
1 |  
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 41/165 Akt.       Tiranë më, 27.11.2019  

 

 

V E N D I M 

Nr. 121 

 

Trupi Vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, i përbërë nga:  

 

Elvira Daberdaku   Kryesues 

Ana Kapaj    Relator  

Elida Liko    Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj dhe Laert Elmazaj, më datë 

08/11/2019, ora 12:00, në Pallatin e Koncerteve (Ish Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, në 

Tiranë mori në shqyrtim në seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Adriatik Ago me funksion Zv. Drejtor i Përgjithshëm i 

SHÇBA 

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE Ligji Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar,   

 

Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së     Shqipërisë”, 

 

Ligji nr. 49/2015, “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”. 
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TRUPI VLERËSUES I KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Ana Kapaj, vlerësoi 

shpjegimet e subjektit të rivlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në vijim të 

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit 12/2018 të ndryshuar, si 

dhe shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

bazuar në pikën 1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit Nr.12/2018, “Për 

Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar.  

 

2. Z.Adriatik Ago, nëmomentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

detyrën e Shef Sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, dhe në 18 Shkurt 2019 

ka marrë pozicionin Zv. Drejtor i Përgjithshëm në SHÇBA. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 

03/06/2019, në përputhje me “Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e 

Jashtëm të Vlerësimit“. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 03/06/2019, u përzgjodh trupa e vlerësimi nr.1, ku në shortin e 

hedhur për z. Ago kryesuese e trupës së vlerësimit u zgjodh znj. Elvira Daberdaku, relatore znj. 

Ana Kapaj dhe anëtare znj. Elida Liko. Në respektim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e 

konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupit vlerësues, 

si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për 

subjektin e vlerësimit. Në datë 25/06/2019 subjekti është njoftuar për hapjen e hetimit ndaj tij. 

   

4. Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, 

“Vlerësimi i pasurisë”, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij 

ligji, ka për objekt të vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të 

krijimit të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin 

e vlerësimit dhe për personat e lidhur të tij. 
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5. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt verifikimin 

e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e 

vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo 

kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë veprimtari kriminale. 

 

6. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun 

V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në 

nenin 43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje 

me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave 

nga punonjësi në përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve 

të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë 

administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjitha institucionet apo personat juridikë, 

publikë apo privatë të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të 

nenit 25, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm mbi 

të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

9. Trupi vlerësues, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

22/10/2019, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Adriatik Ago; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes. 

 

10. Në datë 23/10/2019, subjekti i vlerësimit ka njoftuar relatoren që është njohur me relacionin 

paraprak dhe se nuk kishte asnjë kërkesë paraprake për të shtuar. 

 

11. Pas këtij momenti, trupi vlerësues, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë 

dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht me e-

mail, në datën 04/11/2019. 
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13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Adriatik Ago, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", në datën 08/11/2019, ora 12:00, në ambientet e Pallatit të 

Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

14. Subjekti i vlerësimit, z. Adriatik Ago, u paraqit vetëm pa përfaqësuesi ligjore në seancën 

dëgjimore të datës 08/11/2019. Ai mori të gjithë kohën e nevojshme për të shprehur dhe 

parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj 

tij. Në përfundim të shpjegimeve dhe parashtrimeve, subjekti i vlerësimit, z. Adriatik Ago, 

kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë. 

 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË RIVLERËSIMIT 

 

15. Z. Adriatik Ago ka qenë bashkëpunues në procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij, duke u 

përgjigjur, kur i është kërkuar, sipas pikës 2, të nenit 48, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin 

Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, gjatë gjithë 

procedurës së hetimit administrativ.  

 

16. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur; ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjitha fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR.12/2018 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e vlerësimit kreu hetim 

dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke 

marrë në analizë:  

 

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting” pranë SHÇBA, përkatësisht 

shtojcën 1, shtojcën 2 dhe shtojcën 3. 

b) deklaratën e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti pranë ILDKPKI-së nё periudhën që ka 

qenë subjekt deklarimi pranë këtij institucioni; 

c)provat shkresore/dokumentet të administruara nga organet publike dhe private, në përputhje me 

nenet 51 dhe 52 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar;  

d) deklarimet e subjektit të vlerësimit.  
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A.  VLERËSIMI I PASURISË 

 

Trupa e vlerësimit ka hetuar në mënyrë të pavarur çdo informacion dhe fakt, për deklarimin dhe 

kontrollin e pasurive, ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, përmbushjes së detyrimeve 

financiare, përfshirë interesat privatë për punonjësin dhe për personat e lidhur me të, të 

parashikuar nga nenit 31, e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. 

Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar pranë SHÇBA-së në datën 26/04/2018, subjekti i 

vlerësimit, z. Adriatik Ago, deklaron këto pasuri (të paluajtshme dhe të luajtshme) në emër të tij: 

 

17. Apartament banimi, me sip. 62 m2, Rruga ***, pallati Nr.***, Shkalla ***, Apartamenti ***, 

Tiranë. Burimi i krijimit të pasurisë deklarohet të jetë “Kontrata e privatizimit” datë 25/02/1994. 

Pjesa takuese si bashkëpronar në privatizim bashkë me trashëgimia ligjore e ish bashkëshortes si 

bashkëpronare në privatizim shkon në 66.6%. Vlera totale e deklaruar e pronës është 4.458 

(katërmijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë lekë). 

Në lidhje me këtë shtëpi banimi subjekti i vlerësimit ka vënë në dispozicion: 
 Çertifikatën për vërtetim pronësie nga Z.V.R.P.P. Tiranë, me zonë kadastrale nr. ***, me 

numër pasurisë ***, lloji i pasurisë Apartament, sipërfaqe totale 62 m2. 

 Kontratën e trashëgimisë ligjore e ish bashkëshortes si bashkëpronare në privatizim, me 

nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 16/10/2013. 

 

Nga hetimi administrativ rezultoi se: 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës konfirmon me shkresën nr.*** Prot., dt. 20/08/2019, se 

shtetasi Adriatik Ago është pronar i këtij apartamenti. Në përgjigjen e ardhur nga kjo 

zyrë, është marë bashkëlidhur, Kartela e Pasurisë së Paluajtshme, Zona Kadastrale ***, 

Nr Pasurise ***, Indeksi i hartës: TR-S-11, Adresa e pasurise: Rrethi Tiranë, Q/F Tiranë, 

Rr. ***, P/G ***, Shk ***, K***, AP***. Lloji i pasurise Apartament, Brenda V.K.N. 

PO. Ref. PL. Sipërfaqe totale 62m2, reference ***.  

- Gjithashtu është administruar nga trupa e vlerësimit dhe kontrata e shitjes e vitit 1993, ku 

shitësi është Ndërmarja Komunale Banesa Nr.2 dhe Blerësi z. Adriatik Ago “Për 

Privatizimin e Banesave Shtetërore”. Në këtë kontratë rezulton se blerësi ka paguar 

menjëherë me mandatin nr*** datë 25/11/1993, vlerën 4.458 lekë.  

- Nga zyra e noteres M. R. Sh., është administruar Vendimi “Dëshmi trashëgimie ligjore”, 

me nr*** Rep., nr*** Kol., datë 16/10/2013. Në vendimin për pranimin e kërkesës 

lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për D.A., është përcaktuar si trashëgimtar 

ligjor të radhës së parë z.Adriatik Ago (bashkëshorti), A.A. (e bija), G.A. (e bija), të cilët 

trashëgojnë të gjithë pasurinë e paluajtshme dhe të luajtshme të trashëgimlënëses, kudo 

që ajo të ndodhet, me nga 1/3 pjesë të barabartë secili. Në këtë mënyrë ndahen dhe 

detyrimiet që lindin nga kjo trashëgimi. 
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18. Apartament banimi me sip. 53 m2, Adresa Rruga ***, Pallati nr.***, Shkalla***, Ap***, 

Tiranë. Apartamenti është shtesë anësore 5 kate, e objektit ekzistues për banim, e vitit 1999. 

Burimi i krijimit i deklaruar nga subjekti janë të ardhurat nga kursimet familjare dhe pagat ndër 

vite. Në Deklaratën e Pasurisë shtojca 1, vlera totale e deklaruar është 850.000 (tetëqind e 

pesëdhjetë mijë) lekë. Pjesa në zotërim të subjektit 100 %. 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës; Çertifikatën për vërtetim pronësie nga Zyra e Regjistrimit 

Tiranë, me zonë Kadastrale Nr***, numër pasurie ***, adresa Rr.***, Tiranë. 

 

Nga hetimi administrativ rezultoi se: 

- Kjo banesë është legalizuar në vitin 2011. Ndërtimi i kësaj shtëpie banimi është realizuar 

nga vetë subjekti i vlerësimit. Fillimisht ka qenë pallati ekzistues i përfituar nga 

privatizimi i banesave shteterore në vitin 1994. Në vitin 1999 është ndërtuar ngjitur 

pallatit ekzistues shtesa prej 53 m2 me lartësinë e pallatit ekzistues. Përgjigja nga 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, (Drejtoria e Përgjithshme, Njësia e Kadastrës dhe 

hartografisë) me shkresën nr.*** datë 03/07/2019, ka sjellë si dokument prove pranë 

KJV, legalizimin më Leje legalizimi nr.*** datë 06/01/2011, bazuar në ligjin nr 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. 

Shtesa e banimit figuron e regjistruar si pasuri në vete në pronësi të A.Ago në regjistrin 

hipotekor me nr*** datë 27.05.2011. 

- Fillimisht ligji nr. 7693, datë 06.04.1993, “Për urbanistikën”, e ka parashikuar ndërtimin 

pa leje si kundërvajtje administrative, që për pasojë sanksionohej me gjobë. Ndërsa edhe 

më vonë, ligji nr. 8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”, u vijua me të njëjtin qëndrim, 

por për herë të parë u parashikua legalizimi i ndërtimeve pa leje, kryesisht i ndërtimeve të 

kryera pa leje nga pronarët në pronat e tyre, ku sipas nenit 77, KRRT duhej të vendoste 

legalizimin e ndërtimit, me kushtin e shlyerjes së detyrimit nga ndërtuesi. Me miratimin e 

ligjit nr.7895, datë 27.1.1995, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, në seksionin XI 

parashikohen veprat penale që cenojnë regjimin juridik të tokës si “shpërdorimi i tokës” 

dhe “pushtimi i tokës”. Në këtë periudhë ende nuk ishte parashikuar figura e veprës 

penale të ndërtimit të paligjshëm. Vetëm në vitin 2008, nisur nga domosdoshmëria e 

ndërhyrjes në nivel të legjislacionit penal, në kushtet e përballjes me një situatë alarmante 

ndërtimesh pa leje në territor, situatë e cila cenonte haptazi zhvillimin e territorit, u bënë 

amendimet e Kodit Penal, duke parashikuar për herë të parë ndërtimin pa leje, si figurë 

më vete dhe konkretisht neni 199/a i ligjit nr. 10023, datë 27.11.2008, parashikonte se: 

“Ndërtimi i paligjshëm i një objekti në tokën e vet dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në një vit. Por kjo vepër e kryer në tokë publike ose shtetërore apo në tokën e tjetrit, 

dënohet me burgim nga një deri në 5 vjet.” Subjekti i vlerësimit e ka këtë pasuri të 

paluajtshme apartament banimi “shtesë”, që  në vitin e ndërtimit  1999, dhe deri në ditët e 

sotme. 

- Leja i jepet H. N. Xh., M. M. H., K. K. K., z.Adriatik Ago Ago, N.A.M. për shtesë 

anësore 5 kate për banim, në objektin ekzistues 5 kate. Adresa ku është dhënë leja e 
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shtesës është Rr.***, Njësia bashkiake nr 5, Tiranë. Zona kadastrale është ***, nr pasuri 

***, sipërfaqe ndërtimi 53m2, sipërfaqe total ndërtimi 265 m2 dhe numri i kateve mbi 

tokë 5.  

- Bashkëlidhur me lejen janë sjellë dhe administruar nga trupa, genplani, planimetritë, 

çertifikata familjare e subjektit, pagesat e kryera pranë bankës Credins në datën 

09.06.2009, formulari i pagesës së tarifës së shërbimit për legalizim, fatura për arkëtim nr 

*** datë 15.12.2010, dhe fatura nr*** datë 19.02.2010, formulari i pagesës së ndikimit 

në infrastrukturë për objektet informale, formulari i pagesës së parcelës ndërtimore si dhe 

foto të ndërtimit.  

- Subjekti lidhur me këtë pronë është pyetur edhe në seancë dëgjimore, nëse ai ka ushtruar 

ndikimin e pozicionit të punës për të përfituar këtë ndërtim. Subjekti ka argumentuar 

qëndrimin e tij, se ndërtimi është bërë në përputhje të plotë me rregullat dhe ligjet në fuqi 

në kohën e ndërtimit të kësaj prone. Ai dhe banorët e tjerë kanë marë lejet përkatëse dhe 

kanë berë të gjitha procedurat. 

- Lidhur me burimin e financimit për ndërtimin e shtesës në vlerën prej 850.000 lekësh në 

vitet 1999, subjekti i vlerësimit paraqiti dokumente justifikuese mbi të ardhurat e tij dhe 

të gruas së tij që justifikojnë burimin e ligjshëm të të ardhurave që janë pagat në vitë të 

tyre. Po ashtu, lidhur me kostot e ndërtimit të shtesës dhe burimit të ligjshëm të të 

ardhurave të subjektit të vlerësimit, referuar kostos së përcaktuar nga ALUIZNI në 

momentin e legalizimit të objektit, ajo është kosto e përllogaritur nga ALUIZNI në 

momentin e legalizimit, në vitin 2011. Kostoja e përcaktuar nga ALUIZNI në momentin 

e legalizimit, në fakt, nuk është kostoja reale e objektit, por është e bazuar në koston 

mesatare të ndërtimit të banesave për metër katror, bazuar në udhëzimin e Këshillit të 

Ministrave, miratuar 11 në zbatim të shkronjës “dh” të nenit 34/1 të ligjit nr. 9232/2004, 

të ndryshuar, mbi të cilin ALUIZNI kryen përllogaritjen duke verifikuar vetëm sipërfaqen 

e ndërtimit dhe duke e shumëzuar me 0.5% (taksa e infrastrukturës) dhe me vlerën 

standarde të kostos mesatare të ndërtimit. Pra është një çmim fiks që i referohet vitit të 

legalizimit, pavarësisht nga kostoja reale e ndërtimit dhe që shërben për përcaktimin e 

taksës për infrastrukturën. 

- Ndërtimi i shteses se godines së banimit nuk bie ndesh me legjislacionin penal shqiptar 

në kohën e ndërtimit pasi  legjislacioni penal në fuqi në kohën e ndërtimit nuk ka qenë 

rëndues dhe as penalizues. 

- Trupa e vlerësimit ka krijuar bindjen se ndërtimi i kësaj shtese është i mbështetur në 

dokumentacionet e duhura dhe nuk ka shkelje apo abuzime të çfarëdo lloji nga ana e 

subjektit. 

 

19. Autoveturë, tip “Fiat Croma”, viti prodhimit 2006. Burimi i krijimit i deklaruar nga subjekti 

janë të ardhurat nga kursimet familjare dhe pagat ndër vite. Vlera e deklaruar e pronës është 

2.500 (dymijë e pesëqind) Euro dhe subjekti zotëron 100% të saj. 
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Nga hetimi administrativ rezultoi: 

- DPSHTRR, me shkresën nr*** datë 01/07/2019 ka sjellë pranë KJV Dosjen e mjetit me 

nr.***, me Targa Nr.***. Në përbërje të dosjes janë: Leja e qarkullimit rrugor dhe të 

dhënat lidhur me të, datë 19.11.2015, mjeti ***, Targa ***, Lloji: Autoveturë, Marka: 

Fiat, Tipi: 194, Modeli: Croma, Kod Karrocerie: BB, Ngjyra I: Gri e Hapur, Ngjyra II: 

N/A, Nr. Vin: ***, 5 Dyer, Destinacioni: Përdorim Vetjak, Lënda Djegëse: Naftë, Fuqia: 

147, Nr Cilindrave: 4, Viti Prodhimit: 2006.  

- Dokumenta të tjerë të administruar nga trupa e vlerësimit lidhur me këtë pasuri janë: 

 Certifikata e Kontrollit Fizik me datë 19.11.2015, 

 Kontrata e Shitje Blerje Automjeti me Nr.*** Rep, Nr.*** Kol, ndërmjet palës 

shitëse z.F.Y.R., dhe pala Blerëse Adriatik Ago Ago me vlerë 2.500 euro, 

 Vërtetimi i Prezencës së Formularit, Enti Publik i Rregjistrimit të Automjeveteve – 

Crotone,  Tipi i kërkesës: (53) Crregjistrim i automjetit nga qarkullimi, automjeti 

është cregjistruar për eksport në datën 07.10.2015, dhe është produkt i një çertifikate 

digitale.  

 Libreza e mjetit Nr.***, Automjeti me këto të dhëna është regjistruar në pronësi të 

Motor Drive Store Automobili SRL (përkthyer dhe noterizuar nga Noterja Sh.M.Gj.) 

 Faturë shitje e përpiluar në Itali, pala shitëse: Motor Drive Store Automobili SRL – 

Itali, dhe pala blerëse: F.R. – Shqipëri, vlera 1.250 Euro 

 Urdhër clirimi kryer në Doganën e Durrësit, Eksportuesi: Motor Drive Stor 

Automobili SRL, Marrësi: F.R. me ID: ***, si dhe Faturat e Doganës. 

 

20. Pjesa takuese 19/60 nga apartament banimi me sipërfaqe 46 m2, adresa Rr: ***, pallati***, 

shkalla***, apartamenti***. Tiranë. Burimi i krijimit të deklaruar është trashëgimia ligjore nga 

prindërit. Subjekti deklaron se pjesën e tij në këtë pronë (prej 31.6 %) ai ja ka dhuruar njërit prej 

bashkëpronarëve. 

Nga hetimi administrativ rezultoi 

- Dhoma kombëtare e noterisë (M.S.), me shkresat nr.*** Prot,. Datë 09/08/2019 lënda 

“Kthim Përgjigje” bashkëlidh “Kontratë Dhurimi” me nr.*** Rep. Nr.*** Kol, datë 

23.06.2016, ku: 

 Pala Dhuruese: Q.A., A.A., G.A. dhe Adriatik Ago 

 Pala Pranuese e Dhurimit: D.A. 

 Objekti i kontratës: “Dhurimi nga ana e dhuruesve të pjesës të tyre takuese të 

apartamentit me sipërfaqe 46m2, në adresën Rr. ***, Godina***, Hyrja***, 

Apartamenti***, Tiranë. Ky apartament është i regjistruar në Zyrën e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë në Zonën Kadastrale nr.***, me 

Nr Pasurie ***. Pronësinë e këtij apartamenti pala dhuruese e vërteton me 

Çertifikatën për vërtetim Pronësie nr.*** datë 09.12.2013 
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- Dhoma e noterëve Tiranë (Notere E.S.H.) me shkresën e datës 13/07/2019, bashkëlidh 

Deklartën Noteriale me nr.*** Rep, nr.*** Kol të datës 23/03/2019, ku subjekti Adriatik 

Ago, sipas nenit 333 dhe 335 e vijues të Kodit Civil deklaron se “Heqim dorë nga pjesa 

jonë takuese që na vjen trashëgim nga trashëgimlënësi babai jonë A. A 

 

21. Depozitë personale Raiffeisen Bank. Burimi i krijimit i deklaruar janë kursime nga të 

ardhurat familjare/pagat ndër vite deri në datën e deklarimit. Vlera 1.500.000 (njëmilion e 

pesëqind mijë) Lekë. Subjekti zotëron 100%. 

- Raiffeisen Bank me shkresën Kthim përgjigje, nr.*** Prot., Datë 27/06/2019 konfirmon 

se gjëndja e llogarisë rrjedhëse me Nr.*** të z.Adriatik Ago deri në datën 10/04/2018 

është 1.500.122,63 (njëmilion pesëqind mijë e njëqind e njëzet e dy e 63/100) lekë. 

 

21.  Llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank. Burimi i krijimit i deklaruar janë të ardhura për shkak 

të pagës, deri në datën e deklarimit. Gjëndja në datën e deklarimit është 170.000 (njëqind e 

shtatëdhjetë mijë) lekë. Subjekti zotëron 100 %. 

- Raiffeisen Bank me shkresën Kthim përgjigje, nr.*** Prot., datë 27/06/2019 konfirmon 

se gjëndja e llogarisë rrjedhëse nr.***, në datën 30/04/2018 është 178.110,06 (njëqind e 

shtatëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dhjetë e 06/100) Lekë. 

 

VERIFIKIMI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TË LIGJSHME PËR 

SUBJEKTIN DHE PERSONAT E LIDHUR 

 

22. Nga hetimi administrativ i kryer nga trupa e vleresimit, rezulton se subjekti i vlerësimit, 

z.Adriatik Ago ka qenë në marrëdhënie pune që prej vitit 1981. Ai ka patur një shkëputje si 

rezultat i Reformës në periudhën korrik 2007- gusht 2011. Lidhur me aktivitetin e tij gjatë viteve 

në reformë ai ka deklaruar se ka ushtruar aktivitetin e avokatit me liçensë nr.***, lëshuar nga 

Dhoma e Avokatëve Tiranë, regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave 

Vendore, Bashkia Tiranë, me nr.***, datë 10/07/2007. 

 

23. Përgjatë ushtrimit të këtij aktiviteti subjekti ka deklaruar sa ka patur një të ardhur totale të 

barabartë me 2.000.000 (dymiljon) lekë. Nga hetimi i kryer dhe shkresat verifikuese të ardhura 

nga institucionet përkatëse ka rezultuar se të ardhura të deklaruara të subjektit përgjatë viteve të 

ushtrimit të aktivitetit të tij privat janë 1.080.000 (njëmiljon e tetëdhjetë mijë) lekë. 

 

24. Në llogaritjen e të ardhurave totale të subjektit, trupa e vlerësimit nuk ka marë në konsideratë 

të ardhurat e deklaruara nga subjekti, por ato të vërtetuara nga hetimi administrativ i kryer nga 

kjo trupë. 
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25. Nga të dhënat e mara nga dokumentacionet e ardhura gjatë hetimit administrativ, si dhe nga 

analiza e bërë nga trupa e vlerësimit, gjendja totale e të ardhurave të ligjshme është 20.753.151 

(njëzet milion shtatëqind pesëdhjetë e tre mijë e njëqindë pesëdhjetë e një) Lekë, gjendja e 

shpenzimeve të vlerësuara bazuar në të dhënat zyrtare të INSTAT-it, dhe të shpenzimeve të 

deklaruara nga vetë subjekti dhe të verifikuara nga trupa është 13.757.845 (trembëdhjetëmilion 

shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind dyzet e pesë) Lekë, si dhe totali i pronave 

rezulton 1.199.233 (njëmilion njëqindë nëntëdhjetë e nëntë mijë dyqindë tridhjetë e tre) Lekë. Në 

formë të përmbledhur totali i të ardhurave, pronave, detyrimeve dhe shpenzimeve në vite është: 

 

Tabela 1: Të ardhurat, pronat, detyrimet dhe shpenzimet në vite 

Viti Të ardhura Prona Detyrime Shpenzime 
Rezultati 

financiar 

Para 

2005 
3,484,355.98 854,458.00 0 2,042,836.94 587,061.04 

2005 956,959.00 0 0 438,228 518,731.00 

2006 1,127,005.20 0 0 513,558 613,447.20 

2007 906,717.00 0 0 943,872 -37,155.00 

2008 1,355,562.71 0 0 546,480 809,082.71 

2009 1,246,371.54 0 0 546,480 699,891.54 

2010 738,634.00 0 0 546,480 192,154.00 

2011 523,728.21 0 0 825,228 -301,499.79 

2012 1,376,488.85 0 146,800 2,400,304 -877,015.21 

2013 1,480,880.00 0 0 904,475 576,405.00 

2014 1,500,513.74 0 0 1,206,216 294,297.74 

2015 1,535,290.82 344,775.00 82,900 912,462 360,953.82 

2016 2,247,169.46 0 1,042,990 954,837 2,335,322.46 

2017 1,753,736.49 0 65,990 751,845 1,067,881.49 

2018 519,738.00 0 0 224,543 295,195.00 

Totali 20,753,151.00 1,199,233.00 1,338,680.00 13,757,845.00 7,134,753.00 

Burimi: Përpunimi i trupës 

 

Në konkluzion për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe përgjigjet e 

ardhura nga institucionet; 

- Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti justifikon burimin e ligjshëm të krijimit të 

kësaj pasurie në momentin e fitimit;  

- nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

- nuk ka kryer deklarim të rremë; 
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- subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

26. Për vlerësimin e figurës së subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë kontrolli 

dhe vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit në shtojcën 2 të vetëdeklarimit, 

për të vërtetuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e rasteve që janë 

përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

27. Nga hetimi administrativ dhe shkresat e ardhura nga disa institucione ligjzbatuese, nuk u 

gjetën elemente që të vërtetojnë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të parashikuara në pikën 4 të nenit 39, të ligjit 

12/2018, të ndryshuar. 

 

28. Në përfundim të procesit të vlerësimit të figurës, bazuar në nenin 42, të ligjit nr. 12/2018, i 

ndryshuar, Komisioni, krijoi bindjen se subjekti i vlerësimit, z. Adriatik Ago, ka plotësuar saktë 

dhe me vërtetësi formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, si dhe nuk u gjet asnjë element 

që të vërtetojë ekzistencën e kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e 

organizuar.  

 

29. Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Adriatik Ago, ka arritur një nivel të 

besueshëm në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të gërmës “b”, pika 1, e nenit 60, të ligjit 

nr. 12/2018, të ndryshuar. Trupa e vlerësimit arrin në konkluzionin se subjekti i vlerësimit është i 

përshtatshëm për vijimin e ushtrimit të detyrës. 

 

30. Në përputhje me pika 2, neni 38, e ligjit 12/2018, i ndryshuar, subjekti i është nënshtruar një 

vlerësimi psikologjik. Në bazë të rezultateve të përfuara gjatë realizimi të vlerësimit psikologjik, 

me raportin nr.*** prot. datë 20/09/2019, konkludohet nga vlerësuesit se: Aktualisht nuk 

konstatohet ndonjë çrregullim i mundshëm psikologjik, i cili mund të dëmtojë funksionimin e 

përditëshëm të subjektit të vlerësuar, Vlerësohet të jetë në marrëdhënie të mira personale dhe 

ndërpersonale, Subjekti vlerësohet se ka funsionim të mirë ditor dhe pa problematika të shfaqura 

të personaltitetit, që mund të cënojnë përditshmërinë dhe aktivitetin e tij në tërësi.  

 

Në konkluzion për vlerësimin e figurës, në përputhje me nenin 42 te ligjit 12/2018, trupa 

vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi. 

- Nuk ka informacion në deklaratën e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

ligj që tregojnë se subjekti ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 
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- Është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

31. Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në bazë të nenit 43 të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ku “Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i 

nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimit të 

rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj 

dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës dhe të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. 

 

32. Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit mbështetet në informacionin e 

marrë nga SHÇBA, dosja personale e subjektit pranë Policisë së shtetit dhe MASR, si dhe nga 

burime të tjera për nivelin e arsimimit në përputhje me pozicionin e punës, aftësinë për 

përmbushjen e detyrave, respektimin e rregullave të etikës në përputhje me ligjin nr.12/2018 të 

ndryshuar, dhe me legjislacionin që rregullon veprimtatrinë e Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 

 

33. Të dhëna për punësimin (për vitet e fundit) të konstatuara nga hetimi administrativ dhe 

dokumentacioni i marë në dosjen e subjektit të vlerësimit. 

 

- Subjekti ka filluar punë pranë SHÇBA me datë 18 shkurt 2019 në funksionin Zv. Drejtor 

i Përgjithshëm, post të cilin mban dhe aktualisht, 

- Shef Sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për periudhën 01 tetor 

2016 – 18 shkurt 2019,  

- Pedagog, Lektor pranë Akademisë së Sigurisë për periudhën 16 qershor 2016 – 30 shtator 

2016. 

- Shef Departamenti, DPPSH, për periudhën 1 maj 2016 – 16 qershor 2019, 

- Specialist/koordinator, DPPSH, për periudhën 1 maj 2015 – 30 prill 2016 

 

34. Subjekti i vlerësimit, Z. Ago ka kryer arsimin e lartë si më poshtë: 

- Shkolla e Lartë e Ministrisë së Brendshme profili “Polic”, ne vitet 1978 - 1981, 

diplomuar si “Specialist i Lartë Policie” 

- Universiteti i Tiranës, Fakulteti Shkencave Politiko-Juridike Dega Drejtësi, në vitet 1984 

- 1990, diplomuar “Jurist” 

 

35. Trupa e Vlerësimit konstaton se niveli i arsmimit të subjektit të vlerësimit është në përputhje 

me pikën 2 të nenit 77 të ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çeshtjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. 

 



13 |  
 

36. Subjekti i vlerësimit nuk ka asnjë masë disiplinore për gjithë periudhën e punësimit të tij. 

 

37. Vlerësimet e punës nga eproret në vite lidhur me subjektin e vlerësimit janë shumë mirë: me 

integritet të lartë, aftësi shumë të mira për punë në grup, me profesionalizëm të lartë, aftësi të 

shkëlqyera komunikimi me kolegë, epror, vartës. 

 

38. Gjatë viteve të punës subjekti është angazhur në shumë aktivitete dhe trajnime profesionale. 

Ai u ka kushtuar rëndësi trajnimeve që kanë të bëjnë kryesisht me objektivin e tij të punës. Disa 

nga trajnimet e kryera janë nga DSIK “Mbi klasifikimin e IKSSH”, FBI “Hetimet pas 

Shpërthimit”, Drejtoria e Policisë Kriminale “Mbi sistemet analitike të IK”, ICITAP “Për 

menaxhimin Policor”, ILEA “Roli i Policisë në luftën ndaj terrorizmit ndërkombëtar”, etj. Trupa 

e vlerësimit arin në përfundimin se trajnimet e realizuara nga subjekti janë në përputhje me 

funksionin e tij të punës dhe kanë për qëllim rritjen e tij profesionale të vazhdueshme. 

 

39. Lidhur me ecurinë e subjektit në grada, nga Kartela personale e z.Adriatik Ago, janë marë 

këto të dhëna: 

- Me urdhër ***, dt. 11/07/1981 i jepet titulli “Oficer” 

- Me urdhër ***, dt. 23/11/1991 i jepet titulli “N/Kolonel” 

- Me urdhër ***, dt. 20/10/1994 i jepet titulli “Kapiten I” 

- Me urdhër ***, dt. 30/04/1997 i jepet titulli “Major” 

- Me urdhër ***, dt. 12/04/1998 i jepet titulli “Kolonel” 

- Me urdhër ***, dt. 01/05/2003 i jepet titulli “Komisar” 

- Me urdhër ***, dt. 02/06/2014 i jepet titulli “Drejtues” 

 

40. Trupa e vleresimit konstaton se ecuria dhe fitimi gradave të subjektit të vlerësimit, Z. 

Adriatik Ago, është bërë në përputhje të plotë me aktet ligjore në fuqi. Gjithashtu niveli i gradës 

është në përputhje me pikën 1 të nenit 72 të ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. 

 

Në konkluzion për vlerësimin profesional, në përputhje me nenin 47 të ligjit 12/2018, i 

ndryshuar, trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Është i aftë për vendin e tij të punës, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në 

zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion, ka respektuar liritë dhe 

të drejtat e njeriut, është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

V. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, 

bazuar në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi 
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subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet 

nga subjekti i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit, z. Adriatik Ago, në 

përputhje me nenin 60 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e 

mëposhtëme: 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës, 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “a”, të nenit 59, 

si dhe pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Adriatik AGO, me funksion Zv. Drejtor i 

Përgjithshëm në SHÇBA. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të 

kësaj seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje 

me pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

3. Ky vendim ankimohet pranë Gjykatës Administrative kompetente, sipas legjislacionit në fuqi 

për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 13/11/2019.  

 

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

Elvira Daberdaku 

Kryesuese 

 

   Ana Kapaj                    Elida Liko 

    Relatore                      Anëtare  

       


