LIDHJA NR. 1
PROGRAMI I TRANSPARENCËS
PËR
SHËRBIMIN INFORMATIV TË SHTETIT
I. HYRJE
Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e
Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Shërbimin
Informativ të Shtetit. Ky program përcakton kornizën ligjore të
veprimtarisë së SHISH në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e
Informimit” (LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës SHISH
ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën
garancinë e LDI-së. SHISH do të përditësojë herë pas here Programin e
Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën
e veprimtarisë së punës së Shërbimit Informativ të Shtetit, nëpërmjet
pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.shish.gov.al si dhe në
mjediset e pritjes së publikut.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e
përmbajtje. Faqja zyrtare e SHISH është ndërtuar në atë formë që
mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të
kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione
që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale
për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të
dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të
evidentuar në këtë program.

Faqe

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së
SHISH, janë:
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II. PARIME TË PËRGJITHSHME

1.
“E drejta për informim” është një e drejtë Kushtetuese e
parashikuar në nenin 23 të saj, por kufizimi i çdo të drejte, përfshirë
edhe të drejtën për informim, mund të bëhet vetëm sipas kritereve të
parashikuara në nenin 17 dhe 35 të Kushtetutës.
2.
E drejta e informimit kufizohet në rast se është e domosdoshme,
proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë
dhe të rëndë ndaj sigurinë kombëtare, sipas përkufizimit të bërë nga
legjislacioni për informacionin e klasifikuar.
3.
Siguria Kombëtare është arsye bazë për kufizimin e të drejtës për
t'u informuar, e përcaktuar kjo në nenin 10 të KEDNJ.
SHISH është organ informativ në funksion të sigurimit kombëtar, që
vepron në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin nr.8391, datë 28.10.1998
“Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, i ndryshuar.
4. Kanë të drejtë të njihen, të ruajnë, të administrojnë e të transferojnë
informacion të klasifikuar vetëm individët që:
a) sigurojnë të drejtën e njohjes nga titullari i institucionit ose Oficeri i
Sigurimit Industrial i Kontraktorit për shkak të detyrës që kryejnë;
b) kanë zotësi të plotë për të vepruar;
c) janë të brifuar më parë për njohjen e procedurave të sigurisë së
informacionit të klasifikuar dhe të përgjegjësive individuale për shkeljet e
sigurisë;

Faqe

5.
E drejta e informimit nuk refuzohet automatikisht kur informacioni
i kërkuar gjendet në dokumente të klasifikuara “sekret shtetëror”. Në
këtë rast, autoriteti publik, të cilit i është dërguar kërkesa për informim,
fillon menjëherë procedurën e rishikimit të klasifikimit pranë autoritetit
publik që ka urdhëruar klasifikimin, sipas ligjit nr. 8457, datë
11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të
ndryshuar. Autoriteti publik njofton menjëherë kërkuesin për fillimin e
procedurës për rishikimin e klasifikimit, sipas ligjit, dhe vendos shtyrjen
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ç) janë të pajisur me CSP, me përjashtim të rasteve për njohjen me
informacionin e klasifikuar në nivelin “I kufizuar”.

e afatit për dhënien e informacionit brenda 30 ditëve pune. Në çdo rast,
vendimi për trajtimin ose jo të kërkesës për informim merret dhe
arsyetohet në bazë të kritereve të këtij neni.
Sipas praktikës së mëparshme, në zbatim të këtij neni, në SHISH
mblidhet Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit mbështetur në ligjin
nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret
shtetëror””, të ndryshuar, ligjin 9154, datë 06.11.2001 “Për arkivat”,
VKM nr. 123, datë 15.03.2001, “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, VKM nr.124, datë
15.3.2001 “Për deklasifikimin e zhvlerësimin e informacionit të
klasifikuar “sekret shtetëror”, që ndodhet në rrjetin kombëtar të
arkivave”, urdhrit të Drejtorit të SHISH nr.16-39/1, datë 08.03.2011
“Për listën e dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror” në Shërbimin
Informativ të Shtetit”, i cili merr në shqyrtim kur informacioni i kërkuar
gjendet në dokumente të klasifikuara “sekret shtetëror”, duke vendosur
për deklasifikimin ose jo të informacionit të kërkuar. Brenda afatit ligjor
të përcaktuar në nenin 12 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e
informimit”, SHISH i ka kthyer përgjigje kërkuesit të këtij informacioni.
6.
Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në
mënyrë të posaçme veprimtarinë e SHISH dhe përkatësisht:

ligjin nr.8391, datë
Kombëtar”, i ndryshuar,

28.10.1998

“Për

Shërbimin

Informativ


ligjin nr.8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar
"sekret shtetëror””, i ndryshuar.

VKM nr. 123, datë 15.03.2001, “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,

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Faqe
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VKM nr. 188, datë 4.3.2015 “Për miratimin e rregullave për
sigurimin e personelit”.

7.

Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.

Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri
për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
(KDIMDP).
Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë,
përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
8.
Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit
publik.
III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në
nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Nga ana tjetër, ju kujtojmë se Shërbimi Informativ i Shtetit, në zbatim të
nenit 10 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ
Kombëtar”, i ndryshuar, përjashtohet nga detyrimet që kërkojnë
publikimin e metodave të punës dhe të burimeve të informacionit, të
informacionit të klasifikuar, të strukturave, të funksioneve, të
emrave, të titujve zyrtarë, të pagave e të numrit të personelit.

Faqe
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Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, SHISH vendos
në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.shish.gov.al,
kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 Organizimi dhe struktura e Shërbimit Informativ të Shtetit miratohen
nga Kryeministri dhe janë të klasifikuara “Sekret”. Veprimtaria
informative e SHISH mbështetet me strukturat legale dhe të fshehta.
 Kuadri ligjor që rregullon veprimtarinë e SHISH, me tekstet e plota:
Ligji nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”,
i ndryshuar,
 Ligji nr.9357, datë 17.3.2005 “Për Statusin e Punonjësit të Shërbimit
Informativ të Shtetit”, i ndryshuar
 Ligji nr.8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar
"sekret shtetëror””, i ndryshuar.
 VKM nr. 123, datë 15.03.2001, “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,
 VKM nr.124, datë 15.3.2001 “Për deklasifikimin e zhvlerësimin e
informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, që ndodhet në rrjetin
kombëtar të arkivave”
 VKM nr. 188, datë 4.3.2015 “Për miratimin e rregullave për
sigurimin e personelit”.
 VKM nr. 189, datë 4.3.2015 “Për sigurimin fizik të informacionit të
klasifikuar “sekret shtetëror”, të NATO-s, BE-së, shteteve dhe
organizatave të tjera ndërkombëtare”
 VKM nr. 81, datë 28.1.2008, “Për përcaktimin e kritereve dhe të
procedurave për asgjësimin e informacionit të klasifikuar “sekret
shtetëror””, i ndryshuar.
 Ligji nr.9157, datë 4.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve
elektronike”, i ndryshuar.
 Ligji nr.10 142, datë 15.5.2009 “Për Sigurimin Shoqëror
Suplementar të Ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të
Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të
Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
 Ligji nr.103/2014 “Për miratimin e Strategjisë së Sigurisë të
Republikës së Shqipërisë”


Faqe

 Emër/Mbiemër të kërkuesit;
 Adresa postare ku kërkohet të dërgohet informacioni;
 Adresa elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
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 Një kërkesë për informim duhet të përmbajë:

 Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar;
 Çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në
identifikimin e informacionit të kërkuar;
 Formatin në të cilin preferohet informacioni;
 Nr.Kontakti;
 Nënshkrimi;
 Data.
Kërkesa për informacion i drejtohet Koordinatorit për të drejtën e
informimit të SHISH, me adresë elektronike transparenca@shish.gov.al.,
dhe nr. kontakti 0694138387.
 Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë
ose me postë elektronike, në adresën postare: Rruga “Kongresi i
Manastirit”, nga ora 08:00 – 16:30, duke paraqitur saktë identitetin e
kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.
 SHISH mban dhe bën publik një regjistër të posaçëm, ku pasqyrohen
të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të
tyre. Ky regjistër përditësohet çdo 3 muaj dhe publikohet në faqen e
internetit të autoritetit publik, si dhe në mjediset e pritjes së publikut në
zyrat e autoritetit publik. Identiteti i kërkuesve të informacionit nuk
pasqyrohet në regjistër.
“Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve” është sipas Lidhjes nr. 2.
Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga
ligji nr. 119/2014, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë
Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave
Administrative, sipas procedurës të përcaktuar në dispozitat e nenit 24.

Faqe

 Shërbimi Informativ i Shtetit drejtohet nga Drejtori, i cili përgjigjet për
veprimtarinë e tij.
 Drejtori e zëvendësdrejtori i tij emërohen e shkarkohen nga Presidenti
i Republikës me propozim të Kryeministrit. Punonjësit e tjerë emërohen e
shkarkohen nga Drejtori i SHISH.
 Struktura dhe organika e SHISH është tërësia e njësive dhe hallkave
të institucionit, të organizuara në mënyrë hierarkike, që bashkëpunojnë
dhe bashkërendojnë ndërmjet tyre për realizimin e detyrave të
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Organizimi dhe struktura:

ngarkuara, në funksion të përmbushjes së misionit dhe detyrave të
SHISH-it.
 Organizimi dhe struktura e SHISH miratohen nga Kryeministri dhe
janë të klasifikuara sekret.
 Funksionimi i brendshëm i SHISH rregullohet nëpërmjet akteve
normative të miratuara nga Drejtori i SHISH.
Drejtori i SHISH ka këto detyra:
 Informon dhe raporton te Presidenti i Republikës dhe te Kryeministri
për probleme që lidhen me sigurimin kombëtar.
 Përgjigjet për mbledhjen, analizimin dhe
shpërndarjen e
informacionit, i cili duhet të jetë objektiv dhe i pavarur nga konsideratat
politike.
 Mbron metodat dhe burimet e informacionit nga ndërhyrjet e
paautorizuara.
 Statusi i tij, për efekte trajtimi ekonomik, njësohet me atë të një
ministri, ndërsa ai i zëvendësdrejtorit të SHISH-it me atë të një
zëvendësministri.
Raportimi:
 Drejtori i SHISH informon dhe raporton te Presidenti i Republikës dhe
te Kryeministri për probleme që lidhen me sigurimin kombëtar.
 Drejtori i SHISH i raporton Komisionit të Sigurisë të paktën një herë në
vit në mënyrë të tillë që të mbrohen burimet dhe informacioni i
klasifikuar.
 Drejtori i SHISH raporton edhe në Këshillin e Ministrave, sipas
përcaktimit të Kryeministrit.
Zëvendësdrejtori i SHISH zëvendëson Drejtorin për kryerjen e detyrave
në rastet e mungesave apo delegimeve, të pamundësisë apo të paaftësisë
fizike për të vepruar ose për shkak të një pengese ligjore.

Faqe
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 Zëvendësdrejtori i SHISH është nëpunësi i autorizuar i institucionit për
problemet e planifikimit dhe të menaxhimit të fondeve financiare.
 Zëvendësdrejtori i SHISH gëzon kompetenca dhe kryen detyra të tjera,
që parashikohen në aktet nënligjore përkatëse.

Këshilli i Ministrave emëron një inspektor të përgjithshëm përgjegjës
për kryerjen e inspektimeve në veprimet e SHISH.
 Emërimi i tij bëhet në përputhje me standardet e sigurimit dhe të
përvojës së mëparshme në këtë fushë.
 Inspektori i përgjithshëm i raporton drejtpërsëdrejti Kryeministrit dhe
është nën varësinë e Drejtorit të SHISH, i cili mund ta ndalojë
inspektorin e përgjithshëm nga ndonjë inspektim, nëse ai e sheh të
domosdoshme një gjë të tillë për mbrojtjen e interesave të sigurimit
kombëtar, duke informuar menjëherë Kryeministrin.
Arsimimi, kualifikimet dhe karriera e funksionarëve të lartë të SHISH,
Drejtorit, Zëvendësdrejtorit dhe Inspektorit të Përgjithshëm janë të
publikuara në faqen zyrtare të SHISH, www.shish.gov.al.
 Institucionet që legjitimohen në ushtrimin dhe të drejtën e kontrollit
mbi Shërbimin Informativ të Shtetit janë:
1)
2)
a)
b)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Presidenti
Kuvendi
Komisioni i Përhershëm Parlamentar për Sigurinë Kombëtare
Komisioni hetimor
Kryeministri
Drejtoria e Përgjithshme e Auditit
Kontrolli i Lartë i Shtetit
Prokurori i Përgjithshëm
Avokati i Popullit
Inspektori i Përgjithshëm

1) Presidenti
Në bazë të nenit 5 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin
Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, Drejtori i SHISH informon dhe
raporton te Presidenti i Republikës.
Drejtori dhe zëvendësdrejtori i SHISH emërohen e shkarkohen nga
Presidenti i Republikës me propozim të Kryeministrit.

Faqe

A. Komisioni i Përhershëm Parlamentar për Sigurinë Kombëtare
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2) Kuvendi

Në zbatim të nenit 7 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin
Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, veprimtaria e Shërbimit Informativ të
Shtetit kontrollohet nga Kuvendi, nëpërmjet Komisioni të Përhershëm
Parlamentar për Sigurinë Kombëtare të ngritur për këtë qëllim.
Në bazë të rregullores së Kuvendit nr.166, datë 16.12.2004 “Mbi
organizimin dhe funksionimin e Kuvendit”, e miratuar me vendimin e
Kuvendit, e ndryshuar vendimin e Kuvendit nr.15, datë 27.12.2005 dhe
nr.193, datë 7.7.2008 funksionon Komisioni për Sigurinë Kombëtare, ku
ndër fushat e përgjegjësisë së tij është edhe mbikëqyrja e veprimtarisë së
shërbimeve sekrete.
Veprimtaria e Shërbimit Informativ Shtetëror, kontrollohet nga Kuvendi
nëpërmjet Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Sigurinë
Kombëtare të ngritur për këtë qëllim. Drejtori i SHISH, i raporton
komisionit të paktën një herë në vit. Raportimet në këtë komision bëhen
në mënyrë të tillë që të mbrohen burimet dhe informacioni i klasifikuar.
Komisioni i Përhershëm, brenda fushave përkatëse të përgjegjësisë mund
të kryejnë kontrolle ose të kërkojnë dokumentacione që i konsiderojnë të
nevojshme për shqyrtimin e një çështjeje të caktuar.
Komisioni i Përhershëm Parlamentar për Sigurinë Kombëtare, i ngritur
sipas nenit 7 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ
Kombëtar”, i ndryshuar, kontrollon përdorimin e fondeve për veprimtari
specifike operative të SHISH.
B. Komisioni hetimor
Në bazë të pikës 2 dhe 3 të nenit 77 të Kushtetutës së Republikës së
Shqipërisë, e miratuar me ligjin nr.8417, datë 21.10,1998, Kuvendi ka të
drejtë dhe, me kërkesë të një së katërtës së të gjithë anëtarëve të tij,
është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të
veçantë.
Pra veprimtaria e SHISH-it kontrollohet dhe me anë të komisionit të
hetimit për çështje të veçanta.

Faqe
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3. Kryeministri

Në bazë të nenit 4 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin
Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, Shërbimi Informativ i Shtetit varet
nga Kryeministri.
Në bazë të nenit 5 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin
Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, Drejtori i SHISH informon dhe
raporton te Kryeministri.
Në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.17, datë 21.1.2000 “Për
përdorimin edhe kontrollin e fondeve publike për veprimtari specifike
operative, të Shërbimit Informativ të Shtetit”, i ndryshuar, fondi për
veprimtari specifike operative të SHISH-it, kontrollohet nga Kryeministri
ose funksionari i autorizuar prej tij, jo më pak se një herë në vit.
Këshilli i Ministrave
Në zbatim të nenit 7 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin
Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, Drejtori i SHISH-it raporton në
Këshillin e Ministrave, sipas përcaktimit të Kryeministrit.
4. Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit
Një hallkë tjetër kontrolli është dhe Drejtoria e Përgjithshme e Auditimit,
në varësi të Ministrisë së Financave e cila bën vlerësimin e aktivitetit
ekonomiko-financiar dhe të menaxhimit të fondeve buxhetore.
Ajo e ushtron këtë veprimtari në zbatim të ligjit nr.9720, datë 23.4.2007
“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”.
5. Kontrolli i Lartë i Shtetit
Kontrolli i Lartë i Shtetit në bazë të nenit 163 të Kushtetutës dhe të ligjit
nr.8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, kontrollon
përdorimin efektiv dhe të dobishëm të fondeve publike, zhvillimin e
miradministrimit financiar, si dhe kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë në
fushën ekonomike dhe financiare në SHISH.

Faqe

Prokurori i Përgjithshëm në zbatim të nenit 6 të ligjit nr.8391, datë
28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, ka të
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6. Prokurori i Përgjithshëm

drejtë të ushtrojë kontroll mbi zbatimin e procedurave të hartuara nga
Drejtori i SHISH dhe të miratuara prej tij.
Në bazë të ligjit nr.9157, datë 4.12.2003 “Mbi përgjimet e komunikimeve
elektronike”, i ndryshuar, Prokurori i Përgjithshëm ose i autorizuari prej
tij ka të drejtë të ushtrojë kontroll mbi zbatimin e procedurave, të zbatojë
parimet bazë për përgjimin e telekomunikimeve si respektimi i lirive dhe
të drejtave themelore të njeriut, nevojshmëria dhe proporcionaliteti,
sekreti dhe objektiviteti.
7. Avokati i Popullit
Në bazë të nenit 60 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8454, datë 4.2.1999
“Për Avokatin e Popullit”, Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe
interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose mosveprimet e
paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike.
Sipas nenit 20 të ligjit nr.8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i
ndryshuar, Avokati i Popullit, ka të drejtë të kërkojë edhe informacione
apo dokumente, që lidhen me çështjet në shqyrtim, të klasifikuara si
sekret shtetëror. Në këto raste, ai është i detyruar të respektojë kërkesat
për ruajtjen e sekretit shtetëror.
Sipas kreut V, neni 31 të ligjit nr.8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e
Popullit”, Zyra e Avokatit të Popullit, ndahet në 3 seksione të
specializuara, një ndër të cilat është Seksioni për policinë, shërbimin
sekret, burgjet, Forcat e Armatosura dhe pushtetin gjyqësor.
8. Kontrolli i Brendshëm i Punës së SHISH
Qëllimi i kontrollit të brendshëm në SHISH është parandalimi i
aktiviteteve antiligjore e të parregullta të punonjësve të SHISH dhe
eliminimi i rreziqeve për keqpërdorime të mundshme të kompetencave, të
të dhënave të grumbulluara ose të aktiveve në njësitë e shërbimit.

Faqe

1. Inspektori i Përgjithshëm
2. Kontrolli i Brendshëm Operativ
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Në Shërbimin Informativ të Shtetit, për të siguruar drejtësinë,
transparencën dhe përgjegjshmërinë në forcat e sigurisë, në të gjitha
nivelet, janë të rregulluara me akte ligjore dhe nënligjore inspektime dhe
sisteme të kontrollit të brendshëm si më poshtë:

3. Dega e Sigurisë së Personelit
4. Dega e Auditimit të Brendshëm
INSPEKTORI I PËRGJITHSHËM
Në Shërbimin Informativ të Shtetit inspektimet bëhen nga Inspektori i
Përgjithshëm, emërimi i të cilit bëhet, nga Këshilli i Ministrave, në
përputhje me standardet e sigurimit dhe të përvojës së mëparshme në
këtë fushë.
Inspektori i Përgjithshëm emërohet në bazë të paragrafit të parë të nenit
12 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ
Kombëtar”, i ndryshuar.
Nisur nga emërtesa, vartësia dhe detyrat e tij, rezulton se Inspektori i
Përgjithshëm ka vartësi të dyfishtë, nga Këshilli i Ministrave dhe Drejtori
i SHISH, emërohet nga Këshilli i Ministrave, i raporton drejtpërsëdrejti
Kryeministrit, por është nën varësinë e Drejtorit të SHISH, i cili mund ta
ndalojë atë nga ndonjë inspektim, nëse e sheh të domosdoshme një gjë të
tillë për mbrojtjen e interesave të sigurisë kombëtare, por duke e
informuar menjëherë Kryeministrin. Në këtë formë organizimi të tij, ky
organ është njëkohësisht kontrolli i jashtëm dhe i brendshëm mbi
veprimtarinë e Shërbimit Informativ të Shtetit.
Sipas paragrafit të tretë të nenit 12 të ligjit nr.8391, datë 28.10.1998
“Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, Inspektori i
Përgjithshëm ka këto kompetenca:
- Ushtron kontroll mbi veprimtarinë e SHISH-it.
- Informon Drejtorin e SHISH-it për shkelje të ligjit dhe për probleme
serioze që mund të hasen në veprimtarinë e SHISH-it.
- Rekomandon veprime për korrigjimin e situatës së kundërligjshme.
- Mbron informacionin e klasifikuar gjatë përgatitjes së raportit të
inspektimit.

Faqe

 Në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.17, datë 21.1.2000
“Për përdorimin edhe kontrollin e fondeve publike për veprimtari

12

 Shërbimi Informativ i Shtetit ka buxhetin e tij vjetor. Aktet ligjore e
nënligjore në fuqi për përdorimin dhe kontrollin e fondeve publike nuk
zbatohen për veprimtari specifike operative të SHISH. Përdorimi dhe
kontrolli i fondeve të kësaj veprimtarie rregullohet me vendim të Këshillit
të Ministrave. Brenda buxhetit vjetor të SHISH është i planifikuar edhe
fondi për veprimtari specifike operative.

specifike operative, të Shërbimit Informativ të Shtetit”, i ndryshuar, fondi
për veprimtari specifike operative të SHISH-it, kontrollohet nga
Kryeministri ose funksionari i autorizuar prej tij, jo më pak se një herë
në vit.
BUXHETI I SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT GJATË VITEVE
2013, 2014, 2015

Viti
2013
2014
2015

Planifikimi
1.254.428
1.430.903
1.436.000

Fakti
1.238.200
1.345.396
-

Faqe


Kontratë nr.205/1, datë 16.06.2014 “Blerje materiale kancelarie”,
“Blerje letër”, me vlerë 1 746 990 (lekë me tvsh).
 Kontratë nr.184/1, datë 05.06.2014 “Materiale për funksionimin e
pajisjeve të zyrës (tonera)”, me vlerë 3,356,519 (lekë me tvsh).
 Kontratë nr. 191/1 , datë 13.06.2014 “Blerje karburante” me vlerë 1
746 990 (lekë me tvsh).
 “Blerje pjesë ndërrimi për automjete për shërbimet profilaktike”,
Kontratë nr. 178/5 , datë 12.06.2014 për shumën 1 522 224 lekë, me
tvsh dhe Kontratë nr. 307/8 prot., datë 27.10.2014 me vlerë 571 680
lekë, me tvsh.
 Kontratë nr. 267/1, datë 31.07.2014 “Shpenzimet e siguracionit të
mjeteve të transportit (TPL)”, me vlerë 1 815 270 lekë me tvsh.
 Kontratë nr. 261/1 , datë 24.07.2014 “Blerje materiale pastrimi”, me
vlerë 799 776 lekë, me tvsh.
 Kontratë nr. 51/8 , datë 18.03.2014 “Blerje ushqime”, me vlerë 7 353
295 lekë me tvsh.
 “Blerje pjesë këmbimi dhe filtra për automjete”, me vlerë 3 320 472
me tvsh.
 Kontratë nr. 192/7, datë 23.07.2014 “Rikonstruksion fasade e
hidroizolim tarrace në godinat e Aparatit Qendror të SHISH-it”, me vlerë
2 681 464 lekë me tvsh.
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 Shërbimi Informativ i Shtetit, gjatë vitit 2014 ka realizuar procedura
prokurimi të cilat kanë përfunduar me lidhjen e kontratave si më poshtë
vijon:

 Kontratë nr. 193/12, datë 29.07.2014 “Mbrojtja atmosferike e
godinave të Aparatit Qendror të SHISH”, me vlerë 1 686 251 lekë me
tvsh.
 Kontratë nr. 194/17, datë 31.07.2014 “Blerje dhe instalim
kondicionerë për kompletim dhe zëvendësim”, me vlerë 897 000 lekë me
tvsh.
 SHISH ka një natyrë të veçantë pune si institucion që prodhon, ruan,
administron dhe qarkullon informacion të klasifikuar, ekspozimi i
paautorizuar i të cilit mund të rrezikojë sigurinë kombëtare. Në bazë të
nenit 4 të ligjit nr.8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar
"sekret shtetëror””, i ndryshuar, informacioni që përbën sekret shtetëror
klasifikohet nga një autoritet i klasifikimit origjinal, zotërohet e
prodhohet për interesa të shtetit dhe është nën kontrollin e tij. Prandaj,
pjesa më e madhe e informacionit që ka në zotërim SHISH, nuk mund t’u
vihet në dispozicion. Megjithatë e drejta e informimit nuk refuzohet
automatikisht kur informacioni i kërkuar gjendet në dokumente të
klasifikuara “sekret shtetëror, por procedohet sipas pikës II/5, të këtij
teksti.
 Fluksi më i madh i kërkesave për informacion dhe dokumentacion,
është nga ish-punonjës të SHISH, dhe ka të bëjë me marrëdhënien e tyre
të punës në shërbim, këtu përfshihen:

Faqe

Por njëkohësisht kërkohet edhe informacion mbi dokumente të
klasifikuara “sekret shtetëror”, si numri i përgjimeve dhe i subjekteve të
përgjuara për një vit të caktuar, për të cilën është ndjekur procedura
sipas nenit 17/5 të ligjit nr.119/2014.
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 Ekstrakte të urdhrave të emërimit dhe lirimit;
 Plotësimi i librezave të punës të ish-punonjësve të SHISH;
 Praktikën shkresore sipas kërkesave për përfitimet suplementare,
pensionet e invaliditetit, pleqërisë dhe familjare;
 Praktikën shkresore mbi kërkesat dhe ankesat e qytetarëve të
ndryshëm;
 Vërtetime të ndryshme, mbi vitet e punës në këtë institucion, për ish
punonjës.

 Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga
ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, ka të drejtë të ankohet në
rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me nenin 24 dhe 25 të
këtij ligji.
 Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të
parashikuar, ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.
 Kërkuesi ose autoriteti publik ka të drejtë ta ankimojë vendimin e
komisionerit në gjykatën administrative kompetente.
Ankimimi administrativ bëhet edhe sipas Kodit të Procedurave
Administrative, si një ndër rrugët themelore për garantimin e
ligjshmërisë, nëpërmjet:
a) Kërkesës joformale e cila ka kuptimin e një ankese të thjeshtë;
b) Apelimit, i cili është një mjet juridik më i plotë, pasi kërkon
respektimin e një procedurë të veçantë shqyrtimi;
c) Palët e interesuara mund t’i drejtohen gjykatës vetëm pasi të kenë
ezauruar rekursin administrativ.
Kategoritë e informacionit që bëhen publik pa kërkesë në SHISH, janë:
 Vizioni dhe Vlerat e SHISH;
 Misioni dhe detyrat;
 Cikli informativ;
 Drejtuesit kryesorë në vite;
 Kuadri ligjor;
 Historiku;
 Karriera në SHISH, mundësitë për karrierë, profili i punonjësit,
punësimi në SHISH, Aplikimi për punësim, Trajnimi.
 Fjalor mbi terminologjinë në SHISH;
 Emblema e SHISH

Faqe

a) “Tepër sekret”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë
dëme veçanërisht të rënda sigurisë kombëtare.
b) “Sekret”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë dëme
serioze sigurisë kombëtare.
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 Dokumentet në SHISH, në bazë të përmbajtjes, të vlerave dhe
interesit shtetëror klasifikohen në njërin nga katër nivelet e mëposhtme:

c) “Konfidencial”, kur ekspozimi i paautorizuar mund t’i shkaktojë
dëme sigurisë kombëtare.
ç) “i kufizuar”, kur ekspozimi i paautorizuar mund të dëmtojë
veprimtarinë ose efektivitetin e institucioneve shtetërore në fushën e
sigurisë kombëtare.
 SHISH ka 2 lloje sistemesh për evidentimin, ruajtjen, përpunimin dhe
shfrytëzimin e dokumentacionit:
“Arkiv i Sistemit” do të kuptojmë arkivin që funksionon në mënyrë të
përhershme në SHISH, i cili evidenton, ruan, përpunon dhe vë në
shfrytëzim dokumente të çdo lloji të krijuara nga SHISH.
“Arkiv në Veprim” do të kuptojmë arkivin që funksionon për një afat deri
në 10 vjet nga momenti i krijimit të dokumenteve të çdo lloji, deri në
dorëzimin e tyre në Arkivin e Sistemit.
 Komunikimi dhe shfrytëzimi i dokumenteve bëhet sipas akteve ligjore
dhe nënligjore në fuqi. Dokumentet që përmbajnë të dhëna të
rëndësishme për sigurimin e interesave të larta të shtetit, që janë
pranuar në arkivat shtetërorë dhe nuk janë deklasifikuar ende, jepen për
shfrytëzim, sipas kërkesave të ligjit nr.8457, datë 11.2.1999 "Për
informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"", i ndryshuar.
 Sipas parimeve të përgjithshme kushtetuese, kufizimi i çdo të drejte,
përfshirë edhe të drejtën për informim, mund të bëhet vetëm sipas
kritereve të parashikuara në nenin 17 të Kushtetutës, i cili thekson se:
“Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë
mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen
e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen
që e ka diktuar atë”.
Gjithashtu, Kushtetuta, në nenin 35 shprehet se:

Faqe

 Për të mundësuar përmbushjen e kërkesave të interesit publik ose për
të mbrojtur të drejtave të tjerëve, si realizimi i të drejtës ashtu edhe
kufizimi i saj kanë si pikë referimi interesin publik, nocion ky i cili, për
shkak të natyrës së papërcaktuar që ka, mund të krijojë hapësira
interpretimi të kufizimit që mund të bartë edhe e drejta për informim;
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“Kushdo ka të drejtë të njihet me të dhënat e mbledhura rreth tij, me
përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj”.

 Dhe nuk duhet të tejkalohen kufizimet e parashikuara nga KEDNJ.
Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, në nenin 10 përcakton
se:
"Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e
mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa
ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen
nuk i ndalon Shtetet që t’u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit
audioviziv, televiziv ose kinematografik të pajisen me liçencë.
Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u
nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose
sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në
një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare,
integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit
dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për
mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar
përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe
paanshmërinë e pushtetit gjyqësor".
 Në të gjithë këto raste, kuptojmë se e drejta për informim është një e
drejtë kushtetuese, e cila mund të kufizohet për shkak të një interesi
publik, apo për faktin se një ligj ka parashikuar në dispozitat e tij që kjo
e drejtë duhet të kufizohet siç është ligji nr.8457, datë 11.2.1999 “Për
informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror””, i ndryshuar, ligji nr.8391,
datë 28.10.1998 “Për Shërbimin Informativ Kombëtar”, i ndryshuar, që
rregullojnë veprimtarinë dhe funksionimin e SHISH.
 Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, në nenin 17/2
përcakton kufizimin e së drejtës për informim ndaj sigurisë kombëtare:
“2. E drejta e informimit kufizohet në rast se është e domosdoshme,
proporcionale dhe nëse dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë dhe
të rëndë ndaj interesave të mëposhtëm:

Faqe

 Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave
personale”, i ndryshuar, neni 12 përcakton të drejtën për akses në të
dhëna personale dhe kufizimet që i vendosen kësaj të drejte, sikurse
shprehet si më poshtë:
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a) sigurinë kombëtare, sipas përkufizimit të bërë nga legjislacioni për
informacionin e klasifikuar;”

“E drejta për akses, sipas pikës 1 të këtij neni, ushtrohet në përputhje me
parimet kushtetuese të lirisë së shprehjes dhe informacionit, lirisë së
shtypit dhe sekretit profesional dhe mund të kufizohet, nëse cenon
interesat e sigurisë kombëtare, politikën e jashtme, interesat
ekonomikë dhe financiarë të shtetit, parandalimin dhe ndjekjen e
veprave penale.
 Ligji nr. 8457 datë 11.02.1999, “Për informacionin e klasifikuar
“Sekret shtetëror””, i ndryshuar, përcakton qartazi “Kuptimi dhe
rendesia e sekretit, në Nenin 1:
“Ky ligj percakton rregullat per klasifikimin, përdorimin, ruajtjen dhe
deklasifikimin e informacionit per sigurine kombetare, i cili, me këtë ligj, do
te konsiderohet sekret shteteror.
Shteti është zotëruesi i vetëm i sekreteve shtetërore, duke e
rregulluar këtë të drejte me të drejtën e publikut për t'u njohur me
veprimtarinë e tij.

Faqe

Pra, në kushtet kur kërkohet një informacion që hyn në kategoritë e
mësipërme, mbrojtja e informacionit të klasifikuar prevalon mbi të
drejtën për informim të publikut.
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Sipas këtij ligji, kategoritë e informacionit që duhet të klasifikohen, duke
i lënë diskrecionin çdo autoriteti klasifikues të ngrejë komisionin
përkatës për përgatitjen e listës së dokumenteve të klasifikuara. Në nenin
6, i këtij ligji përcaktohet se:
“Informacioni do t’i nënshtrohet procesit të klasifikimit kur lidhet me:
a) plane ushtarake, armatime ose operacione;
b) aftësi apo dobësi, kapacitete të sistemeve, instalimeve, projekteve dhe
planeve që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare;
c) veprimtari të shërbimeve informative, me forma dhe metoda të punës,
me kriptologji në objektet e mjetet teknike, në vendet ku përpunohet dhe
arkivat ku ruhet informacioni;
ç) informacione të qeverive të huaja, marrëdhënie ndërkombëtare ose me
veprimtari ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë, si dhe me burime
konfindenciale;
d) çështje shkencore, teknologjike dhe ekonomike që kanë lidhje me
sigurinë kombëtare”.

 Në VKM nr. 123, datë 15.03.2001, “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,
përcaktohet:
1. Të gjitha institucionet shtetërore të cilat krijojnë (prodhojnë) e
administrojnë informacion te klasifikuar “sekret shtetëror”, të bëjnë
klasifikimin e tij, në mbështetje të nenit 6, të ligjit 8457, date 11.2.1999,
“Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, dhe në përputhje me të
hartojnë listat e dokumenteve te klasifikuara, e cila miratohet nga titullari i
ministrisë apo i institucionit që ka autoritetin e klasifikimit origjinal.
2. Pranë çdo institucioni, që ka të drejtën e klasifikimit origjinal,
krijohet, me urdhër të titullarit “Komisioni i shqyrtimit të
informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, me jo më pak se 5
anëtare, kryetar i të cilit është titullari.
3. Ky komision shqyrton llojet e dokumentacionit qe prodhon institucioni
dhe propozon atë kategori dokumentesh qe duhen klasifikuar, rivlerësuar,
nivelin e klasifikimit dhe afatin e ruajtjes se këtij niveli.
4. Ne përcaktimin e afatit te ruajtjes se informacionit të klasifikuar te
merret për bazë ndjeshmëria e tij ne lidhje me sigurimin kombëtar.

Faqe

“Informacioni mund të deklasifikohet me:
a) ndodhinë e një ngjarjeje apo të një date të veçantë, siç përcaktohet
nga autoriteti i klasifikimit origjinal;
b) skadimin e afatit kohor për klasifikim.
Autoriteti i klasifikimit origjinal është njëkohësisht edhe autoritet
deklasifikues. Ai deklasifikon informacionin e klasifikuar në përputhje me
dispozitat e këtij ligji.
Në raste të veçanta, informacioni i klasifikuar, mund të deklasifikohet kur
publikimi i tij diktohet nga interesa shtetërorë më të rëndësishme
se nevoja për ta mbajtur atë të klasifikuar.
Kur informacioni i klasifikuar humbet disa vlera fillestare, ai mund të
zhvlerësohet duke u klasifikuar e ruajtur në një nivel me të ulët.
Informacioni i klasifikuar nuk deklasifikohet si rezultat i ekspozimit të
paautorizuar të një informacioni identik apo të ngjashëm”.
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Së dyti, informacioni i klasifikuar i nënshtrohet procedurës së
zhvlerësimit dhe deklasifikimit. Deklasifikimi nënkupton ndryshimin e
autorizuar të statusit të informacionit nga informacion i klasifikuar, në
informacion të paklasifikuar.

Në këto kushte, informacioni i klasifikuar mund të deklasifikohet apo
zhvlerësohet vetëm në bazë të kësaj liste shteruese rastesh. Për këtë
arsye, nuk mund të qëndrojnë parashikimet sipas ligjit për të drejtën e
informimit. Nuk është aspak e arsyeshme të mendojmë, që një autoritet
klasifikues, të deklasifikojë një dokument a material, ose “të rishikojë
klasifikimin”, me një kërkesë të thjeshtë publiku. Ky rast nuk
parashikohet në asnjë akt ligjor e nënligjor mbi informacionin e
klasifikuar.
Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai
ndryshon.
IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS
SË SHISH

Struktura dhe organika e SHISH
propozohen nga Drejtori i SHISH
dhe miratohet nga Kryeministri.
SHISH përjashtohet nga
detyrimet që kërkojnë
publikimin

Neni 10
Ligji
nr.8391,
datë
28.10.1998

1.Ligji nr.8391, datë 28.10.1998;
2. Ligji nr.9357, datë 17.3.2005;
3. Ligji nr.8457, datë 11.2.1999;
4. Ligji nr.9157, datë 4.12.2003;
5. Ligji nr.10142, datë 5.5.2009;
6. VKM nr. 123, datë
15.03.2001;
7. VKM nr.124, datë 15.3.2001;
8. VKM nr. 188, datë 4.3.2015;
9. VKM nr. 81, datë 28.1.2008,
 Emër/Mbiemër të kërkuesit;
 Adresa postare ku kërkohet
të dërgohet informacioni;
 Adresa
elektronike
ku
kërkohet
të
dërgohet
informacioni;

Neni 11,
ligji
119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Struktura aktuale e
SHISH është miratuar me
urdhrin e Kryeministrit
nr.140, datë 30.11.2012
“Për
miratimin
e
strukturës dhe organikës
së Shërbimit Informativ
të Shtetit”

Struktura përgjegjëse

Koordinatori;
Titullari ose
nëpunësi i deleguar prej
tij.

20

Baza
ligjore

Mënyra
e
publikim
it

Faqe

Kategoritë e informacionit
publik pa kërkesë

Afati
kohor
për
publiki
m

Neni 24,
25 i ligjit
119/2014

Rruga “Kongresi i Manastirit”,
Tiranë. Kërkesa mund të
dorëzohet nga ora 08:00 –
16:30.
Koordinatorit për të drejtën e
informimit të SHISH, me adresë
elektronike
transparenca@shish.gov.al., dhe
nr. kontakti 0694138387.

Neni7/1/ç

SHISH drejtohet nga Drejtori, i
cili përgjigjet për veprimtarinë e
tij.
Drejtori e zëvendësdrejtori i tij
emërohen e shkarkohen nga
Presidenti i Republikës me
propozim të Kryeministrit.
Punonjësit e tjerë emërohen e
shkarkohen nga Drejtori i SHISH.
Këshilli i Ministrave emëron një
inspektor
të
përgjithshëm
përgjegjës për kryerjen e
inspektimeve në veprimet e
SHISH.

Neni 7/1/d
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1) Presidenti
2) Kuvendi
a) Komisioni i Përhershëm
Parlamentar
për
Sigurinë
Kombëtare
b) Komisioni hetimor
3) Kryeministri
4) Drejtoria e Përgjithshme e
Auditit

Ligji
nr.8391,
datë
28.10.1998
Neni7/1/
dh

Faqe

 Përshkrim i detajuar i
informacionit të kërkuar;
 Çdo të dhënë që kërkuesi
gjykon se mund të ndihmojë në
identifikimin e informacionit të
kërkuar;
 Formatin në të cilin
preferohet informacioni;
 Nr.Kontakti;
 Nënshkrimi;
 Data.,
si dhe procedurat
e ankimit të vendimit përkatës.

Kontrolli i Lartë i Shtetit
Prokurori i Përgjithshëm
Avokati i Popullit
Inspektori i Përgjithshëm

VKM nr. 231 "Investime"
Procedurat e Prokurimit në
SHISH dhe procesi i lidhjes së
kontratave, për vitin 2014, janë
të renditura në faqen 13, më
sipër.
 Vizioni dhe Vlerat e SHISH;
 Misioni dhe detyrat;
 Cikli informativ;
 Drejtuesit kryesorë në vite;
 Kuadrin ligjor;
 Historiku;
 Karriera
në
SHISH,
mundësitë për karrierë, profili i
punonjësit, punësimi në SHISH,
Aplikimi për punësim, Trajnimi.
 Fjalor mbi terminologjinë në
SHISH;
 Emblema e SHISH
Etj.
SHISH nëpërmjet Drejtorisë
Juridike, harton dhe jep
mendime, për projekt akte të
ndryshme.
Në SHISH ka 2 lloje arkivash të
mbajtjes dhe ruajtjes së
dokumentacionit:
“Arkiv i Sistemit” -arkivi që
funksionon në mënyrë të
përhershme në SHISH, i cili
evidenton, ruan, përpunon dhe
vë në shfrytëzim dokumente të
çdo lloji të krijuara nga SHISH.

Neni 7/1/e

Neni 7/1/ë

Neni
7/1/f

Neni
7/1/gj

Neni 7/1/h
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VKM nr.600 "Paga për
punonjësit"
VKM nr. 601 "Sig. shoqërore e
shëndetësore"
VKM nr.602 "Mallra e shërbime"
VKM nr.604 "Transferime
korrente të brendshme"
VKM nr.606 "Transferta korente
të buxhetet familjare ,individët"

Faqe

5)
6)
7)
8)

“Arkiv në Veprim - arkivin që
funksionon për një afat deri në
10 vjet nga momenti i krijimit të
dokumenteve të çdo lloji, deri
në dorëzimin e tyre në Arkivin e
Sistemit.
Neni 7/1/i

 Ekstrakte të urdhrave të
emërimit dhe lirimit;
 Plotësimi i librezave të
punës të ish-punonjësve të
SHISH;
 Praktikën shkresore sipas
kërkesave
për
përfitimet
suplementare, pensionet e
invaliditetit,
pleqërisë
dhe
familjare;
 Praktikën shkresore mbi
kërkesat
dhe
ankesat
e
qytetarëve të ndryshëm;
 Vërtetime të ndryshme, mbi
vitet e punës në këtë institucion,
për ish punonjës.

Neni 7/1/k

Historiku, mbi karrierën në
SHISH, Punësimi në SHISH,
Aplikimi, Fazat e testimit,
Drejtuesit kryesorë në vite…etj

Neni 7/1/l

V. PUBLIKIMI

Faqe
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Autoriteti publik krijon,
mban dhe bën publik një regjistër
të posaçëm, ku pasqyrohen të
gjitha kërkesat për informim dhe
informacionet e dhëna në
përgjigje të tyre. Ky regjistër
përditësohet çdo 3 muaj dhe
publikohet në faqen e internetit
të autoritetit publik, si dhe në
mjediset e pritjes së publikut në
zyrat e autoritetit publik.
Identiteti i kërkuesve të
informacionit nuk pasqyrohet në
regjistër.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, SHISH vendos
në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit [www.shish.gov.al]
dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një
menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.
VI. MONITORIMI

Faqe
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Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke
nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike,
veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së
informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me
konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

