigurie i
vendit, ku është i regjistruar
operatori ekonomik dhe
konsiderohet e vlefshme
vetëm pas konfirmimit me
shkrim nga DSIK, adresuar
autoritetit kontraktor.
DSIK-ja, përpara se të
konfirmojë CSI-në,
bashkëpunon me autoritetet
homologe për kryerjen e
verifikimeve përkatëse.
Personeli që përfaqëson
operatorin ekonomik dhe
individët e tjerë që do të
kenë akses tek informacioni
i klasifikuar duhet të jenë të
pajisur me nivelin e kërkuar
të certifikatës së sigurisë së
personelit (CSP).

10.

13.12.2021

1. Keni dijeni se sa
është numri i
elementëve dhe
strukturave të
organizatës “FETO”,
që operojnë në vendin
tonë?

2. Ju kanë vënë në
dispozicion autoritetet
homologe turke, listën
me anëtarët e
organizatës së “FETO”
që mendohet se
operojnë në Shqipëri?
3. Nëse keni
informacion mbi
veprimtarinë e kësaj
organizate dhe
rrezikshmërinë që
paraqesin, i keni
referuar pranë
autoriteteve dhe
organeve ligjzbatuese
në vend?
4. Autoritetet turke apo
përfaqësia e tyre
diplomatike në
Shqipëri, ka kërkuar
informacion mbi
rrezikshmërinë apo të
elementëve të
organizatës “FETO”
në vendin tonë?”.

23.12.2021

Në zbatim të ligjit nr.8391,
datë
28.10.1998
“Për
Shërbimin
Informativ
Kombëtar”, i ndryshuar,
Shërbimi
Informativ
i
Shtetit
siguron
informacionin
e
domosdoshëm nga zbulimi
dhe kundërzbulimi për
problemet që lidhen me
sigurimin kombëtar dhe kur
krijon bindjen për një
shkelje të ligjit, informon në
institucionin përkatës, duke
mbrojtur
burimet
dhe
metodat informative.
SHISH
e
fokuson
veprimtarinë vetëm ndaj
organizatave terroriste, që
figurojnë si të tilla në
legjislacionin kombëtar dhe
Rezolutat Ndërkombëtare,
të adoptuara nga vendi ynë.
Në funksion të realizimi të
detyrave të tij, Shërbimi
Informativ
mund
të
bashkëpunojë me shërbime
informative të vendeve të
tjera. Për çdo shkëmbim
informacioni me shërbimet
partnere është i ndaluar
ekspozimi ndaj të tretëve pa
autorizimin
e
tyre,
pavarësisht
objektit
të
shkëmbimit.

Përfunduar si
procedurë

Nuk ka
tarifë

donatorin /
shtetin dhe
shumën e
mbështetjes.
4.
A kanë
marrë
pjesë
pjesëtarët
e
institucionit
tuaj, në ndonjë
lloj trajnimi për
përdorimin
e
teknikave për
regjistrimin
audio dhe / ose
video
dhe
monitorimin
dhe trajtimin e
pajisjeve dhe
pajisjeve
teknike? Kush e
organizoi
trajnimin, ku,
kur dhe sa
pjesëmarrës nga
institucioni juaj
morën pjesë?
5.
A
ka
marrë
institucioni juaj,
ndonjë ndihmë
financiare
të
huaj (ekspertë )
për zhvillimin /
ndryshimin e
kuadrit ligjor në
lidhje
me
regjistrimin dhe
mbikëqyrjen
audio dhe / dhe
video dhe nga
cili donator /
vend?

Nuk ka
tarifë

