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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Mandatpagesa Banka Po
2 Kërkesë Aplikanti Po

3

Dokument lëshuar nga 
Gjykata që vërteton se, 
personi nuk është dënuar 
me vendim të formës
së prerë për ndonjë nga 
veprat e parashikuara në 
rregulloren "Për identifikimin 
elektronik dhe
shërbimet e besuara", pjesa 
III,Kushtet ligjore, teknike, 
profesionale dhe financiare, 
pika 4
Besueshmëria ligjore;

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Po

4

Certifikata për njohuritë e 
nevojshme lidhur me 
procesin e lëshimit të 
certifikatave të
kualifikuara dhe për pajisjet 
që përdoren për ketë 
proces;

Aplikanti Po

5

Deklaratë me shkrim, që 
nuk ka konflikt interesi dhe 
siguron transparencë dhe 
paanësi në
vlerësimin që do të kryejë 
gjatë auditimit të Ofruesve 
Kombëtare të Shërbimit të 
Besuar (OKSHB) të 
regjistruara;

Aplikanti Po

6

Deklaratë me shkrim, se 
disponon personel të 
kualifikuar dhe mjete të 
nevojshme në lidhje me
fushën apo aktivitetin e 
specifik teknik, që do të 
auditojë.

Aplikanti Po

7

Deklaratë me shkrim, për 
ruajtjen e konfidencialitetit 
mbi informacionin që do të 
marrë gjatë
ushtrimit të detyrës dhe 
gatishmërinë për ta vënë në 
dispozicion të Autoritetit, 
kurdoherë që
ndërpret aktivitetin;

Aplikanti Po

8
Numri Unik i Identifikimit të 
Subjektit (NUIS)

Aplikanti Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrimi dhe akreditimi i organizmave të testimit dhe konfirmimit

Një person fizik ose juridik, me kërkesën e tij, njihet si organizëm testimi dhe konfirmimi nga Autoriteti, nëse vërteton se ka 
besueshmërinë, pavarësinë dhe njohuritë e specializuara të nevojshme për të ushtruar këto funksione

Për të audituar/ testuar subjektet e akredituara nga AKCESK

Biznes / Person Juridik (Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara, Shoqëri Anonime) 
Biznes i regjistruar si Person Fizik



Autoriteti Kombëtar Për 
Certifikimin Elektronik dhe 
Sigurinë Kibernetike

Tiranë
Bulevardi Dëshmorët e 
Kombit, Nr 1, Tiranë

E hënë - e enjte 08.00 -
16.30
E premte 08.00 - 14.00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

20 000 lekë Komisioni Bankës Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                               Me postë                Web-i i Institucionit                         Me e-mail

Ligj nr 107/2015 "Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara (Ndryshuar me ligjin Nr 123/2016)"
Ligji me nr 9880 "Për nënshkrimin elektronik" datë 25.02.2008 ndryshuar me ligjin 122 /2016 
VKM Nr 69,datë 27.01.2016 "Për miratimin e rregullores për identfikimin elektronik dhe shërbimet e besuara"
VKM me nr 495 "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike datë 18.09.2013"
VKM Nr 503 datë 13.05.2009 "Për miratimin e tarifave për shërbimet që ofrohen nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin 
Elektronik i ndryshuar me VKM Nr 71 Date 27.01.2016"
Udhëzim nr.1: Për dokumentacion e regjistrimit të ofruesit të kualifikuar të shërbimit të besuar
Udhëzim nr.2: Për dokumentacionin e regjistrimit të organizmit të testimit dhe konfirmimit
Udhëzim nr.3: Për afatet e përgjithshme
Udhëzim nr 4: Mbi procedurat e identifikimit dhe vulave elektronike ( I përditësuar )

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Fillimisht bëhet një raport paraprak ku subjekti ka të drejtën të bëje oponencën e tij dhe më pas bëhet një raport final i cili 
i dërgohet institucionit zyrtarisht.

Dy vjet

Në sportele                              Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
AKCESK web: www.akce.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Brenda dy viteve subjekti duhet të akreditohet/rikonfirmohet


