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            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                   KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 27/49 Prot                              Tiranë, më 25.02.2020 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.10, datë 14.02.2020 

 

 

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

 

Ana Kapaj   Kryesues 

Marjeta Gjelaj   Relator  

Ela Kerka              Anëtar 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Kozeta Jana dhe Alida Goxharaj, në datën 10 Shkurt 

2020, ora 10.00`, 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. Nikoll Rica, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në  

           Departamentin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e  

                   Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

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. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e  

      gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve  

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

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Marjeta Gjelaj, mori në shqyrtim 

dhe analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, shqyrtoi dhe 

analizoi çështjen, 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 ligjit12/2018 të ndryshuar, 

 

V Ë R E N: 

 

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", të ndryshuar.   

  

2. Z. Nikoll Rica, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

funksionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore në Departamentin e Shërbimeve Mbështetëse, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 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 vlerësuese dhe anëtari zëvendësues 

i saj znj. Ana Kapaj e cila në këtë çështje është në cilësinë e Kryesueses. 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.  

 

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 me 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. 

 

7. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me 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 në veprimtari kriminale. 

 

8. 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 me nenin 43 

të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me 
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pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe të përmbushjes së detyrave nga punonjësi në 

përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

9. 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", të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë 

administruar dokumentat shkresor të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

privat të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

10. 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. 

 

11. 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 

07.01.2020, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Nikoll Rica; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e 

dosjes; (iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 

 

12. Gjithashtu, në datën 07.01.2020, subjekti i vlerësimit, u njoftua mbi të drejtën e tij për të 

paraqitur pretendime/shpjegime shtesë, apo të kërkojë marrjen e provave të reja lidhur me 

rezultatet e hetimit kryesisht të zhvilluar nga Komisioni. Subjekti i vlerësimit ushtroi të drejtën e 

paraqitjes së parashtrimeve dhe provave të reja në datën 13.01.2020. 

 

12. Pas shqyrtimit të këtyre shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga subjekti, trupi 

vlerësues, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

13. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

04.02.2020 

 

14. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Nikoll Rica, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, 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", të ndryshuar, në datën 10.02.2020, ora 10.00`, në ambientet e Pallatit të Koncerteve 

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

 

15. Në seancën dëgjimore të datës 10.02.2020, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe mori 

të gjithë kohën e kërkuar 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, e la vleresimin e tij në çmuarje të trupës së vlerësimit. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË RIVLERËSIMIT 
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14. Z. Nikoll Rica ka qenë korrekt dhe bashkëpunues gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

brenda afatit të përcaktuar, 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", të ndryshuar.  

 

IV. PROCESI I VLERËSIMIT/HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI I JASHTËM I 

VLERËSIMIT 

 

Procesi i vlerësimit, që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, është një proces që mbështetet 

në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, Komisioni 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 DPPSH. 

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

subjekt deklarimi pranë këtij institucioni; 

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

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

ç) deklarimet e subjektit të vlerësimit me anë të komunikimit elektronik;  

d) shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit;  

dh) deklarimet e personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

 

Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit në datën 02.05.2018, por edhe pas verifikimit administrativ të 

kryer nga Komisioni, rezulton se ka në pronësi në emër të tij dhe të personave të lidhur pasuritë si 

më poshtë vijon: 

 

1. Apartament banimi me sip.109 m2, Rr. “*****”, Pall. “****”, Apartamenti nr.**** Tiranë, 

blerë me datë 24.08.2002. Vlera:1,900,000 lekë. Pjesa takuese: 100%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Të ardhurat nga shitja e apartamentit të mëparshëm të përfituar nga Komisioni i Strehimit 

i MPB në muajin dhjetor 1991 dhe të privatizuar nëpërmjet Entit të Banesave në Dhjetor 

1992, në lagjen Ali Demi, Rr. “*****”, me sipërfaqe 76 m2, 3+1, në shumën 1,500,000 

lekë. 

 Kursime familjare ndër vite në shumën 400 000 lekë.  

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues1. 

                                                 
1. Kontratën Nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 25.07.2002, për shitje apartamenti në Rr. “****”, me sipërfaqe 76.1 m2, në vlerën 1.500.000 

(njëmilion e pesëqindmijë) lekë. Çertifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP Tirana 1, me datë 05.07.2002. Kontratën Nr.****Rep, 
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Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

1.1 Ujësjellës Kanalizime Tiranë me shkresën nr.***** prot, datë 09.07.2019, konfirmon 

kontratën në emër të subjektit të vlerësimit me status “aktiv” dhe me detyrime të shlyera deri 

në muajin Maj 2019.  

 

1.2 OSHEE me shkresën nr.**** prot, datë 15.07.2019, konfirmon subjektin e vlerësimit si 

abonent, me kontratë furnizimi nr. ******* me kabinë elektrike në rrugën “*********”. 

 

1.3 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Jug, me shkresën nr. ***** prot, 

datë 12.09.2019, konfirmon pasurinë me nr.***** vol **7, fq. *** Zk. ****, lloji i pasurisë 

apartament me sip. 109 m2, në emër të subjektit të vlerësimit dhe shumën e paguar 1 900 000 

lekë.  

 

1.4 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit, në vitin 2002, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e 

kursimeve familjare në vlerën 400 000 lekë për blerjen e shtëpisë.  

 

2. Garazh me sipërfaqe 19 m2, **** Rino”, Pall. “****”, kati përdhe, Tiranë, blerë në vitin 2003. 

Vlera:10.100 Euro (Dhjetëmijëenjëqind). Pjesa në %:100% 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursimet familjare ndër vite. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues2. 

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

2.1 Subjekti i vlerësimit në datën 21.02.2003, ka lidhur kontratë sipërmarrje me shoqërinë tregtare 

“***************”, për blerjen e garazhit me sipërfaqe 19 m2, me çmim total 10 100 euro, të 

ndarë në dy këste.  

- Kësti i parë 5 100 euro është paguar në momentin e nënshkrimit të kontratës, e vertetuar 

me vertetimin e datës 20.02.2003, e lëshuar nga shoqëria tregtare “*********”.  

 

                                                 
Nr.****Kol, datë 24.08.2002, për blerje apartamenti.Çertifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP me datë 05.07.2002. Vertetim 

pronësie të lëshuar nga ZRPP, Tirana 1, për pasurinë Apartament banimi në Rr. ****, sip.109 m2. 
 

2. Kontratën e Sipërmarrjes datë 21.02.2003, së bashku me vertetimin noterial nr.***** rep., nr.***kol. datë 26.02.2003, ndërmjet 

shoqërisë tregtare “******” përfaqësuar nga z. ******* dhe subjektit te vlerësimit. 
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- Kësti i dytë 5 000 euro është paguar me datë 04.03.2003, pagesë e vertetuar me vertetimin 

e datës 04.03.2003, e lëshuar nga shoqëria tregtare “*********************”. 

 

2.2 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit, në vitin 2003, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e 

kursimeve familjare në vlerën 1 349 865 lekë për blerjen e garazhit. 

 

3. Autoveturë tip Pegueot, viti i prodhimit 2006, blerë me 19.06.2013, bashkëpronarë me 

bashkëshorten, vlera: 5 500  Euro (pesëmijë e pesëqind), Pjesa në %: 50 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Të ardhurat nga shitja e autoveturës tip benz, tip 240, viti i prodhimit 1986, me naftë, me 

targa TR*** IE, çmimi 200 000 lekë (dyqindmijë) me datë 30.12.2004 shtetasit F.D. 

 

 Të ardhurat nga shitja e opelit KADETT, viti i prodhimit 1988, me targa TR ***** K, 

çmimi 40.000 lekë (dyzet mijë) datë 29.03.2013, shtetasit F.M.  

 

 Kursimet familjare ndër vite. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues3. 

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

3.1 Drejtoria e Përgjithshme e  Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.**** prot, datë 

04.07.2019, konfirmon automjetin në pronësi të shtetasve Nikoll Preng Rica dhe Florinda 

Gjergj Rica. 

 

3.2 Me shkresën e datës 17.08.2019, noter ******* konfirmimon kontratën e shitjes nr.***** Rep, 

nr. **** kol, datë 19.06.2013, për blerjen e automjetit Pegueot në vlerën 5 500 Euro. 

 

3.3 Me shkresën e datës datë 21.08.2019, noter ******, konfirmon kontratën e shitjes, nr.****** 

rep; nr.****** kol, datë 29.03.2013, të pasurisë së luajtshme automjet Opel KADETT në 

vlerën 40 000 lekë. 

 

Lidhur me burimet e krijimit të pasurisë nga hetimi rezultoi: 

 

3.4 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit analizoi vlerën e kësaj pasurie në lekë dhe rezultoi se vlera 

totale e kësaj pasurie të ketë qenë 771 155 lekë, nga të cilat 240 000 lekë janë nga shitja e dy 

                                                 
3. Kontratë shitje nr.***** rep; nr.***** kol, datë 30.12.2004, të autoveturës benz, 240, viti i prodhimit 1986, me naftë, me targa TR******E, 
në vlerën 200 000 lekë. Kontratë shitje nr.***** rep; nr.**** kol, datë 29.03.2013, të automjetit Opel KADETT, në vlerën 40 000 lekë. Kontratë 

noteriale nr. ***** Rep, nr. **** kol. datë 19.06.2013 për blerjen e automjetit Pegueot në vlerën 5 500 Euro. Çertifikatë pronësie e automjetit 

tip Peugeot 3C9HX me targë AA****AC, në pronësi të z. Nikoll Rica, të datës 28.06.2013 
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automjeteve të mëparshme dhe diferenca prej 531 155 lekë është mbuluar nga kursimet 

familjare të subjektit të vlerësimit. 

 

3.5  Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit, në vitin 2013, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e 

kursimeve familjare në vlerën 531 155 lekë për blerjen e automjetit. 

 

4. Autoveturë tip Volkswagen Golf III, viti i prodhimit 1996. Vlera 490 (katërqind e nëntëdhjetë) 

Euro, në pronësi të djalit të subjektit të vlerësimit E.R., i cili jeton në Itali. Pjesa në %: 100%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 

 Kursimet gjatë punës 

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

4.1 Gjatë hetimit u administrua akti e blerjes së makinës sipas të cilit rezulton se shtetasi  E.R është 

pronar i automjetit Volkswagen Golf III, si dhe fatura financiare sipas të cilës rezulton se shuma e 

paguar është 490 euro. 

 

4.2 Gjate hetimit u administruan edhe dokumentat vertetues të pagave nga spitali “******” Udine, 

Itali për pagën e periudhës Nëntor 2016 e në vazhdim, nga ******************** për periudhën 

që ka punuar si mjek profesionist në Rajonin e Venetos për periudhën Tetor 2016 deri në Prill 

2014, nga restoranti “**********, Itali për periudhën Dhjetor 2014 deri në Nëntor 2012.  

4.3 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve, nga analiza financiare e bazuar në të ardhurat e 

ligjshme dhe shpenzimet e jetesës sipas ISTAT Itali, rezulton se djali i subjektit të vlerësimit, në 

vitin 2014, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e kursimeve në vlerën 490 

euro për blerjen e makinës.  

 

5. Autoveturë tip Citroen, viti i prodhimit 2004, me targa AA***** SD, në pronësi të djalit 

të subjektit të vlerësimit E.R. Vlera 900 (nëntëqind) franga. Pjesa në %: 100%. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 
 Kursimet gjatë punës  

 
Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

5.1 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Rrugor me shkresën nr.****** 

prot, datë 04.07.2019, konfirmon automjetin në pronësi të shtetasit E. R. 

 

5.2 Nga analiza e blerjes së kësaj pasurie rezulton se automjeti është blerë në Zvicër me 20.07.2017 

në shumën 500 (pesëqind) CHF. Kursi i këmbimit i përdorur për zhdoganimin e automjetit 

është 116 86 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë e tetëdhjetë e gjashtë) lekë. Vlera e doganës për 
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automjetin është 34 644 (tridhjetë e katër mijë e gjashtëqind e dyzet e katër) lekë. Në total 

vlera e automjetit është 93 074 (nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëdhjetë e katër) lekë.  

 

5.3 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

familja e subjektit të vlerësimit, në vitin 2017, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, 

krijimin e kursimeve familjare në vlerën 93 074 lekë për blerjen e makinës së djalit E.R. 

 

6. Depozita në Raiffeisen Bank, (Fondi i invetimeve), në emër të subjektit të vlerësimit në datën 

23.01.2013 në shumën 500 000 lekë, në datën 21.03.2018 në shumën 500 000 lekë. Shtuar 

Depozita në Raiffeisen Bank për periudhën 23.01.2013 deri më 20.04.2018 në shumën 180 420 

lekë. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Depozita e vitit 2013 është nga kursimet e pagës si pedagog, pagës si avokat dhe pensionit 

bazë si ish punonjës policie. 

 

 Depozita e vitit 2018 është hapur nga llogaria e pagës së funksionit të punës. 

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

6.1 Raiffeisen Bank me shkresën nr. ****** prot, datë 01.07.2019, konfirmon shumat e 

depozituara në vitet 2013,2018 dhe interesin e përfituar deri me datën 20.04.2018 në shumën 

180 420 lekë.  

 

6.2 Raiffeisen Invest me shkresën nr.**** datë 08.07.2019, informon Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit se subjekti i vlerësimit ka një marrëdhënie juridike me Raiffeisen Invest sh.a. si 

investues në Fondin Prestigj, dhe gjendja në fond në datën 02.05.2018 shumën 1 181 926 lekë. 

 

6.3 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve, nga analiza financiare rezultoi se subjekti i 

vlerësimit, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e kursimeve familjare në 

vlerën 500 000 lekë për ti investuar në Fondin Prestigj në vitin 2013 dhe 500 000 lekë në vitin 

2018.  

 

7. Depozitë në Credins Bank, në emër të znj. F.R (bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) më 

23.03.2014, vlera 500 000 lekë. Shtuar depozita për periudhën 23.03.2014 deri 24.03.2018 në 

shumën 29 919 lekë.  

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kursimet e pagës ndër vite.  

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

7.1 Credins Bank me shkresën nr.***** prot, datë 22.08.2019, konfirmon shumën e deklaruar nga 

bashkëshortja e subjektit të vlerësimit.  
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7.2 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve, nga analiza financiare rezultoi se familja e 

subjektit të vlerësimit, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e kursimeve 

familjare për të depozituar vlerën 500 000 lekë. 

  

8. Tokë arë. Nga informacioni i ardhur nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Tiranë Rurale 2, me shkresën nr.*** prot, datë 29.07.2019, rezulton se në emër të subjektit të 

vlerësimit figuron pasuri e transkriptuar, tokë arë me sipërfaqe 2700 m2, e ndodhur në ****, 

Tiranë. Sipas kartelës së pasurisë rezulton se subjekti është bërë bashkëpronar i pasurisë tokë arë 

sëbashku me z. N.L me datë 26.09.2007. Pjesën e tij takuese ½ e sipërfaqes tokë arë, subjekti e ka 

shitur me datën 09.11.2007, e vertetuar me kontratën e shitblerjes nr.*****Rep dhe nr.***** kol, 

datë 09.11.2007. 

  

Meqenëse kjo pasuri nuk rezultoi e dekaruar nga subjekti i vlerësimit në deklaratën Vetting 2018, 

gjatë hetimit administrativ kryesisht subjekti i vlerësimit sqaroi Komisionin se në muajin shtator 

të vitit 2007, gjatë kohës që kam punuar në sektorin privat si avokat, kam blerë në emrin tim, me 

mjetet financiare të kunatës time L. Gj, dhe për llogari të saj, një sipërfaqe toke prej 1350 m2. Pas 

rreth një muaji, nga ana ime është bërë kontrata e shitjes së kësaj toke, me të njëjtin çmim, duke 

kaluar toka në pronësi të kunatës L.Gj. Nuk disponoj dokument të blerjes së kësaj toke, për shkak 

të kohës së gjatë të kryerjes së këtij veprimi juridik si dhe të faktit se kjo pasuri nuk është blerë me 

burimet e mia financiare dhe nuk është gëzuar apo disponuar për asnjë moment nga unë. 

 

      Gjithashtu lidhur me mosdeklarimin e tokës arë në deklaratën Vetting 2018, sqaroj se arsyeja që 

unë nuk e kam pasqyruar këtë veprim në deklaratën e pasurisë të plotësuar dhe dorëzuar nga ana 

ime, me datë 02.05.2018, lidhet me harresën time gjatë plotësimit të formularit. Nuk kam patur 

asnjë qëllim tjetër për të mos e pasqyruar këtë veprim, pasi, siç ju kam informuar Juve, edhe në 

email-et e mëparshme, veprimin e kam kryer për kunatën time, L.Gj. Kalimi i kësaj pasurie në 

emrin tim për një periudhë të shkurtër, rreth një muaj, gjatë kohës që unë punoja si avokat, është 

bërë mbi bazën e kërkesës së kunatës time, me qëllim për ti ardhur në ndihmë asaj, e cila donte të 

ishte e sigurtë në veprimin juridik që po bënte. Ju konfirmoj se paratë për blerjen e kësaj toke, i 

ka paguar kunata ime. Mbasi ka kaluar një kohë e shkurtër, afërsisht një muaj, kunata ime, L.Gj, 

më ka kërkuar përsëri që të bënim kontratën e shitjes. Ju konfirmoj se kjo kontratë shitje është 

bërë me të njëjtin çmim të blerjes, duke e kaluar pronësinë e kësaj sipërfaqe toke në emrin e saj. 

Ju konfirmoj gjithashtu se unë, këtë pasuri nuk e kam gëzuar, disponuar apo të kem përfituar prej 

saj, për asnjë moment. I kërkoj komisionit të vlerësiomit thellësisht ndjesë për harresën në mos 

pasqyrimin e këtij veprimi në deklaratën e pasurisë të plotësuar dhe dorëzuar nga ana ime, me 

datë 02.05.2018.   

 

E pyetur mbi këtë fakt, shtetësja L. Gj. ka deklaruar:   

Gjatë muajve gusht-shtator të vitit 2007, kam qenë e interesuar për blerjen e një sipërfaqeje toke 

arë, rreth 2-3 dylym, në periferi të Tiranës. Duke u nisur nga rëndësia dhe vlera e këtij veprimi, i 

kam kërkuar kunatit z. Nikoll Rica, i cili në atë kohë punonte në sektorin privat si avokat, të 

interesohej për të gjetur këtë sipërfaqe toke, duke i kërkuar njëkohësisht atij verifikimin e saktësisë 

së dokumentave për tokën. Kjo për arsye të njohurive juridike dhe profesionit të tij si avokat që ai 

ushtronte në atë kohë, por, edhe për sigurinë në kryerjen e këtij veprimi, duke u nisur nga mungesa 

e njohjes dhe koha e shkurtër që ajo me familjen e saj kishin në atë kohë me banim në Tiranë. Nga 
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fundi i muajit shtator të vitit 2007, kunati më ka njoftuar për sipërfaqen e tokës që kishte dalë në 

shitje në fshatin ****, Tiranë. I kërkova atij të verifikonte saktësinë e dokumentacionit dhe 

origjinën e pronës, duke qenë se kishte shumë raste, edhe tek njerëzit e mi të afërt që ishin 

mashtruar në veprimet me shitblerjen e pasurisë. Blerja e kësaj toke, për arsyet e përmendura më 

sipër, është bërë në emër të kunatit z. Nikoll Rica, por pagesa, është bërë nga unë, me mjetet 

financiare të familjes time. Paratë për blerjen e kësaj toke familja ime i ka siguruar nga shitja e 

lokalit dhe e shtëpisë në qytetin e Rrëshenit, Mirditë, si dhe nga aktiviteti i bisnesit privat që 

ushtron bashkëshorti i saj, nga vitit 1992 e në vazhdim. Mbas kalimit të kohës, rreth një muaj, 

kemi bërë kontratën e shitjes, me të njëjtin çmim, për të kaluar pronësinë e kësaj sipërfaqe toke në 

emrin tim. Që në muajin Tetor të vitit 2007 dhe deri tani këtë pronë e gëzon dhe e disponon familja 

ime. Në lidhje me sa deklaroj shpreh gadishmërinë për të bërë deklarime pranë Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit, për të paraqitur deklaratë noteriale dhe për të mbajtur përgjegjësi ligjore 

pranë çdo institucioni. 

Në lidhje me këtë pasuri në përfundim të hetimit administrativ u konkludua se:  

 

- Subjekti i vlerësimit në kohën që nuk ka qenë pjesë e strukturave të Policisë së Shtetit, por 

ka punuar në sektorin privat si avokat, në periudhën 2007-2013, është bërë bashkëpronar i 

pasurisë tokë arë me sipërfaqe 2700 m2, në ****, Tiranë.  

 

- Këtë pasuri subjekti i vlerësimit e ka blerë për llogari të shtetases L.Gj, e cila gjatë hetimit 

u vertetua se është kunata e tij.  

 

- U vertetua se ½ e kësaj pasurie pas 43 ditësh ia ka shitur shtetases L.Gj. me të njëjtin çmim 

blerje.  

 

- Këtë pasuri subjekti i vlerësimit nuk e ka gëzuar, disponuar dhe nuk ka përfituar prej saj, 

për asnjë moment. 

 

- Për këtë pasuri subjekti i vlerësimit nuk ka marrë hua nga shtetësja L.Gj, dhe pasuria është 

blerë me mjetet financiare të kësaj të fundit. Për këtë arsye shtetësja L.Gj nuk u vlerësua 

se plotëson kriteret ligjore për t’u kualifikuar si person tjetër i lidhur me subjektin e 

vlerësimit të përcaktuara në pikën 14 të nenit 3 të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

 

 

 

  

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë 

 

Siç u evidentua me sipër, Komisioni analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e 

subjektit në harmoni me provat e administruara në dosje, duke pranuar dhe reflektuar të gjitha 

efektet e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet 

financiare të viteve respektive.  
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Nga përfundim të hetimit u konstatua se rezultati financiar është pozitiv dhe subjekti i vlerësimit 

nuk ka probleme me pasurinë dhe analizën financiare ndër vite, si dhe ka burime financiare të 

ligjshme, të mjaftueshme për të justifikuar pasuritë dhe shpenzimet e kryera. 

 

Duke gjykuar mbi bazën e parimit të proporcionalitetit, mungesa e pasqyrimit nga subjekti i 

vlerësimit në deklaratën vetting të një pasurie të blerë për familjen e kunatës dhe me shpenzimet e 

kësaj të fundit, në kohën që nuk ka qenë në marrëdhënie punë në strukturat e Policisë së Shtetit, 

por ka punuar në sektorin privat si avokatit, nuk prezumon fshehje të pasurisë, apo përpjekje për 

të paraqitur në mënyrë të pasaktë pasuritë në pronësi, posedim apo në përdorim të tij.  

 

Për sa më sipër, trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Nikoll Rica, ka arritur një nivel 

të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të pikës 1, germa “a”, e nenit 60, të ligjit 

nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

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

vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit, për të vertetuar saktësinë dhe 

besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

 

Nga hetimi administrativ nuk u gjetën elemente që të vertetojnë ekzistencën e kontakteve të 

papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të parashikuara 

në nenin 39, pika 4, të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

 

Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Nikoll Rica, ka arritur një nivel të besueshëm në 

kontrollin e figurës, sipas parashikimit të germës “b”, pika 1 e nenit 60,  të ligjit nr. 12/2018, të 

ndryshuar. 

 

Në përputhje me nenin 38, pika 2 e ligjit 12/2018, të ndryshuar, subjekti iu nënshtrua testit 

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 

 

- Nuk paraqet probleme të shëndetit mendor, ndaj është mendërisht i aftë të funksionojë në aspektin  

  okupacional, ndërpersonal dhe social. 

- Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale. 

- Nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të cënojnë plotësimin e detyrimeve dhe 

  aktivitetin e tij në tërësi si dhe shfaq shkallë të lartë të funksionimit në plotësimin e këtij aktiviteti. 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 
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Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit mbështetet në informacionin 

dhe dokumentacionin e marrë nga DPPSH, në dokumentacionin e paraqitur nga subjekti i 

vlerësimit gjatë hetimit administrativ kryesisht, si dhe nga burime të tjera të ligjshme. 

 

Funksioni dhe grada që mban 

 

Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional në funksionin Drejtor i 

Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Departamentin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Subjekti është emëruar në këtë funksion me datë 20.04.2015 

dhe që nga data 06.04.2016, mban gradën policore “Drejtues i Parë”.  

 

Për arsye se subjekti i vlerësimit në momentin e plotësimit të formularit të vetëvlerësimit ka më 

pak se 7 vjet në gradën dhe funksionin që mban, në zbatim të pikës 3, të nenit 44, të ligjit 12/2018, 

të ndryshuar, vlerësimi përfshiu gjithë kohën e ushtrimit të detyrës në institucionin përkatës.  

 

Përvoja në Punë 

 

Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit rezulton se ai 

është emëruar për herë të parë në Policinë e Shtetit me 01.08.1979. Gjatë periudhës së tij të punës 

subjekti ka mbajtur kryesisht funksione drejtuese. Është shkëputur nga puna për një periudhë 8 

vjeçare, nga data 10.07.1995 deri me datë 26.07.1997, për arsye se ka dalë në rezervë me reformë 

të forcave të armatosura dhe nga data 01.07.2007 deri me datë 16.09.2013 për arsye të “Shkurtimit 

të funksionit organik”. 

 

ARSIMIMI 

 

Subjekti i vleresimit ka përfunduar studimet në vitin 1981 në Shkollën e Lartë të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, Specialist i lartë, Profili i Kufirit. Në vitin 1991 ka përfunduar studimet në 

Akademinë e Rendit Publik, Dega Polici. Në vitin 1995 ka përfunduar studimet në Fakultetin e 

Drejtësisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, titulli Jurist. Ka përfunduar studimet e Masterit të 

nivelit të dytë në Shkencat Juridiko-Penale”, pranë Universitetit Justiniani I-rë.  

FITIMI I GRADAVE 

Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se fitimi i 

gradave është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi të kohës. 

TRAJNIME 

Subjekti i vlerësimit është angazhuar thellësisht në aktivitete profesionale, në trajnime, kurse të 

kualifikimit profesional, konferenca kombëtare dhe ndërkomëtare.    

 

Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit rezulton se subjekti i vlerësimit që nga viti 

2014 kur është rikthyer në strukturat e Policisë së Shtetit është angazhuar në grupe pune, për 

hartimin e projekt akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e veprimtarisë së Policisë së Shtetit si 

p.sh;  
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 Studimi mbi vlerësimin e gjendjes aktuale, përmirësimin dhe zhvillimin në perspektivë të 

burimeve njerëzore në Ministrinë e Brendshme dhe institucionet e varësisë.  

 Përgatitja e procesit të verifikimit të pastërtisë së figurës, pasurisë dhe aftësive 

profesionale, Vetting, të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe 

SHÇBA. 

 Përgatitja e procedurave standarde të punës së burimeve njerëzore, 

 Përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 për programin “Policia e Shtetit”. 

 

BOTIME NË FUSHËN PROFESIONALE 

Subjekti i vlerësimit është autor i librit “Policia Gjyqësore si subjekt i Procedimit Penal” dhe autor 

i disa botimeve në revista të ndryshme me tema. 

- “Parimet dhe standardet e menaxhimit të integruar të kufirit”, Botuar në revistën shkencore 

“Optime”, viti 2014. 

- “Parandalimi i krimit, përgjegjësi e policisë gjyqësore”, Botuar në revistën shkencore 

“Optime” Janar 2013. 

- “Të drejtat qytetare dhe shërbimet e policisë gjyqësore”, “Botuar në revistën shkencore 

“Optime” Mars 2014. 

- “Krimi ndërkufitar dhe masat për parandalimin e tij”, Botuar në revistën shkencore “AAB 

– Collage” Nëntor 2015. 

- “Bashkëpunimi Ndërkombëtar i Policisë Gjyqësore”, Botuar në buletinin shkencor nr. 8 

Ulqin, Prill 2016. 

 

AFTËSIA NË PUNË 

Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit rezulton së 

ka vlerësimin shumë mirë për; integritet të lartë dhe standard të lartë etike profesionale, për 

iniciativat dhe përgjegjësinë që ka për ti relizuar ato. Mbështetur në përvojën e tij profesionale, si 

dhe në kualifikimet profesionale vlerësohet si shembulli pozitiv i drejtuesit. Ndaj subjektit të 

vlerësimit nuk është dhënë masë disiplinore dhe nuk ka filluar asnjë hetim disiplinor për shkelje 

në detyrë. Ka aftësi të larta në planifikimin e punës mbi bazën e prioriteteve, duke diferencuar ato 

më të rëndësishmet dhe urgjentet.  

 

Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit tre materiale të përgatitura 

nga vetë ai si më poshtë: 

1. Analizën e punës të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore për vitin 2017, protokolluar me nr.8/1 

prot, datë 08.01.2018. Në këtë material subjekti i vlerësimit planifikon në mënyrë të detajuar 

prioritetet e drejtorisë që ai drejton, përshkruan objektivat e realizuara nga çdo sektor i kësaj 

drejtorie në zbatim të legjislacionit në fuqi, objektivat e parealizuara dhe arsyet e mosrealizimit, 

mangësitë që ka Policia e Shtetit për një numër funksionesh organike të pa plotësuara me gradë 

duke specifikuar edhe arsyen e kësaj mangësie, mungesën e burimeve njerëzore të drejtorisë, 

problematikat në infrastrukturë që vështirësojnë realizimin e objektivave ligjore të Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore.   
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2. Materialin e përgatitur për Ministrinë e Brendshme “Mbi vlerësimin e gjendjes aktuale, 

përmirësimin dhe zhvillimin në perspektivë të burimeve njerëzore në Policinë e Shtetit”. Në këtë 

material subjekti i vlerësimit paraqet situatën në vitin 2016 dhe bën analizë krahasuese me vitet 

2013,2010, për punonjësit e policisë që kanë fituar grada policore në këndvështrim krahasues me 

të dhëna të detajuara për raportin polic/banor në vitet 2010,2013,2017, në 12 Drejtoritë Vendore 

të Policisë dhe analizë të detajuar të punonjësve të policisë të 12 Drejtorive Vendore, duke 

evidentuar numrin e punonjësve femra në polici, funksionet dhe gradat e tyre. 

 

3. Memon drejtuar Ministrit të Brendshëm “Mbi problemet e krijuara në emërimet dhe transferimet 

e nëpunësve civil në Policinë e Shtetit”. Në këtë material subjekti i vlerësimit analizon 

problematikën që ka Policia e Shtetit me punonjësit që trajtohen me ligjin për nëpunësin civil, pasi 

për një pjesë të konsiderueshme të tyre marrdhëniet e punës janë rregulluar me ligjin për Policinë 

e Shtetit dhe jo me ligjin për nëpunësin civil. Përveç pasqyrimit të problematikës ligjore për 

nëpunësit civil, subjekti i vlerësimit kërkon mundësi takimi për të paraqitur propozimet e 

institucionit për zgjidhjen e këtij problemi ligjor. 

 

Në vlerësim të materialeve të mësipërme trupi vlerësues konstaton se subjekti i vlerësimit:  

 

 Ka nivel të mirë profesional lidhur me hartimin dhe zbatimin e akteve ligjore/nënligjore që 

lidhen me veprimtarinë e Policisë së Shtetit. 

 

 Ka aftësi profesionale në hartimin e objektivave të drejtorise që ai drejton, evidentimin e 

problematikave dhe risive, në analizën krahasuese ndër vite, propozimin e reformave të 

reja në fushën e veprimtarisë institucionale.   

 

 Ka aftësi për të pasqyruar problematikat e hasura gjatë punës dhe rekomandime konkrete 

për zgjidhjen e tyre.  

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

Në përfundim të vlerësimit, në lidhje me aftësitë profesionale të subjektit të vlerësimit, z. Nikoll 

Rica, trupi vlerësues konkludon se subjekti se ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës të 

përcaktuara për funksionin që mban, gjatë punës së tij respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, 

është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

Trupi vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z. Nikoll Rica, ka arritur një nivel të mjaftueshëm 

në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të germës “c”, pika 1 e nenit 60,  të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

Trupi vlerësues i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, si dhe mori në 

shqyrtim të gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se 

subjekti ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në 
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kontrollin e figurës dhe nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës 

për funksionin që mban.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupi vlerësues i 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”, “b”, “c” të 

pikës 1 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", të ndryshuar,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Nikoll Rica, me funksion Drejtor i Drejtorisë 

së Burimeve Njerëzore, në Departamentin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e        

Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

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 14.02.2020.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPIT VLERËSUES 

 

          Ana Kapaj 

Kryesuese 

 

Marjeta Gjelaj                     Ela Kerka 

     Relator                                  Anëtar  

          

 


