
1 | 25 
 

 

 

 

 

     REPUBLIKA E SHQIPERISË 

  KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT  

 

Nr. 39/192 Prot.       Tiranë më 21.02.2020 

 

V E N D I M  

 

Nr.8, datë 07.02.2020 

 

Trupa e vlerësimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga:  

 

Nertila Sadedini Kryesuese  

Adriana Meko Relatore  

Arta Lleshi  Anëtare 

 

asistuar nga anëtarët e sekretariatit teknik, Gëzim Selmani dhe Petrit Imeraj, më datë 05 Shkurt 

2020, ora 12:30, në Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, zhvilloi seancën dëgjimore publike për 

çështjen që i përket: 

 

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Gledis Agron Nano, i datëlindjes 26/08/1981, 

me funksion “Drejtor i Drejtorisë së 

Antiterrorit”, 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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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes, 

Adriana Meko, mori në shqyrtim dhe analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura 

nga subjekti i vlerësimit, dëgjoi subjektin e vlerësimit Gledis Nano, i cili në seancë dëgjimore 

publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë dhe pasi shqyrtoi e analizoi në tërësi çështjen, duke 

u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 të ndryshuar, 

 

V Ë R E N:  

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES    

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi kompetent që kryen procesin e vlerësimit 

kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, bazuar në Ligjin nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

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

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

2. Sipas përcaktimeve të neneve 2, 4 dhe 6 të Ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, shtetasi Gledis 

Agron Nano është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për 

shkak të funksionit të tij në datën e zhvillimit të shortit 3.6.2019 si “Drejtor i Drejtorisë së 

Antiterrorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”.  

3. Subjekti i vlerësimit, Gledis Nano, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 3.6.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje 

me Rregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të 

Vlerësimit”.   

4. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua 

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Adriana 

Meko Relatore, Nertila Sadedini Kryesuese dhe Bledar Ilia Anëtar. 

5. Me shkresën nr.****, dt. 4.11.2019 është njoftuar zëvendësimi i anëtarit Bledar Ilia me 

anëtaren Arta Lleshi, njoftim i cili i është bërë me dije edhe subjektit të vlerësimit nëpërmjet 

postës elektronike. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të 

interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit edhe për anëtaren e re të trupës së 

vlerësimit znj. Arta Lleshi. 

6. Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar si edhe në bazë të 

Rregullores së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit miratuar me Vendimin 

nr.17, datë 31.5.2019 “Për Hapat Proceduriale të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve 

nga Trupa e Vlerësimit”, me Vendimin nr.1, datë 17.6.2019, vendosi fillimin e hetimit 

kryesisht për subjektin e vlerësimit Gledis Agron Nano.  

7. Relatori i çështjes, Adriana Meko, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 19.6.2019 

ka njoftuar subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar, dhe i është 
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bërë e njohur përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të 

deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit.  

8. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në KJV në datën 

25.6.2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit. Dhe në datë 18.11.2019 për anëtaren e re znj. Arta Lleshi. 

9. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 

25, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit 

kalimtar.  

10. Për të realizuar procedurat e vlerësimit  kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është 

bazuar në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara Ligjit dhe të proporcionalitetit, duke 

garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor. Procesi i vlerësimit 

kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar ka për objekt: 

a) vlerësimin e pasurisë; b) kontrollin e figurës; c) vlerësimin e aftësive profesionale.   

11. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin 12/2018 

i ndryshuar, Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e 

nevojshme dhe konkretisht deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit në 

Ministrinë e Brendshme që janë: 

- Deklarata e Pasurisë,  

- Deklarata për Kontrollin e Figurës,  

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional, 

- Dokumentacion bashkëlidhur deklaratave për të justifikuar deklarimet,  

- provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike 

dhe private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

- provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit.  

- ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen e subjektit 

gjatë procesit të vlerësimit.   

12. Trupa e vlerësimit, në datën 21.01.2020, pasi dëgjoi relatorin, dhe pasi krijoi bindjen se 

provat e administruara për kriterin e pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të 

aftësive profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë marrë 

të gjitha hapat e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Gledis Nano, me Vendimin nr.2, datë 21.01.2020, vendosi;    

a) Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Gledis Nano; 

b) Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

- Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët, e 

vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

c) Të ftojë subjektin për t’u njohur me dosjen dhe me provat e administruara nga 

Komisioni, në përputhje me nenin 50, të ligjit nr.12/2018, nenet 35-40 dhe 45-47 të 

Kodit të Procedurës Administrative, duke i dhënë kohë të arsyeshme prej 5 ditësh për 

t’u njohur me dosjen dhe për të paraqitur shpjegime.   

13. Hetimi administrativ përfshiu edhe personat e lidhur apo persona të tjerë të lidhur në kuptim 

të nenit 3, pika 11, neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, si dhe nenit 34,  pika 1, e Ligjit nr.12/2018 
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“Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme”, i ndryshuar.   

14. Në datën 30.01.2020, trupa e vlerësimit, njoftoi subjektin e vlerësimit për zhvillimin e 

seancës dëgjimore në datën 5 shkurt 2020, ora 12:00, në Pallatin e Koncerteve, (Ish-Pallati 

i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjin 12/2018, i 

ndryshuar. 

 

II.  SEANCA DËGJIMORE   

 

15. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit, Gledis Nano, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar si dhe Kodin e Procedurave 

Administrative. 

16. Subjekti i vlerësimit kishte zgjedhur të përfaqësohet vetëm në këtë séance, pa mbrojtës 

ligjor. Në fund të seancës dëgjimore datë 05.02.2020, subjekti i vlerësimit, Gledis Nano 

kërkoi konfirmimin në detyrë. Më datën 07.02.2020, Trupa e vlerësimit shpalli vendimin.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

17. Me subjektin e vlerësimit, është komunikuar me anë të postës elektronike duke i bërë pyetje 

dhe kërkuar sqarime, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave.  

18. Subjekti i vlerësimi Gledis Nano ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  Subjekti i vlerësimit 

ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i gatshëm për 

bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit.   

 

IV - VLERËSIMI KALIMTAR  

 

IV-A. VLERËSIMI I PASURISË  

 

19. 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 kalimtar dhe për personat e lidhur me të. 

20. Në zbatim të nenit 32, pika 2 e ligjit nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit 

Gledis Nano ka dorëzuar deklaratën e pasurisë në datën 30.04.2018, brenda afateve ligjore. 

Formulari i Pasurisë ka nr. *** index, viti 2018.  
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21. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 32 dhe 33 ndërsa 

vlerësimi i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të ligjit 

12/2018, i ndryshuar. 

22. Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve 

financiare të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e 

deklaruara, si dhe evidentimin e rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer verifikime në të 

gjitha institucionet apo personat jurdikë, publikë apo privatë.   

23. Gjithashtu Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e dhëna nga subjekti për 

vërtetimet e të ardhurave për secilin vit kalendarik, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar, 

shpjegimet e subjekti për burimin e të ardhurave, mbulimin e shpenzimeve dhe të 

detyrimeve financiare.  

Ka kontrolluar dhe krahasuar gjendjen pasurore dhe ndryshimet e saj në vite, burimin e 

krijimit, pagimin e detyrimeve financiare, të ardhurat dhe shpenzimet për subjektin e 

vlerësimit dhe personave të lidhur me të. 

Hetimi administrativ konsistoi në: 

- verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen pasurore të deklaruar nga 

subjekti i vlerësimit;  

- në verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara si 

edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet financiare të ligjshme;  

- në evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të sendeve në pronësi apo në përdorim;  

- në evidentimin e ekzistencës së mundshme të deklarimeve të rreme si edhe evidentimit të 

rasteve të konfliktit të interesit.  

24.  Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018, 

i ndryshuar, si vijon; 

 

1. Apartament banimi në emër të babait, 78.9 m2, me nr. hipotekimi ****, blerë në datën 

18.09.1995, sipas kontratës me nr.*** rep., nr.*** kol. Është bërë një shtesë anësore dhe është 

në proces legalizimi. Burimi: të ardhurat nga shitja në vitin 1995, të apartamentit të përfituar 

nga privatizimi dhe kursimet familjare. Vlera 1.700.000 lekë. Pjesa në %, 25 %. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur;1 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

1.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

                                                                 
1 Certifikatë për vërtetim pronësie nr. *******, nga ZVRPP Tiranë, për apartament me sip. 72.60 m2, Tiranë, ZK ****, në pronësi të Agron 

Petref Nano, lëshuar në datën 20.12.2017. 
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1.4 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit “Apartament 

banimi në emër të babait, 78.9 m2”, ndodhur në Tiranë (rruga “Ali Demi”), në lidhje me 

ekzistencën e pasurisë konfirmohet kontrata e shitblerjes e datës 18.09.1995, me objekt një 

apartament banimi, me sip. 78.9 m2, Z. K.****, rruga “Ali Demi”, Tiranë, regjistruar në 

ZVRPP Tiranë dhe lëshuar certifikatë për vërtetim pronësie me nr.*******2. Vlera e 

përgjithshme e apartamentit është 1.700.000 lekë. Në apartamentin ekzistues është bërë një 

shtesë anësore, e cila ka qenë në proces legalizimi në momentin e dorëzimit të deklaratës 

“veting” nga subjekti. Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë, me shkresat përcjellëse, 

konfirmon deklarimin e subjektit. OSHE, UKT dhe Albtelecom3, konfirmojnë shërbimet për 

energjinë, ujësjellësin dhe telefoninë fikse në emër të babait të subjektit. 

1.5 Nga korespondenca me institucionet ligjzbatuese4 dhe komunikimi me subjektin e 

vlerësimit është administruar dokumentacioni justifikues. Komisioni, bazuar në provat e 

administruara, konstaton se është lëshuar “Leje legalizimi” nr.******, dt.18.02.2019 në emër 

të Agron Petref Nano, për njësi shërbimi + apartament 1 shtesë anësore dhe po ashtu certifikatë 

e pronësisë sipas kartelave respektive për sipërfaqet 72.6 m2, 6.5 m2 dhe 32.3 m2, ndodhur në 

Z.K. ****. 

1.6 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim shitjen e 

apartamentit të privatizuar në vitin 1995 si dhe kursimet familjare ndër vite. Subjekti gjatë 

procesit ka dorëzuar në protokoll, dokumentacionin ligjor shtesë, lidhur me burimin e krijimit 

të të ardhurave për blerjen e këtij apartamenti, nga ku rezulton se shtetasi Agron Petref Nano 

(i ati i subjektit), me kontratën nr.****/****5, dt.02.12.1993 ka blerë nga “Ndërmarrja Banesa” 

një apartament  të ndodhur në lagjen “Kongresi i Elbasanit”, në Elbasan, apartament nga shitja 

e të cilit me kontratën e datës 19.09.19956 janë krijuar të ardhura në vlerën prej 1.300.000 

lekësh, për blerjen e apartamentit të ndodhur në lagjen “Ali Demi”, Tiranë. Diferenca në vlerën 

e blerjes së apartamentit është mbuluar me kursimet familjare ndër vite. 

1.7 Në lidhje me burimin e krijimit të objektit “shtesë anësore në apartamentin ekzistues”, me 

sipërfaqe totale prej 38 m2, trupa e vlerësimit ka administruar shpjegimet e dhëna nga subjekti 

si dhe dokumentacion ligjor. Subjekti ka sqaruar në proces, se shtesa anësore është në emër të 

babait të tij, Agron Petref Nano dhe është ndërtuar në vitet 1999-2000. Në vitin 1999 janë 

ndërtuar vetëm kolonat dhe soleta, ndërsa në vitin 2000 kanë përfunduar punimet e tjera. 

Kostoja totale është 150.000 lekë, nga të cilat 70.000 lekë janë shpenzuar në vitin 1999 dhe 

80.000 lekë në vitin 2000, ku si burim të ardhurash kanë shërbyer kursimet nga puna e 

prindërve të subjektit, pasi subjekti, vëllai dhe motra e tij, kanë qenë ende në shkollë. Janë 

                                                                 
2 Certifikatë pronësie nr.*******, lëshuar nga ZVRPP, Tiranë, për apartament me sip. 6.50 m2, rr. “Ali Demi”, Tiranë, regjistruar në ZK 

****, lëshuar në dt. 26.3.2019, në emër të Agron Nano. Certifikatë pronësie nr.*******, lëshuar nga ZVRPP, Tiranë, për njësi me sip. 32.30 

m2, Tiranë, regjistruar në ZK ****, lëshuar në dt. 26.3.2019, në emër të Agron Nano.   
3 OSHE me shkresën me nr. *****/* prot., datë 17.7.2019, konfirmon kontratë me nr.TR2T************, në emër të Agron Nano, në 

instancën e Tiranës; UKT me shkresen me nr.K-****/* prot., datë 15.7.2019, konfirmon kontratë me nr. ******-*, në emër të Agron Nano 

dhe vlerë të faturave të paguara për vitin 2017, në shumën 17.354 lekë; ALBtelecom, me shkresë nr. ****/* prot., datë 26.7.2019, konfirmon 

kontratë telefonie fikse me Agron Nano, për numrin 042******. 
4 ASHK, me shkresën nr. **** prot, dt. 12.7.2019, konfirmon se Agron Petref Nano është pajisur me leje legalizimi nr. ******, dt. 18.2.2019, 

për njësi shërbimi + apartament 1 shtesë anësore, 1 kat në objektin ekzistues, Tiranë.  ASHK, me shkresën nr. **** prot, dt. 30.7.2019, 

konfirmon se në emër të Agron Petref Nano janë regjistruar pasuritë: apartament me sip. 72.6 m2, ZK ****; apartament me sip. 6.5 m2, ZK 

****; njësi me sip. 32.30 m2, ZK ****.  
5 Kontratë datë 2.12.1993, për privatizimin e banesës së ndodhur në Elbasan. 
6 Kontratë e datës 19.09.1995, lidhur midis palës shitëse Agron dhe Antoneta Nano dhe palës blerëse S.G., për shitjen e një apartamenti prej 

dy dhomash dhe një guzhinë, me vendndodhje në Elbasan, kundrejt vlerës prej 1.300.000 lekësh. 
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administruar foto të shtesës, po ashtu dhe sqarime se kjo shtesë nuk është përdorur asnjëherë 

për veprimtari ekonomike, por ka shërbyer si hapësirë magazinimi e familjes. Në shtesë nuk 

janë kryer asnjëherë shpenzime mobilimi. 

1.8 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin si dhe provohet me dokumentacion ligjor 

mjaftueshmëria e burimeve financiare që kanë shërbyer si burim për blerjen e pasurisë së 

paluajtshme. Po ashtu nga hetimi konfirmohet fakti se “shtesa anësore” në apartamentin 

ekzistues, nuk është përdorur për ushtrimin e ndonjë veprimtarie fitimprurëse në favor të 

subjektit të vlerësimit apo personave të lidhur. 

 

2. Tokë arë/truall, me nr.pasurie ***/***, me sipërfaqe 2.464 m2, tokë arë/truall, me nr. pasurie 

***/**, me sipërfaqe 1.822 m2  dhe tokë arë/truall, me nr. pasurie ***/**, me sipërfaqe 2.464 

m2, ndodhur në zonën kadastrale ****, Yzberisht, Tiranë, përfituar sipas ligjit nr.7501. Pjesa 

takuese 1/7. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

2.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur7; 

2.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

2.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike8. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

2.4 Nga hetimi administrativ për pasurinë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit “Tokë 

arë/truall, me nr.pasurie ***/**, me sipërfaqe 2.464 m2; tokë arë/truall, me nr. pasurie ***/**, 

me sipërfaqe 1.822 m2 dhe tokë arë/truall, me nr. pasurie ***/**, me sipërfaqe 2.464  m2, 

ndodhur në zonën kadastrale ****”, Yzberisht, Tiranë, në lidhje me ekzistencën e pasurive 

konfirmohen kartelat e pasurive të paluajtshme me nr.***/**, nr.**/** dhe nr.**/** për 

pasuritë e llojit “truall”, me sip. respektive 2.464 m2, 1.822 m2 dhe 2.464 m2 ndodhur në Z.K. 

****, në bashkëpronësi, ku subjekti i vlerësimit disponon 1/7 pjesë. 

2.5 Nga korespondenca me institucionet ligjzbatuese është administruar dokumentacioni ligjor. 

Komisioni, bazuar në provat e administruara, konstaton se konfirmohet regjistrimi nga ASHK, 

për pasuritë e paluajtshme me nr.***/**, ***/** dhe ***/**, ndodhur në Z.K. **** në 

bashkëpronësi të Agron Nano, Antoneta Nano, Gledis Nano dhe Erjon Nano.  

 

                                                                 
7 Kartelë të pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. ***/**, ZK ****, truall me sip. 2.464 m2, në bashkëpronësi për 1/7 pjesë. Kartelë të 

pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. ***/**, ZK ****, truall me sip. 1.822 m2, në bashkëpronësi për 1/7 pjesë. Kartelë të pasurisë së 

paluajtshme për pasurinë me nr. ***/**, ZK ****, truall me sip. 2.464 m2, në bashkëpronësi për 1/7 pjesë. Bashkëngjitur shënimi i dt. 

14.9.2012, për vënie në favor të “*-**” shpk.  

8 Shkresë e datës 21.8.2019, e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Rurale 2, Tiranë, nëpërmjet të cilës jepen sqarimet e 

origjinës së pasurive të sipërcituara, të përfituara në bazë të ligjit 7501, me AMTP nr.**. 
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2.6 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka depozituar në protokoll, 

dokumentacion ligjor shtesë dhe shpjegime lidhur me orgjinën e pasurisë. Sipas shpjegimeve 

të marra nga subjekti dhe dokumentacionit ligjor të depozituar, referuar shkresës së Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Rurale 2, Tiranë, orgjina e pasurisë së mësipërme 

është Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi nr.**, lëshuar në bazë të Ligjit nr.7501/1991, i 

ndryshuar, përfituar nga gjyshi i tij Petref Nano, si përfaqësues i familjes bujqësore dhe kaluar 

me trashëgimi ligjore tek përfituesit ose në cilësinë e bashkëpjestarëve të familjes bujqësore. 

ASHK konfirmon po ashtu se  pasuria me nr.***/** është ndarë në dy pasuri, konkretisht në 

pasurinë me nr.***/*** dhe pasurinë me nr.***/***, pas kërkesës së bërë nga Bashkia Tiranë, 

për ndarje pasurie me qëllim ndërtimin e një shkolle dhe pas dakordësisë së arritur me familjen 

e subjektit të vlerësimit. Komisionit i është vendosur në dispozicion nga ana e subjektit, 

dokumentacioni provues për orgjinën e pasurisë dhe veprimet me të, si pasojë e lëshimit të 

trashëgimive ligjore. Konkretisht, janë depozituar në cilësinë e dokumentacionit provues: 1. 

Kopje e dokumentit AMTP nr.**, datë 16.01.1996, në emër të Petref Nano; 2. Certifikatë e 

gjendjes familjare e vitit 1992; 3.Vendim nr.**, datë 13.01.2006 i Gjykatës së Rrethit Tiranë 

për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore të Petref Nano; 4. Vendim nr.****, datë 

12.10.2012 i Gjykatës së Rrethit Tiranë për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë ligjore të 

Feride Nano; 5. Urdhër i brendshëm, datë 15.02.2006 i ZVRPP; 6. Lista e bashkëpronarëve.  

2.7 Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin.  

 

3. Gjendje cash në banesë. Burimi, kursimet e familjes së bashkëshortes dhe të ardhura të 

realizuara nga shitja e automjetit. Vlera 1.500.000 lekë. Pjesa në %, 50%. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

3.1 deklaratën e pasurisë; 

3.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

3.3 Nga hetimi administrativ për shumën monetare të subjektit të vlerësimit “Gjendje cash në 

banesë në vlerën e 1.500.000 lekëve dhe në pjesë takuese në %, 50%”, në lidhje me ekzistencën 

e pasurisë, subjekti ka paraqitur shpjegime të mbështetura në dokumentacion ligjor. 

3.4 Në lidhje me burimin e krijimit subjekti i vlerësimit ka depozituar në protokoll, 

dokumentacion justifikues shtesë dhe shpjegime lidhur me orgjinën e pasurisë9. 

Subjekti ka sqaruar se shuma është e krijuar nga kursimet në vite, shtuar nga shitja e automjetit 

tip Benz Mercedes Classe B 200, i blerë në vlerën 2.900 euro (burimi për blerjen e të cilit  ka 

qenë pakësimi i gjendjes cash, duke e çuar këtë në fund të vitit 2016, në vlerën 1.000.000 lekë). 

                                                                 
9 Vërtetim për të ardhurat nga paga dhe shpërblime për subjektin; vërtetim nr. **** prot., datë 13.4.2018 për të ardhurat nga paga dhe 

shpërblime të bashkëshortes. 
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Në korrik 2017, ka shitur këtë automjet në vlerën 980.000 lekë dhe nga kjo vlerë, shumën prej 

400.000 lekësh, e ka shtuar tek gjendja cash, duke e çuar gjendjen cash, në fund të vitit 2017, 

në vlerën 1.500.000 lekë. Pra, burimi i deklaruar për gjendjen cash, në deklaratat dorëzuar në 

ILDKPKI dhe në Deklaratën Vetting, janë kursimet e familjes (domethënë të subjektit kur 

kishte statusin e beqarit), të bashkëshortes dhe nga shitja e automjetit. Subjekti ka paraqitur 

vërtetime për të ardhurat nga paga dhe shpërblime të tijat në vite; vërtetim nr. **** prot., datë 

13.4.2018, për të ardhurat e bashkëshortes. Nga këto dokumente rezulton se të ardhurat e 

subjektit, para fillimit të detyrës së drejtorit janë: v.2002 - dhjetor 2014 rreth 61.678 lekë në 

muaj; bashkëshortja për periudhën prill 2005 - dhjetor 2014, rreth 71.312 lekë në muaj; 

mesatarisht nga viti 2012 e në vijim, të ardhurat janë rreth 132.989 lekë në muaj. 

3.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë 

deklarim të saktë, në përputhje me ligjin dhe se disponon burime financiare të mbështetura me 

dokumentacion ligjor për krijimin e gjendjes cash në banesë, si pasojë e kursimeve nga paga 

e tij dhe e bashkëshortes ndër vite. 

 

4. Kontratë sipërmarrje, me nr.**** rep., nr. **** kol, nënshkruar në datën 06.09.2012, për 

vënie në dispozicion të shoqërisë ndërtuese “* **”, pronat me nr. ***/**, ***/** dhe ***/** 

(tokë arë/truall), ndodhur në Z.K.****, Yzberisht, Tiranë,  për të përfituar 31.5 % të ndërtimit 

nga të gjithë bashkëpronarët. (Nuk është zbatuar). Pjesa takuese 1/7 e 31.5 % të ndërtimit. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

4.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur10; 

4.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit, në përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

4.3 Nga hetimi administrativ për të drejtat, detyrimet dhe përfitimet pasurore të subjektit të 

vlerësimit nga “Kontrata e sipërmarrjes, me nr.**** rep., nr.**** kol, nënshkruar në datën 

06.09.2012, për vënie në dispozicion të shoqërisë ndërtuese “*-**”, në lidhje me zbatimin e 

kontratës subjekti ka paraqitur shpjegime të mbështetura në dokumentacion ligjor. 

4.4 Në lidhje me nënshkrimin e kontratës subjekti i vlerësimit ka depozituar në protokoll, 

dokumentacion justifikues shtesë11 dhe shpjegime lidhur me objektin e saj, qëllimin, të drejtat, 

detyrimet dhe përfitimet e parashikuara në këtë kontratë. Subjekti ka sqaruar se nënshkrimi i 

kontratës së sipërmarrjes me objekt vendosjen në dispozicion të Kompanisë “*-**”, të pasurisë 

me nr.***/** dhe sipërfaqe **** m2, ndodhur në Z.K. ****, Tiranë, ka pasur si qëllim 

                                                                 
10 Kartelë të pasurisë së paluajtshme për pasurinë me nr. ***/**, ZK ****, truall me sip. 2.464 m2, në bashkëpronësi për 1/7 pjesë. 

Bashkëngjitur shënimi i dt. 14.9.2012, për vënie në favor të “*-**” shpk. 
11 Kopje të kontratë sipërmarrje nr. **** rep., nr.**** kol., nënshkruar në dt. 20.8.2012, ndërmjet bashkëpronarëve të truallit dhe shoqërisë 

“*** – ************” dhe palë e tretë shoqëria “*- **” shpk.; Kopje të kontratë sipërmarrje nr. **** rep., **** kol., dt. 6.9.2012, ndërmjet 

bashkëpronarëve të truallit dhe shoqërisë “ *- **” shpk; Kopje të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me nr. akti ****, datë 

6.4.2017, nr. vendimi ****, datë 23.7.2018, nëpërmjet të cilit është vendosur edhe zgjidhja e kontratës së sipërmarrjes nr.**** rep., nr. **** 

kol., datë 20.08.2012 dhe kontratës me nr.**** rep, nr.**** kol, datë 06.09.2012. 
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ndërtimin e një objekti godinë banimi dhe shërbimesh, marrëdhënie nga e cila subjekti së 

bashku me bashkëpronarët e tjerë do të përfitonin 31.5 % të sipërfaqes së ndërtimit. Kontrata e 

sipërmarrjes nuk është vënë në zbatim. 

Sqarimet e subjektit mbështeten në dokumentacionin ligjor të depozituar prej tij dhe 

konkretisht në: 1. Kopje të kontratës së sipërmarrjes nr.**** rep., nr.**** kol., dt.20.8.2012, 

lidhur ndërmjet bashkëpronarëve të truallit dhe shoqërisë “***–***********”, me palë të tretë 

“*-**” sh.p.k.; 2. Kopje të kontratës së sipërmarrjes nr.**** rep., **** kol., datë 06.06.2012 

lidhur ndërmjet bashkëpronarëve të truallit dhe shoqërisë “*-**” sh.p.k.; 3. Kopje të Vendimit 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr.****, datë 23.07.2018, me anë të të cilit është 

vendosur zgjidhja e kontratës së sipërmarrjes. 

4.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti i vlerësimit dhe ato 

të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti ka bërë deklarim 

të saktë, në përputhje me ligjin dhe se moszbatimi e për rrjedhojë, zgjidhja e kontratës nuk 

kanë prodhuar efekte në gjendjen pasurore të subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur 

me të. 

 

5. Automjet tip Skoda Yeti 1.2 TSI Outdoor, blerë më datën 15.01.2016, sipas kontratës së 

datës 15.01.2016 me Porche Albania dhe mandatit të pagesës, pranë RFZ Bank. Burimi i 

krijimit: kursimet e grumbulluara nga të ardhurat nga paga e subjektit dhe të bashkëshortes 

ndër vite. Vlera 16.655 euro. Pjesa në %, 100%. 

Shitur automjetin e sipërcituar sipas kontratës me nr.****** prot., datë 03.03.2016 nëpërmjet 

Porche Albania, në të njëjtën vlerë që ishte blerë, z. B. Vlera 16.655 euro. Pjesa në %, 100%. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

5.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur;12 

5.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

5.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit, në përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike13. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

5.4 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

informacion zyrtar nga institucionet ligjzbatuese, evidentoi se për këtë automjet DPSHTRR 

nuk është shprehur. Nga shpjegimet që ka paraqitur subjekti i vlerësimit Gledis Nano, rezulton 

që automjeti, pasi është blerë, është rishitur me po të njëjtën vlerë tek një person i tretë, fakt i 

cili rezulton i mbështetur në dokumentacion ligjor si “Kontrata e Shitblerjes” e datës 

                                                                 
12 Kontratë shitje automjeti, datë 15.1.2016 për blerje të automjetit tip Skoda Yeti 1.2 TSI Outdoor, në vlerën 16.650 euro; lidhur midis Porche 

Albania dhe subjektit. 
13 Kontratë shitje midis Porche Albania dhe B. datë15.1.2016, për shitje të automjetit nga Porche Albania tek B., në shumën 16.650 euro, 

shoqëruar me praktikën përkatëse; Kopje të dosjes së automjetit, të administruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor. 
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15.01.2016, midis Porche Albania dhe B., në shumën 16.650 euro, shoqëruar me praktikën 

dokumentare dhe kopje të dosjes së automjetit të administruar nga DPSHTRR dhe depozituar 

në protokoll nga subjekti i vlerësimit. 

5.5 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim krijimi për blerjen e kësaj pasurie, të ardhurat 

nga paga e vet dhe e bashkëshortes ndër vite.  

5.6 Komisioni kreu hetimin administrativ për blerjen dhe rishitjen e kësaj pasurie, po ashtu 

edhe për të ardhurat e krijuara dhe të përdorura si burim për blerjen e automjetit. 

5.7 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit, arriti në përfundimin se pasuria e luajtshme 

Automjet tip Skoda Yeti 1.2 TSI Outdoor, është blerë dhe rishitur kundrejt shtetasit B. Subjekti 

i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje të pasurisë. Burimi i krijimit të 

kësaj pasurie rezulton të jetë i ligjshëm dhe i justifikuar nga kursimet familjare ndër vite. 

 

6. Automjet tip Toyota NDE 120 L Corolla, blerë sipas kontratës me nr.*** rep., *** kol., në 

datën 09.05.2015, Vlorë. Burimi i krijimit të vlerës së blerjes së këtij automjeti, janë kursimet 

në vite nga të ardhurat e mija dhe të bashkëshortes. Vlera 5.500 euro. Pjesa takuese 100%.  

Shitur automjetin tip Toyota NDE 120 L Corolla, të deklaruar, sipas kontratës noteriale me 

nr.*** rep., **/* kol., në datën 30.01.2017. Vlera 5.500 euro. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

6.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur14; 

6.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

6.3 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

dokumentacionin justifikues nga institucionet ligjzbatuese15, informohet se Gledis Nano ka të 

regjistruar në DPSHTRR në datën 15.07.2015, mjetin Toyota Corolla me targë AA *** **. 

Komisioni ka kërkuar informacion nga DPSHTRR mbi pronësinë e pasurisë së luajtshme të 

vetëdeklaruar nga subjekti i vlerësimit dhe konkretisht autoveturë, marka “Toyota”, tipi 

“Corolla”. Me shkresën nr. *****/* prot datë 05.07.2019 të DPSHTRR, Komisioni është 

informuar se  për pasurinë e luajtshme është lëshuar leje qarkullimi në emër të Gledis Nano 

dhe po ashtu certifikatë pronësie më datë 15.07.2015. DPSHTRR konfirmon kontratën e shitjes 

së automjetit Toyota Corolla, me nr.*** rep., **/* kol., datë 30.01.2017, lidhur pranë noteres 

V. M. 

6.4 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si burim krijimi të kësaj pasurie, të ardhurat nga paga e 

vet dhe e bashkëshortes ndër vite. Komisioni kreu hetimin administrativ për të ardhurat e 

                                                                 
14 Kontratë shitje automjeti nr. *** rep., nr. **/* kol., datë 30.1.2017, për shitje të automjetit tip Toyota Corolla, me targë AA*** **, në 

shumën 5.500 euro; lidhur midis K. dhe subjektit. Pagesë e kryer jashtë zyrës noteriale. 
15 Shkresë e DPSHTRR nr. *****/* prot., datë 5.7.2019, konfirmon kontratë shitje automjeti tip Toyota Corolla, me targë AA *** **, nr.*** 

rep., nr.**/* kol., datë 30.1.2017, të noteres V.M., për shumën 5.500 euro, likuiduar jashtë zyrës noteriale; leje qarkullimi për Gledis Nano, 

nr. TR* *******, për automjetin me targë AA*** **, lëshuar në datën 15.7.2015; certifikatë pronësie e mjetit lëshuar në datën 15.7.2015; 
kontratë shitje automjeti nr. *** rep., nr. *** kol., datë 9.5.2015, për blerjen e automjetit tip Toyota Corolla me cmim 5.500 euro. 
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krijuara dhe të përdorura si burim për blerjen e këtij automjeti nga ana e subjektit të vlerësimit, 

duke arritur në përfundimin  se subjekti ka pasur mundësi financiare që justifikojnë mbulimin 

e shpenzimeve për blerjen e këtij automjeti. 

6.5 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit, arriti në përfundimin se deklarimi i subjektit 

të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave të kryera në hetimin administrativ me institucionet. Subjekti i vlerësimit ka 

bërë deklarim të saktë, në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar. 

 

7. Blerë automjet tip Mercedes Class B 200, sipas faturës me nr.***, datë 11.10.2016. Burimi 

i krijimit, zvogëluar gjendja cash në banesë, krijuar nga kursimet ndër vite. Vlera 2.900 euro. 

Pjesa në %, 100%. 

Shitur automjeti tip Benz Mercedes Class B 200, i deklaruar, sipas kontratës noteriale me 

nr.*** rep., ***/* kol., në datën 26.07.2017. Vlera 980.000 lekë. Pjesa në %, 100 %. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

7.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur;16 

7.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

7.3 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, administroi 

sqarimet e depozituara nga subjekti; faturën me nr.***, datë 11.10.2016 për blerjen e automjetit 

ti Benz Mercedes Classe B 200. 

Nga krahasimi i të dhënave të deklaruara nga subjekti në deklaratën “Veting” me  të dhënat e 

deklaruara në deklaratën e interesave periodikë, depozituar pranë ILDKPKI në vitin 2016, 

evidentohet se subjekti ka deklaruar si burim të krijimit të kësaj pasurie, pakësimin e gjendjes 

cash në banesë, nga shuma 1.500.000 lekë, në shumën 1.100.000 lekë. DPSHTRR nuk shprehet 

për këtë automjet.   

Subjekti i vlerësimit gjatë procesit ka dhënë sqarime dhe ka depozituar në protokoll 

dokumentacion ligjor shtesë dhe konkretisht: 1. Kopje të faturës nr.***, datë 11.10.2016, 

lëshuar në Itali, për blerjen e automjetit Mercedes Class B 200, në vlerën 2.900 euro; 2. Kopje  

të dokumentit të vlerësimit nga drejtoria e doganës, me vlerë të zhdoganimit të automjetit në 

shumën 88,165 lekë. 

7.4 Në lidhje me shitjen e automjetit në shumën 980,000 lekë, subjekti u pyet gjatë hetimit 

administrativ dhe dha shpjegimin se meqenëse u paraqit një ofertë e kënaqshme, vendosi ta 

shesë automjetin. Shitja është kryer nëpërmjet një kontrate të rregullt noteriale. 

                                                                 
16 Kontratë shit-blerje automjeti nr. *** rep., nr. ***/* kol., datë 26.7.2017 për shitje të automjetit tip Daimler/245/B 200 CDI, me targë 

AA*** **, në shumën 980.000 lekë. 
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7.5 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti17 i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arriti në përfundimin se deklarimi i subjektit 

të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me deklarimin e bërë në vitin 

2016 pranë ILDKPKI.  Subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë dhe nuk ka kryer fshehje 

të pasurisë, në përputhje me Ligjin 12/2018, i ndryshuar. Shitja e automjetit në vlerën 980.000 

lekë më datë 26.07.2017, është bërë në formë të rregullt ligjore, para noteres B.N., me kontratë 

me nr.*** rep, nr.***/* kol., dhe është në përputhje me deklarimin e bërë nga subjekti. 

 

8. Depozitë bankare, pranë Societe Generale Albania, për lindjen e djalit Aaron, në vlerën 1.000 

lekë, dhe gjendja e kësaj llogarie sot është 1.343,12 lekë. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

8.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur;18 

8.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

8.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

8.4 Nga hetimi administrativ për depozitën bankare në emër të të birit të subjektit të vlerësimit 

“Depozitë bankare, pranë Societe Generale Albania, për lindjen e djalit A., në vlerën 1.000 

lekë, dhe gjendja e kësaj llogarie sot është 1.343,12 lekë”, në lidhje me ekzistencën e pasurisë 

subjekti ka paraqitur shpjegime të mbështetura në dokumentacion ligjor. 

Pasqyrë të SGA Bank, për depozitë për fëmijë në emër të djalit, A. Nano, me gjendje në 1.483, 

61 lekë /datë 11.4.2018. Çelur në datë 7.5.2010 me shumën 1.000 lekë. 

SGA Bank, me shkresë nr. prot.*****, datë 28.6.2019, konfirmon llogari në emër të djalit A. 

Nano, me gjendje 5.000 lekë / 31.12.2010; 0 lekë / 4.4.2019. 

 

9. Bizhuteri të ndryshme, të trashëguara nga paraardhësit e bashkëshortes, të pavlerësuara. 

Deklaruar në ILDKPKI me Deklaratën e Interesave Privatë para Fillimit të Detyrës, 

datë16.3.2016, pas emërimit në detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Antiterrorit, në shkurt të 

vitit 2016. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

9.1 deklaratën e pasurisë; 

9.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

                                                                 
17 Kopje të faturës nr.***, datë 11.10.2016, lëshuar në Itali, për blerjen e automjetit Mercedes Class B 200, në shumën 2.900 euro. 

 
18 Pasqyrë të SGA Bank, për depozitë për fëmijë në emër të djalit, me gjendje në 1.483, 61 lekë /datë 11.4.2018. Çelur në datë 7.5.2010 me 

shumën 1.000 lekë; SGA Bank, me shkresë nr. prot.*****, datë 28.6.2019, konfirmon llogari në emër të djalit të subjektit, me gjendje 5.000 

lekë / 31.12.2010; 0 lekë / 4.4.2019. 
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b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

9.3 Gjatë procesit, subjekti i vlerësimit është pyetur në lidhje me bizhutë, për të cilat ka dhënë 

sqarime dhe paraqitur dokumentacion justifikues. Në vijim të procesit, subjektit i është kërkuar 

vlerësimi i bizhuve, për të cilin ka paraqitur një vërtetim vlerësimi nga një argjendari e 

licencuar, e cila pasi i ka inventarizuar bizhutë, i ka vlerësuar në shumën 2.306.400 lekë. 

 

IV-B. VLERËSIMI I PASURISË PËR PERSONAT E LIDHUR ME SUBJEKTIN 

          DEKLARIMI I TË ATIT 

 

1. Automjet tip Ford Focus, prodhim i vitit 1999, blerë nga babai në datë 12.03.2014. 

Burimi i krijimit të vlerës së blerjes së këtij automjeti, janë kursimet në vite nga të 

ardhurat e tij nga paga. Vlera 1.000 euro. Pjesa në %, 100 %. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar;19 

1.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

1.4 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

informacion zyrtar nga institucionet ligjzbatuese, evidentoi se DPSHTRR me shkresën me nr. 

*****/* prot., datë 5.7.2019, konfirmon blerjen e automjetit tip Ford Focus, prodhim i vitit 

1999, nga ana e Agron Nano, në shumën 1.000 euro.20 Subjekti gjatë procesit, ka dhënë sqarime  

dhe ka depozituar dokumentacion ligjor shtesë21 për datën e aplikimit dhe regjistrimit pranë 

DPSHTRR Tiranë, të automjetit tip Ford Focus. 

1.5 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arriti në përfundimin se deklarimi i subjektit 

të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave të kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit ka 

bërë deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin. 

IV-C DEKLARIMI I VËLLAIT TË SUBJEKTIT ERJON NANO 

 

                                                                 
19 DPSHTRR, me shkresë nr. *****/* prot., datë 5.7.2019, konfirmon blerjen e automjetit tip Ford Focus, prodhim i vitit 1999, nga ana e 

Agron Nano. 
20 Deklaratë e lëshuar nga pronarja e automjetit E.L.; dokument doganor i datës 18.03.2013, me anë të të cilit provohet shlyerja e detyrimit 

doganor nga ana e Agron Nano. 
21 Certifikatë të pronësisë për automjetin tip Ford Focus, me targë AA*** **, në emër të Agron Petref Nano, lëshuar në datë 12.3.2014, nga 

DRSHTRR Tiranë, Certifikatë të kontrollit fizik, lejen e qarkullimin dhe dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve. 
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1. Automjet SAAB, blerë në datën 24.11.2017, në vlerën 1.000 euro dhe 57.000 lekë, paguar 

zhdoganimin. Burimi i krijimit të vlerës së blerjes së këtij automjeti, janë kursimet në vite nga 

të ardhurat nga paga. Vlera 187.000 lekë. Pjesa në %, 100 %. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

1.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

1.4 Nga hetimi administrativ në lidhje me ekzistencën e pasurisë, Komisioni, pasi administroi 

informacion zyrtar nga institucionet ligjzbatuese22, evidentoi se DPSHTRR me shkresën me 

nr.*****/* prot., datë 5.7.2019, konfirmon “Leje qarkullimi” në emër të Erjon Nano, me nr. 

TR** *******, për automjetin tip SAAB, me targë AA*** **; faturë shitje përpiluar në 

Gjermani, për shitjen e automjetit tip SAAB, në shumën 900 euro, në datën 10.10.2017, palë 

shitëse V. B.; dokument doganor për pagesën e shumës 73.642 lekë nga ana e Erjon Nano, në 

datën 23.11.2017.  

Subjekti gjatë procesit ka depozituar në protokoll kopje dokumentacioni justifikues dhe 

konkretisht “Certifikatë të pronësisë” për automjetin tip SAAB, me targë AA*** **, në emër 

të Erjon Agron Nano, lëshuar në datë 24.11.2017, nga DRSHTRR Tiranë. 

1.5 Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit arriti në përfundimin se deklarimi i subjektit 

të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave të kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Vëllai i subjektit ka 

burime financiare të mjaftueshme për justifikimin e vlerës së blerjes së automjetit tip SAAB 

dhe deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin. 

 

IV-D DEKLARIMI I TË ARDHURAVE 

 

1. Të ardhurat e deklaruara nga subjekti dhe personat e lidhur janë: 

 Të ardhurat e realizuara nga subjekti për periudhën 2002–2018,  sipas dokumentacionit 

ligjor dhe institucioneve, janë në vlerën rreth 12.560.000 lekë. 

 Të ardhurat e realizuara nga bashkëshortja e subjektit për periudhën prill 2005–prill 2018, 

sipas institucioneve të specializuara dhe nga dokumentacioni i paraqitur, janë në vlerën 

10.186.000 lekë.  

                                                                 
22 Shkresë e DPSHTRR me nr.*****/* prot., datë 5.7.2019, konfirmon “Leje qarkullimi” në emër të Erjon Nano, me nr. TR** *******, për 

automjetin tip SAAB, me targë AA*** **; faturë shitje përpiluar në Gjermani, për shitjen e automjetit tip SAAB, në shumën 900 euro, në 

datën 10.10.2017, palë shitëse V. B.; dokument doganor për pagesën e shumës 73.642 lekë nga ana e Erjon Nano, në datën 23.11.2017.  
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 Të ardhurat e realizuara nga babai i subjektit për periudhën 1974–2018, sipas 

institucioneve të specializuara dhe nga dokumentacioni i paraqitur, janë në vlerën rreth 

11.030.000 lekë. 

 Të ardhurat e realizuara nga nëna e subjektit për periudhën 1978–2018, sipas 

dokumentacionit të  paraqitur, janë në vlerën rreth 655.000 lekë. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar; 

1.3 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

1.4 Nga hetimi administrativ për verifikimin e deklarimeve të subjektit mbi burimin dhe nivelin 

e të ardhurave, komisioni administroi përgjigjet e institucioneve përkatëse si dhe 

dokumentacion ligjor shtesë të depozituar nga subjekti.23  

1.5 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi të dhënat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti dhe personat 

e lidhur me të kanë burime të ligjshme të të ardhurave dhe kanë bërë deklarim të saktë dhe në 

përputhje me ligjin. 

 

IV-E DEKLARIMI I SHPENZIMEVE 

 

1. Shpenzimet e deklaruara nga subjekti dhe personat e lidhur janë: 

 

 Pagesat për vitin 2017, për konsumimin e energjisë elektrike, kontrata në emër të babait 

Agron Nano, me nr.T-*****, 47.727 lekë. 

                                                                 
23 1. Të dhëna për pagën, dërguar me email zyrtar në datë 10.4.2018, për përfitimin nga ana e subjektit të të ardhurave nga paga, për periudhën 

1.7.2002 – 16.2.2004; 2. Vërtetim nr.**/* prot., datë 23.4.2018, lëshuar nga DPPSH; 3. Vërtetim nga RFZ Bank, për gjendjet në llogarinë e 

pagës së subjektit, për periudhën 2005 – 2018; 4. Vërtetim nga Veneto Bank, për të ardhurat e subjektit nga paga; 5. Vërtetim për pagën neto, 

lëshuar nga ******* ********, për periudhën 1.11.2008 – 2.11.2011; 6. Shkresë nr. **/*****/* prot., datë 16.7.2019 e ISP Bank; 7. Vërtetim 

nr.**** prot., datë 13.4.2018, lëshuar nga AKEP; 8. Faqe e shkëputur nga Libri i Pagës, AKEP, për të ardhura e shpërblime të përfituara nga   

bashkëshortja, Filiola Nano, për periudhën janar – mars 2018; 9. Vërtetim nr.**/* prot., datë 18.4.2018, për të ardhurat nga paga për Agron 

Petref Nano, si ish – punonjës pranë DV të Policisë Tiranë, për periudhën 1.11.1998 – 31.10.2000; 10. Shkresë e BKT, me nr. ****/* prot., 

datë 31.7.2019 ku evidentohet se Agron Nano, është paguar nga “*****” shpk, në periudhën 29.4.2016 deri 30.4.2018, në shumën 612.500 

lekë dhe nga data 20.9.2018 – 29.7.2019 me pension pleqërie në shumën 530.602 lekë; 11. Vendim “I lëshimit të urdhrit të ekzekutimit”, datë 

26.11.2013, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë; 12. Vërtetime nr. **** prot. dhe ****/* prot., datë17.10.2019 (marrë nga dosja e 

depozituar në Sigurimet Shoqërore), për trajtimin me pension pleqërie dhe pension suplementar; 13. Vërtetim nr. ****/* prot., datë 16.11.2011 

(marrë nga dosja e depozituar në Sigurimet Shoqërore), për të ardhurat në periudhën 20.1.1998 – 16.9.2006; 14. Vërtetim datë 3.4.2018 (marrë 

nga dosja e depozituar në Sigurimet Shoqërore), për të ardhurat për periudhën shtator 2006 – korrik 2009; 15. Vërtetim nr. **** prot., datë 

18.10.2019 të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, për të ardhurat për periudhën 1.7.2009 - 30.3.2018; 16. Kopje e librezës 

së punës në emër të Antoneta Nano (e ëma e subjektit); 17. Vërtetimin nr. ****/* prot., datë 18.10.2019 për periudhën e punësimit të nënës 

nga data 14.2.1978 – 31.3.1987; 18. Vërtetimin e datës 18.9.2019, të Zyrës Vendore të Arsimit në Elbasan, për periudhën 4.11.1987 – 

15.1.1994; 19. Vërtetimin nga Zyra e Punës Elbasan se është trajtuar me asistencë për vitin 1994; 20. Vendimi i Gjykatës nr.****, datë 

02.12.2009 në favor të subjektit të vlerësimit (shoqëruar me urdhër ekzekutimi). 
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 Pagesat për vitin 2017 për furnizimin me ujë, kontrata në emër të babait Agron Nano, 

me nr.*****, 17.354 lekë. 

 Pagesat për vitin 2017, për shpenzime telefon fiks, kontrata në emër të babait Agron 

Nano, me nr. tel. 042******, 19.447 lekë. 

 Pagesat për vitin 2017, për shpenzime telefonie celulare të subjektit të vlerësimit në 

vlerën 44.585,23 lekë 

 Shuma e paguar nga subjekti për vitin 2017, 7.913,22 lekë. 

 Pagesat për vitin 2017 për shpenzime telefonie celulare në emër të bashkëshortes në 

vlerën 49.179 lekë. 

 Shpenzimet e udhëtimit për (të nënës, babait, bashkëshortes, motrës dhe vëllait) 

periudhën 2016-2019 janë në vlerën e 3,750 eurove. 

2. Në përfundim të analizës financiare dhe hetimit administrativ gjendet e provuar 

mjaftueshmëria e burimeve të ligjshme që justifikon shpenzimet dhe e kryera dhe pasurinë e 

krijuar ndër vite nga subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të. Komisioni, pasi shqyrtoi 

dhe analizoi të dhënat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe ato të administruara gjatë 

hetimit administrativ, si dhe konfirmimet nga institucionet përkatëse shtetërore dhe private 

arriti në përfundimin se subjekti ka kryer deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin. 

 

IV-F DETYRIME DHE MARRËDHËNIE FINANCIARE NDAJ PERSONAVE 

JURIDIKË DHE FIZIKË 

 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar në deklaratën e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018, i 

ndryshuar, detyrimet financiare si vijon: 

 

1. Kredi konsumatore, pranë Union Bank, në emër të subjektit dhe të bashkëshortes, për 

rikonstruksion të banesës, në vlerën 1.000.000 lekë. Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur 

e pashlyer, deri në datën e deklarimit: 1.027.336,66 lekë. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

1.1 deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur;24 

1.2 provat shkresore/dokumente të vëna në dispozicion nga institucionet/organet publike dhe 

private në përputhje me Ligjin nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

1.3 Nga hetimi administrativ është administruar dokumentacioni nga Union Bank me shkresë 

nr.****/* prot., datë 4.7.2019, nga ku konfirmohet kredi në emër të Filiola Nano, 

bashkëkredimarrës Gledis Nano, marrë në datën 31.3.2017 – 31.3.2013, në shumën 1.000.000 

lekë. 

                                                                 
24 Kontratë Kredi Konsumatore datë 31.3.2017, lidhur midis Union Bank sh.a. dhe Filiola e Gledis Nano, për shumën e dhënë kredi 1.000.000 

lekë, me kohëzgjatje 72 muaj, kësti mujor 17.975,95 lekë. Data e fillimit të kredisë është 31.3.2017.   
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1.4 Subjekti i vlerësimit ka deklaruar pjesën e pashlyer të detyrimit financiar më datë 30.4.2018 

dhe ky deklarim është i saktë. Nga sqarimet e subjektit dhe dokumentacioni ligjor i depozituar 

në protokoll, rezulton se kredia konsumatore prej 1.000.000 lekësh është marrë për vazhdimin 

e punimeve të papërfunduara për rikonstruksionin e pasurisë së paluajtshme, që kanë prindërit 

e bashkëshortes së tij në Korçë.25 

1.5. Për sa më sipër Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e depozituara nga subjekti i 

vlerësimit dhe ato të administruara gjatë hetimit, arriti në përfundimin se deklarimi i subjektit 

të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me përgjigjet e 

korrespondencave të kryera në hetimin administrativ nga institucionet. Subjekti i vlerësimit 

nuk ka kryer fshehje të detyrimit financiar dhe ka bërë deklarim të saktë në përputhje me Ligjin 

12/2018, i ndryshuar. 

 

2. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si marrëdhënie financiare me persona juridikë e fizikë 

shumën prej 5.000 euro, dhënë si hua të vëllait, të ardhura të realizuara nga shitja e automjetit 

tip Toyota NDE 120 L Corolla, sipas kontratës me nr.*** rep., **/* kol., datë 30.01.2017. 

Shuma e detyrimit financiar që ka mbetur pa shlyer kundrejt subjektit të vlerësimit, deri në 

datën e deklarimit 5.000 euro. 

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

 

2.1 deklaratën e pasurisë; 

2.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

2.3 Nga hetimi administrativ është administruar deklaratë personale e vëllait të subjektit, me 

anë të së cilës konfirmohet marrja hua e shumës prej 5.000 euro, nga subjekti i vlerësimit. 

2.4 Për sa më sipër komisioni pasi administroi dokumentacionin e paraqitur nga subjekti arriti 

në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me Ligjin 

12/2018, i ndryshuar. 

 

3. Subjekti i vlerësimit ka deklaruar si marrëdhënie financiare me persona juridikë e fizikë, 

shumën prej 20.665 eurosh, dhënë si hua kunatit, vëllait të bashkëshortes, V. R., të ardhura të 

realizuara nga shitja e automjetit tip Skoda Yeti 1.2 TSI Outdoor dhe automjetit tip Benz 

Mercedes Classe B 200, sipas kontratës noteriale me nr.*** rep., dhe nr. ***/* kol., në datën 

26.07.2017.  

 

a. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi: 

3.1 deklaratën e pasurisë; 

                                                                 
25 Certifikatë pronësie e lëshuar më datë 13.09.2007 për pasurinë e llojit “apartament”, me vendndodhje në Korçë, në Z.K.****, me 

sipërfaqe totale 167 m2, në pronësi të K.R dhe D.R.  
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3.2 dokumentacionin e paraqitur në deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara nëpërmjet postës elektronike. 

 

b. Arsyetimi ligjor dhe analiza e provave në zbatim të Ligjit. 

 

3.3 Nga hetimi administrativ është administruar deklaratë personale e vëllait të bashkëshortes 

së subjektit, me anë të së cilës konfirmohet marrja hua e shumës prej 20.665 eurosh, nga 

subjekti i vlerësimit. 

3.4 Për sa më sipër komisioni pasi administroi dokumentacionin e paraqitur nga subjekti arriti 

në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me Ligjin 

12/2018, i ndryshuar. 

 

 

IV-G PËRFUNDIME PËR PROCESIN E VLERËSIMIT TË PASURISË 

 

• Në mënyrë të përmbledhur, referuar të dhënave të deklaratës së pasurisë dhe 

konfirmimeve nga institucionet e specializuara, subjekti ka asete dhe detyrime deri në 

datë 28.4.2018, si më poshtë: 

• Apartament me sip. 72.6 m2; apartament me sip. 65 m2; njësi me sip. 32.30 m2, në 

rrugën “Ali Demi”, Tiranë, blerë në datë 18.9.1995, me çmim 1.700.000 lekë; shtesat 

e legalizuara në v. 2019, me vlerë të deklaruar 150.000 lekë. Zotërimi 25 % me nënën, 

babanë dhe vëllanë. 

• Tokë arë me sip. 1.822 m2, ZK ****; arë me sip. 2.464 m2, ZK ****; arë me sip. 2.464 

m2, ZK ****; ndodhur në Yzberisht, Tiranë. Përfituar nga ligji 7501. Pronësia 25% me 

nënën, babanë dhe vëllanë. 

• Gjendje cash në banesë, në shumën 1.500.000 lekë. Pronësia 50%. 

• Depozitë në SGA Bank, në emër të djalit A. Nano, me gjendje: 1.483, 61 lekë /datë 

11.4.2018. 

• Kredi në Union Bank në shumën 1.000.000 lekë, me kohëzgjatje 72 muaj, kësti mujor 

17.975,95 lekë. Data e fillimit të kredisë është 31.3.2017.  Detyrim i mbetur pa shlyer 

në 30.4.2018/ 1.027.336 lekë. 

• Hua dhënë kunatit, vëllait të bashkëshortes, V. R., në shumën 20.655 euro. 

• Hua dhënë vëllait, Erjon Nano, në shumën 5.000 euro. 

Vlera e pasurisë është 25.655 euro + 4.350.000 lekë, e konvertuar në vlerën rreth 7.609.156 

lekë/bruto dhe në vlerën 4.759.156 lekë/neto. 

Subjekti ka detyrime financiare në vlerën totale, rreth 1.027.336 lekë. 

 

 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, saktësinë e burimeve financiare 

të deklaruara dhe mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe për 

evidentimin e rasteve të konfliktit të interesit, u bë analiza e të dhënave të deklaruara nga 

subjekti, me informacionet e ardhura nga institucionet e specializuara, proces nga i cili, në 

mënyrë të përmbledhur, rezultoi se: 
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 Pasuria totale është në vlerën: 25.655 euro + 4.350.000 lekë, e konvertuar në vlerën rreth 

7.609.156 lekë/bruto dhe në vlerën rreth 4.759.156 lekë/neto. 

 Të ardhurat totale familjare (subjekti + bashkëshortja) janë gjithsej në shumën rreth: 

22.746.000 lekë.  

 Gjithashtu si burim ka deklaruar: kredi në Union Bank në shumën 1.000.000 lekë, me 

kohëzgjatje 72 muaj, kësti mujor 17.975,95 lekë. Data e fillimit të kredisë është 31.3.2017. 

Detyrim i mbetur pa shlyer në 30.4.2018/ 1.027.336 lekë.  

 Nga viti 2003 deri në vitin 2019, referuar treguesve statistikorë të INSTAT, subjekti dhe 

familjarët e tij kanë shpenzuar minimalisht për konsum familjar rreth 5.568.868 lekë. 

 

Në përfundim të analizës së pasurisë, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar 

përputhshmërinë e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe duke 

analizuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë nga ana financiare, në përputhje me pikën 6 të 

nenit 34 të ligjit 12/2018, konstatohet se për subjektin e vlerësimit: 

 

a)  deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin,  

b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasuritë;  

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

ç)  nuk ka kryer deklarim të rremë; 

d) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

 

V-A KONTROLLI I FIGURËS 

 

1. Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të 

tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimi 

i atyre që janë të përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

2. Analiza ligjore e vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elemente (i) të dhënat e deklaruara 

nga subjekti i vlerësimit në deklaratën e figurës, sipas përcaktimeve të nenit 36, pika 1, Ligjit 

12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 

36, pika 3, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) verifikimin e informacioneve të ardhura nga 

publiku, në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo të personave të lidhur, në 

zbatim të nenit 36, pika 3, gërmra (ë), e Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

3. Nga vetëdeklarimi i subjektit Gledis Nano rezulton se: 

 

 Ka pasur mbiemër tjetër më parë, me vendimin nr.**, datë 28.1.2005, të Njësisë 

Administrative Kashar, Tiranë, është bërë ndryshimi i mbiemrit nga Nana në Nano26. 

 Ka qenë subjekt i një procedimi disiplinor nga ana e autoritetit punëdhënës, Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, si pasojë e një kontakti të papërshtatshëm në vitin 2008, 

për të cilin është proceduar. Në lidhje me këtë procedim z. Gledis Nano ka bërë padi në 

                                                                 
26 Dokumentacion i plotë i Zyrës së Gjendjes Civile, Komuna Kashar, lidhur me ndryshimin e mbiemrit të familjes nga Nana në Nano, datë 

28.1.2005. 
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gjykatë dhe sipas Vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, datë 4.11.2010 është rikthyer në 

detyrë. 27 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit: 

 

4. Komisioni për të kontrolluar saktësinë e deklarimeve të subjektit të vlerësimit Gledis Agron 

Nano, në deklaratën për kontrollin e figurës, në zbatim të nenit 37, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar 

ka kryer veprime hetimore, duke kërkuar informacion zyrtar pranë institucioneve ligjzbatuese. 

 

5. Nga përgjigjet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese si dhe bazuar në 

relacionin e pjesshëm të deklasifikuar me vendimin e KDZH, nr ***/*, datë 19.11.2019, ka 

rezultuar se: 

 

5.1 Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar me shkresën nr.**** prot. 

dt.04.07.2019, konfirmon se shtetasi Gledis Agron Nano është i pajisur me certifikatë 

sigurie CSP, niveli “Tepër Sekret”, me vlefshmëri nga data 18.09.2015 deri më 16.09.2020.  

5.2 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr.***/* 

prot., datë 24.07.2019 ka përcjellë Vendimin nr.***, datë 18.07.2019 lidhur me subjektin 

e vlerësimit Gledis Nano. Me anë të këtij vendimi Komisioni informohet se shtetasi Gledis 

Nano nuk rezulton të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë 

anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish- Sigurimi i Shtetit, deri në 2 korrik 1991.  

5.3 Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, me 

shkresë nr.****/* prot. dt. 09.07.2019, konfirmon se pas verifikimeve të kryera në sektorin 

e kartotekës, në Drejtorinë e Analizës dhe Informacionit Kriminal, shtetasi Gledis Nano 

dhe personat e lidhur me të, nuk janë të regjistruar për veprimtari kriminale. 

5.4 Ministria e Drejtësisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve nëpërmjet email-it datë 

10.7.2019, konfirmon se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes gjyqësore 

shtetasi Gledis Agron Nano, rezulton i padënuar. 

5.5 Avokati i Popullit me shkresë nr.***/* prot, datë 07.08.2019 konfirmon se nga lista emërore 

e paraqitur nga KJV, pjesë e të cilës është dhe subjekti i vlerësimit Gledis Nano, nuk 

rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura. 

5.6 Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, me shkresën nr.****/**, dt. 20.9.2019, 

informon Komisionin se për shtetasin Gledis Nano nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk 

është kërkuar masë e sigurimit personal, nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo 

personit nën hetim, nuk ka patur regjistrim të veprave penale dhe nuk ka patur raste të 

urdhrave ndërkombëtarë të ndalimit.  

5.7 Institucioni ligjzbatues dërgon informacionin: Në vitin 2008, me detyrë shef 

seksioni/specialist seksioni kundër krimeve ndaj jetës dhe lirisë së personit, Sektori kundër 

Krimeve të Rënda,  Drejtoria e Policisë, Qarkut Tiranë, ka patur kontakte të papërshtatshme 

me 2 persona, të dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike.  

5.8 Denoncime nga publiku: Rezulton se nuk ka pasur denoncime në KJV me postë eletronike, 

apo të dhëna që cënojnë figurën e subjektit të vlerësimit. 

                                                                 
27 Vendimi i Gjykatës së së Apelit Tiranë, nr.****, datë 4.11.2010. 



22 | 25 
 

 

6. Subjekti i vlerësimit në zbatim të pikës 2, të nenit 38 të Ligjit 12/2018, ka kryer testin 

psikologjik të personalitetit. Në datën 08.01.2020 është  protokolluar pranë Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit “Raporti i Vlerësimit Psikologjik” me nr. **/***.Në bazë të rezultateve 

të përftuara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, konkludohet se për z.Gledis Nano: 

 Aktualisht nuk konstatohet ndonjë çrregullim i mundshëm psikologjik, i cili mund të 

dëmtojnë funksionimin e përditshëm të subjektit. 

 Vlerësohet të jetë në marrëdhënie të mira personale dhe ndërpersonale. 

 Subjekti paraqet funksionim të mirë ditor dhe pa problematika të shfaqura të personalitetit, 

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

 Në tërësi shëndeti mendor shfaqet i mirë, pa problematika.  

 

7. Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

Komisioni pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Gledis 

Agron Nano, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i 

vlerësimit në formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimit dhe verifikimit e të të 

dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit 

psikologjik, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, arriti në 

konkluzionin se subjekti i vlerësimit Gledis Nano: 

 

a) ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi;   

b) ka informacion në deklarimin e tij dhe nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në këtë 

ligj, që tregon se subjekti ka patur kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale, veprim për të cilin është proceduar në vitin 2008. 

 Subjekti i vlerësimit ka bërë padi në gjykatë dhe sipas Vendimit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, datë 4.11.2010, kjo e fundit, ka vendosur pranimin e padisë të paditësit Gledis 

Nano, duke anuluar aktin administrativ të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit si 

akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin si dhe detyrimin për të dëmshpërblyer paditësin, me 

12 paga mujore. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka bërë rekurs në Gjykatën e 

Lartë për prishje të vendimit të gjykatës së Apelit Tiranë, kërkesë për të cilën Gjykata e 

Lartë, në datë 8.2.2012 ka vendosur mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë. 

 

 

V-B VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE: 

 

1. Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është: (i) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe 

trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit; (ii), respektimi i 

rregullave të etikës; (iii) i përmbushjes së detyrave nga punonjësi,sipas legjislacionit që 

rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit, në përputhje dhe me nenet 43, 44, 45, 

47, të Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 
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2. Analiza ligjore e vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elementë (i) të dhënat 

e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas përcaktimeve 

të nenit 44, pika 1, Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (ii) të dhënat e mbledhura nga Komsioni i 

Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë, 

sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e Ligjit 12/2018, i ndryshuar; (iii) tre dokumente të 

paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 44, pika 2, e Ligjit 

12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave funksionale të subjektit të 

vlerësimit. 

3. Sipas pikës 2 dhe 3 të nenit 44 të Ligjit 12/2018 periudha e vlerësimit të aftësive profesionale 

përfshin periudhën e vlerësimit për aftësitë profesionale, nga data e emërimit të punonjësit në 

gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 vjet. 

4. Trupa e vleresimit pasi administroi dokumentacionin zyrtar nga institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuesve, konstaton se: 

 

a- Niveli i arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin. 

 

1. Subjekti i vlerësimit është diplomuar në Akademinë e Policisë “Arben Zylyftari” në vitet 

1999- 2002 ku pas diplomimit ka marrë titullin “Specialist i Lartë Policie”. Në vitet 2006 – 

2009 është diplomuar në Universitetin Jo Publik “Kristal” me titullin “Jurist”, ndërsa në vitet 

2009 – 2011 ka kryer studime pasuniversitare në fushën juridike, pranë Universitetit “Luigj 

Gurakuqi”, Shkodër. Niveli arsimor përputhet me kriteret e përcaktuara në nenin 77 të Ligjit 

70/2014. 

2. Ka zhvilluar trajnime brenda dhe jashtë vendit, të cilat sipas titullit përputhen me pozicionet 

e punës që ka mbajtur në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës së punësimit. Angazhimi i tij ka 

qenë maksimal, i cili vërehet edhe në vlerësimet e kryera për trajnimet dhe kryesisht ato të 

zhvilluara jashtë Republikës së Shqipërisë. 

 

b- Respektimi i rregullave të etikës. 

 

1.Nga verifikimi i dokumentacionit që administrohet në dosjen e tij në KJV e përcjellë nga 

Policia e Shtetit, konstatohet se subjekti i vlerësimit nuk ka masa disiplinore përgjatë periudhës 

7-vjeçare në fuqi ose të parashkruara, sipas Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

2.Sipas dokumentacionit të vlerësimeve të punës për periudhën 2012-2018, konstatohet se 

subjekti i vlerësimit ka qenë vlerësuar me nivelin “Shumë mirë”, duke u vlerësuar për një nivel 

të lartë të organizimit të punës në grup, për përpikmëri dhe besueshmëri, për saktësi në marrjen 

e vendimeve, për përkushtimin, integritetin dhe standardet e larta etike. 

 

c- Përmbushja e detyrave nga punonjësi, në përputhje me këtë ligj dhe me legjislacionin 

që rregullon veprimtarinë e punonjësit të Policisë së Shtetit. 

 

1.Në zbatim të pikës 2 nenit 45, dhe pikave 2 dhe 3 të nenit 46 të Ligjit 12/2018, janë 

administruar dokumentet si nga punonjësi por edhe nga Policia e Shtetit, për vlerësimin e 

përmbushjes së detyrave nga punonjësi, janë administruar gjithsej edhe 3 (tre) dokumente. 
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2. Nga shqyrtimi i tre dokumenteve, konstatohet se subjekti i vlerësimi, harton/përgatit në nivel 

të lartë analiza dhe raporte mbi veprimtarinë e strukturës. Dallohet për një shkrim të qartë e të 

kuptueshëm, paraqitje të saktë të problemeve dhe përdorimin e metodave krahasuese për 

evidentimin e punës së kryer. Një aspekt tjetër, që dallohet në përgatitjen e dokumentacionit 

është aftësia për evidentimin e problemeve dhe arritjeve, nëpërmjet një gjuhe të pasur e të 

kuptueshme. 

3. Procesi i fitimit të gradës neni 45, pika 3, shkronja (c), e ligjit 12/2018, përcakton se: objekt 

i vlerësimit të afësive profesionale janë edhe ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, 

sipas legjislacionit në fuqi. 

4.Nga kartela personale e subjektit Gledis Nano, janë administruar të dhëna lidhur me ecurinë 

e tij në grada, sipas akteve të mëposhtme: 

 urdhër nr.****, dt. 27/07/2002 ; urdhër nr.***, dt. 17/06/2008; urdhër nr.***/*, dt. 

12/10/2011; urdhër nr.***/*, dt. 26/12/2013 (vendim gjyqësor); urdhër nr.***/*,dt. 

26/09/2016 (vendim gjyqësor). 

 

Përfundime të raportit për vlerësimin profesional. 

 

1. Komisioni, pasi ka kryer një hetim të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për 

subjektin e vlerësimit Gledis Nano, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të 

deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, (ii) analizimit 

dhe verifikimit të të dhënave të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, çmon 

se:  

 ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional, në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi; 

 niveli arsimimit përputhet me funksionet dhe me detyrat të cilat ushtron; 

 ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës është bërë sipas legjislacionit në fuqi. 

 në dosjen e personelit ndodheshin të dorëzuara dokumente të përgatitura, punime për 

nivelin manaxherial, në të cilin subjekti ushtron dhe detyrën e tij gjatë këtij vlerësimi; 

 vlerësimet e punës janë pozitive; 

 gjatë procesit të hetimit administrativ nuk ka patur asnjë ankesë nga të tretët. 

 

 

V-C KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

bazuar në provat e administruara, raportet dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi 

subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet 

nga subjekti i vlerësimit, arriti në përfundimin se subjekti i vlerësimit Gledis Nano, ka plotësuar 

së bashku kushtet e mëposhtme: 

 

 Nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

 Nivel të besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës, 

 Nivel të mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 
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PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, mbështetur në pikat 7, 8, të nenit 56, 

të Ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të 

shkronjës “a”, të nenit 59, si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar, 

 

 

VENDOSI: 

 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Gledis Agron Nano me funksion “Drejtor i 

Drejtorisë së Antiterrorit” në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

 

2. Vendimi i argumentuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit, dhe Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit, brenda 15 ditëve pas përfundimit të seancës. 

 

3. Ky vendim 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. 

 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. 

 

5. Ky vendim u shpall sot më datë 7 Shkurt 2020, në Tiranë. 

 

 

            TRUPA E VLERËSIMIT 

 

 

    Nertila SADEDINI 

     

              KRYESUES 

 

 

 

Adriana MEKO            Arta LLESHI 

 

 RELATOR                 ANËTAR 

 

 


