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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 Mandatpagesë Banka  

2
Fotokopje e kartës së 

identitetit
Aplikanti Po

3 Diploma përkatëse Institucion Arsimor Po

4

Raporti i Komisionit Mjekësor 

(dokumenti vetëm në 

origjinal)

Qendër Mjekësore Po

5
Fotografi e personit (4 copë 

e përmasa 4*6 cm)
Aplikanti Po

6

Për shtetasit e huaj: 

Vërtetimin e Gjendjes 

Gjyqësore (me apostil) nga 

vendet në të cilat ka pasur 

vendbanimin apo 

vendqëndrimin në 10 vitet e 

fundit (dokumenti vetëm në 

origjinal)

Shteti i origjinës Po

7 Dëshmi Penaliteti
Drejtoria e Përgjithshme e 

Burgjeve
Jo

8 Certifikata familjare
Drejtoria e Përgjithshme e 

Gjendjes Civile
Jo

1

Diploma e kryerjes së kursit 

profesional 

apo vërtetimi nga institucioni 

(Vetëm për punonjesit e 

policisë/ strukturat e zbatimit 

të ligjit)

Institucioni përkatës Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Shërbimit ndaj Qytetarit 

pranë çdo Drejtorie Vendore të 

Policisë dhe Komisariati Policie 

në Republikën e Shqipërisë

Në të gjithë qytetet e 

Republikës së Shqipërisë

Në të gjitha Komisariatet e 

Policisë në Republikën e 

Shqipërisë

Zyra e shërbimit në 

komisariate: E hënë- e 

Premte: ora 08.00- 16.00

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

Tarifa e certifikatës: 2.000 Lekë 

plus TVSH-në

Tarifa e ricertifikimit: 1.000 Lekë 

plus TVSH-në

Komisioni bankar 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?

KARTELË INFORMATIVE

Certifikimi i personit fizik apo juridik, ku kërkesa mund të bëhet nga Institucioni Shtetëror, privat ose nga personi fizik i 

interesuar

Certifikimi i personit fizik apo juridik, ku kërkesa mund të bëhet nga Institucioni Shtetëror, privat ose nga personi fizik i 

interesuar

Certifikimi i personit fizik apo juridik

Qytetar/ Individ

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Dokumentet bazë:

Dokumentet shtesë për certifikimin për herë të parë: 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

20 ditë

Certifikatë e personit fizik apo juridik

4 vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                         Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

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

DPPSH web: www.asp.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



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

Ligji nr.75/2014, "Për Shërbimin privat te sigurise fizike" (neni 5 & 11).

	Ligji nr. 10 081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në republikën e Shqipërisë".

	Ligj nr. 10 137, datë 11.5.2009 "Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në republikën 

e Shqipërisë".

	VKM nr. 538, datë 26.5.2009 "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) 

dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta".

	Udhëzim i MPB nr. 130, datë 05.03.2018, "Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike".

	Urdhër i Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit nr. 417, datë 02.05.2018, "Për Formën dhe përmbajtjen e vërtetimit 

të besueshmërisë".

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al


