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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

Nr. 29/166 Prot                                                                                                         Tiranë, më 04 /06/2020 

 

V E N D I M 

Nr. 21 datë  03.06.2020 

 

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

         KRYESUES: Sonila KADAREJA  

RELATOR: Ledian RUSTA 

ANËTARË: Luljeta QOKU 

 

nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Erlisa Shkodrani, Suela Pashaj, më datë 29/05/2020, ora 9:30, në 

Tiranë, në Pallatin e Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore që i përket: 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Bledar Shyqyri ÇELIKU, i datëlindjes 24.04.1978, 

lindur në Durrës dhe banues në lagjen “Kodër”, Shijak 

me funksion Drejtor në Drejtorinë kundër 

Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e 

Policisë Kriminale, në Policinë e 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” (i ndryshuar); 

 

Ligji Nr.49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar); 

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit; 

Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të 

Unifikuar për Procesin e Vlerësimit. 
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TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 
 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatorit të çështjes Ledian Rusta, 

vlerësoi shpjegimet e subjektit të vlerësimit dhe analizoi provat shkresore të paraqitura në 

vijim të rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku, i cili në seancë 

dëgjimore publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi 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: 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) 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, Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar) (këtu e në vijim Ligji i Vlerësimit 12/2018 (i 

ndryshuar). 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 
 

Sipas përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 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 Bledar Shyqyri 

Çeliku, është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të 

tij “Drejtor në Drejtorinë kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e Policisë Kriminale, në 

Policinë e Shtetit”. 

Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting” subjekti Bledar Shyqyri Çeliku mbante postin aktual. 

Subjekti i vlerësimit, Bledar Shyqyri Çeliku, 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”. 

Trupa e Komisionit, në veprimet e saj proceduriale, menjëherë pas hedhjes së shortit dhe marrjes së 

dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit 12/2018, konstatoi se subjekti ka paraqitur 

në datën 02/05/2018, konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj të tre deklaratat që parashikon 

ligji 12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale. 

Formulari i pasurisë ka Indeks Nr. 244, viti 2018. 

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 Sonila Kadareja (Kryesuese), Ledian 

Rusta (Relator) dhe Luljeta Qoku (Anëtar). 

Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e vlerësimit 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 
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Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”), me Vendimin 

nr.1, datë 18.6.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku. 

1. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 20/06/2019 ka njoftuar subjektin e 

vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i është 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. 

 

2. Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit në Komision në datën 

24/6/2019 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e 

trupës së vlerësimit. 
 

3. 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. 
 

4. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit të vlerësimit 12/2018, i 

ndryshuar ka për objekt: 

 

a) vlerësimin e pasurisë; 

b) kontrollin e figurës; 

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 
 

5. 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. 
 

6. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ, bazuar në Ligjin e vlerësimit 

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 dhe 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; 

- Provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe private në    

   përputhje Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar). 

- Provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si dhe ka marrë në konsideratë 

 bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit. 
 

7. Trupa e vlerësimit në datën 05.03.2020 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 ndjekur të gjitha hapat 

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku, 

meVendimin nr.2 datë 05.03.2020, vendosi; 
 

❖ Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku, me funksion Drejtor 

në Drejtorinë kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e Policisë Kriminale, në 

Policinë e Shtetit ; 
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❖ 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; 

✓ Të drejtën e subjektit për t`u njohur me dosjen, zyrën/vendin ku mund të njihet dosja, si dhe të 

marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet e informacionit 

të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit sipas neneve 45-47 te Kodit 

të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e palëve sipas neneve 35-40 të Kodit të 

Procedurave Administrative. 

✓ Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove mbështetëse. 

Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për identifikimin dhe 

kontaktimin e dëshmitarit, si dhe të dhënat mbi thelbin e informacionit të pritshëm. 

✓ Afatin brenda të cilit duhet të bëjë kërkesën me shkrim për njohjen me dosjen dhe të paraqesë 

prova/shpjegime me shkrim apo të bëjë kërkesa në përputhje me pikat “d” dhe “e” të pikës 3 të 

Rregullores së Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit për hapat procedurialë të unifikuar gjatë 

vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit. 
 

8. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” apo “persona të tjerë të lidhur” në kuptim të 

pikës 11 të nenit 3 dhe neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe pika 1 e nenit 34 e Ligjit të Vlerësimit 

nr.12/2018 (i ndryshuar). 
 

9. Në datën 21/05/2020, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e 

vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 29 Maj 2020, ora 9:30, 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 

 

• Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Bledar Çeliku, u zhvillua në përputhje me kërkesat e 

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

• Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor. 

   • Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime lidhur 

      me rezultatet e hetimit kryesisht, si dhe mbi procesin e vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij (të 

      regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore). 

   • Në fund të seancës dëgjimore datë 29.05.2020, subjekti i vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku, kërkoi  

      konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 03/06/2020 për subjektin e  

     vlerësimit. 
 

III.  QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 
 

❖ Subjekti i vlerësimi Bledar Shyqyri Çeliku ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë gjithë procesit 

të vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit 12/2018(i ndryshuar); 
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❖ Subjekti ka paraqitur që në fazën e dorëzimit të deklaratave edhe dokumentacion shoqërues të 

vlerësuar nga ana e tij, si dhe gjatë fazës së hetimet administrativ, gjatë komunikimit dhe pyetjeve 

të drejtuara nga relatori, është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues 

shtesë me qëllim vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas 

rastit dhe rrethanave të tjera të çështjes për sqarim i kërkuar nga ana e relatorit. 
 

IV – A) VLERËSIMI I PASURISË 

❖ Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dizpozitat që normon neni 31 -34 i Ligjit të Vlerësimit 

12/2018, (i ndryshuar). 

❖ Objekt i vlerësimit të pasurisë është deklarimi dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit 

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

punonjësin dhe për personat e lidhur me të. 

❖ Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të neneve 32 dhe 33 ndërsa 

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

në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me Ligjin e Vlerësimit 

(12/2018), Ligjin për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të 

Personave të Zgjedhur dhe Nëpunësve të caktuar Publikë, Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike, Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe 

Financimit të Terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

❖ 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 

evidentimit të rasteve të konfliktit të interesit, janë kryer veprimet verifikuese, ku Komisioni me 

anë të korrespondencës të regjistruar me numër 29, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare 

në vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, Kadastër, ZRPP rajonale, ALUIZNI, DPSHTRR, 

QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial pranë Ministrisë së 

Drejtësisë, OSHEE, Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks fix etj. Gjithashtu 

Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit për vërtetimet e të ardhurave për 

secilin vit, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar si dhe gjatë pyetsorit sqarime të tjera financiare 

për burim të ardhurash për personat e lidhur dhetë tjerë të lidhur. 

❖ Hetimi administrativ i Komisionit është shtrirë edhe në deklaratat periodike të mëparshme që ka 

depozituar subjekti në ILDKPKI për shkak të qënies së tij në pozicione që bëhen subjekt deklarimi 

sipas Ligjit 9049/2003 (i ndryshuar), për deklarimin dhe kontrollin e pasurive. Trupa vlerësuese 

është treguar e kujdesshme lidhur me marrjen e këtyre deklarimeve dhe vlerësimin e tyre në natyrën 

e tyre rrethanore në funksion të zbatimit të detyrimeve ligjore sipas ligjit për deklarimin e pasurisë 

dhe të raportit të rëndësisë që mbartin ato në vetvete krahasuar me deklaratën e pasurisë Vetting 

2018, në nivel krahasimor, duke qenë se elementët për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive, 

i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin dhe personat e 

lidhur me të, gjenden të shprehur si në deklaratat periodike ashtu dhe atë veting. KJV, për të arritur 

në një konkluzion sa më te drejtë, i ka vlerësuar këto deklarata së bashku me provat e tjera në tërësi 

dhe harmoni me të gjitha rrethanat e çështjes. 

 

A) I. DEKLARATA E PASURISË 

 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 12/2018, subjekti i vlerësimit i nënshtrohet procesit të vlerësimit  

kalimtar për periudhën e vlerësimit të deklaratës së pasurisë nga data e fillimit të marrëdhënies së  punës 
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në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që  mban, deri në 

ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë. Subjekti i vlerësimit ka  deklaruar në deklaratën 

e pasurisë në zbatim të Ligjit nr 12/2018 si vijon: 
 

Pasuri nr. 1. Ndërtesë banimi, 2 kate, plus 1 kat bodrum, me sipërfaqe 196 m2 e hipotekuar më datë 

01/03/2017, si dhe trualli me sip 579 m2, në emër të babait Sh. Çeliku. Si pasuri është krijuar 

nga ana e prindërve të subjektit, në periudhën 1996-2004, në kushte informaliteti. Për këtë 

arsye ndërtimi dhe trualli i janë nënshtruar proçesit të legalizimit në periudhën e vitit 2006. 

Ku aktualisht ka mbaruar proçedura për sip. e ndërtimit 196m2 (e hipotekuar) dhe ende 

vazhdon proçedura për legalizimin e truallit ku është ndërtuar godina me sip 579m2. Lidhur 

me këtë pasuri, babai i subjektit me anë të deklaratës noteriale të datës 23/10/2012, të drejtën 

e tij mbi pasurinë në proçes legalizimi ia ka kaluar subjektit Bledar Çeliku dhe vëllait të 

subjektit E. Çeliku. Pas përfundimit të legalizimit të truallit e gjithë pasuria do të ndahet 

sipas deklaratës noteriale 50% subjektit Bledar Çeliku dhe 50% të vëllait të subjektit E. 

Çeliku. Burimi i Krijimit: Banesa 2 katëshe është ndërtuar në kushte informale në periudhën 

1996-2004 nga ana e prindërve me kursimet e tyre, nga të ardhurat e babait si administrator 

i aktivitetit tregëtar, Autoservis me NIPT ******, si dhe pagës së mamasë si arsimtare. 

Ndërsa vlera e proçesit të legalizimit është paguar 50% nga ana e subjektit me kursimet nga 

të ardhurat e pagës. Vlera e pasurisë: Kostoja e ndërtimit të banesës rreth 2,500,000 lekë 

(dy milion e pesëqind mijë). Vlera e sotme rreth 7,500,000 lekë (shtatë milion e pesëqind 

mijë). Kostoja e proçesit të legalizimit 367,180 lekë+vlera 385,000 lekë është paguar me 

bono privatizimi. (Bonot e privatizimit janë blerë me 10%, 38,500 lekë) 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 

 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga instiucionet private dhe publike 

c) dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 
 

2. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

KJV konstaton paraprakisht se pavarësisht se lidhur me asetin e deklaruar subjekti ka pretenduar se nuk 

ka kontribuar me vlerë monetare për ndërtimin e këtij aseti por duke qenë se ai është përfunduar së 

ndërtuari në vitin 2004 dhe subjekti që prej një viti e gjysëm ishte me detyrë në Policinë e Shtetit, si dhe 

për shkak se ai banon në këtë banesë bashkë me prindërit dhe është trashegimtar i 50% të kësaj pasurie 

sipas deklaratës noteriale, kjo pasuri i është nënshtruar hetimit administrativ dhe analizës financiare për 

një vlerësim të gjithanshëm. 

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

deklaruara, mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, si dhe evidentimin e rasteve 

të konfliktit të interesit, janë kërkuar të dhëna nga institucione publike dhe private të cilat në bazë të ligjit 

janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit u është drejtuar institucioneve të 

mëposhtme:  

• Agjensia Shtetërore e Kadastrës 
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• Drejtoritë Vendore në rreth dhe Zyrat Vendore të ASHK 

• ISSH    

• Drejtoria Tatimore Durrës 

• OSHEE 

 

Informacioni i dërguar nga këto institucione që japin të dhëna në interes të asetit të deklaruar janë si më 

poshtë: 

Agjensia Shtetërore e Kadastrës. Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Durrës me 

shkresën Nr. *****, dt. 17/09/2019, konfirmon se nga verifikimi i sistemit dixhital i të dhënave të 

regjistrimit të pasurive të paluajshme Durrës, rezulton pasuri e regjistruar në emër të shtetasit Sh. Çeliku, 

babait të subjektit të vlerësimit, si më poshtë: 

✓ Pasuri nr. ***** Vol.18, fq.242, Zk****, Lloji i Pasurisë Truall, Sip. Totale 500 m2 dhe 196 m2 

ndërtesë.  
 

Bashkë me të rezultojnë edhe dokumenta të tjera shoqëruese si: 

 

✓ Kërkesë për legalizim, data e aplikimit 11/04/2018 dhe përfundimit 20/04/2018, nga babai i 

subjektit, Sh. Çeliku 

✓ Kartelë pasurie të palujtshme në sipërfaqe 628 m2  tokë-truall, pronësi shtet, në Shijak regjistuar më 

05/03/2013,  në pronësi tij shtetasit Sh. Çeliku, në pjesën 1/1. 

✓ Kartelë pasurie të paluajtshme në sipërfaqe 196 m2  ndërtesë në Shijak regjistuar më 01/03/2017,  në 

pronësi tij shtetasit Sh. Çeliku, në pjesën 1/1. 

✓ Kartelë pasurie të palujtshme në sipërfaqe 500 m2 truall dhe 196 m2 ndërtesë në Shijak regjistuar më 

03/05/2018,  në pronësi tij shtetasit Sh. Çeliku, në pjesën 1/1. Përfituar përmes VKM nr.89, datë 

08/02/2017 

✓ Kartelë pasurie të palujtshme në sipërfaqe 128 m2  truall, pasuria shtet, në Shijak regjistuar më 

03/05/2018,  në cilësimin, truall ndarje pasurie. 

✓ Vërtetimi i pagesës së për fillimin e procesit të legalizimit pranë Alpha Bank në shumën 7,200 lekë 

për llogari të ZVRPP Durrës. 

✓ Plan rilevimi ndarje pasurie. 

✓ VKM Nr. 89, datë 08/02/2017 “Për kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të 

legalizuara dhe kompensim financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre”, 

ku në tabelën e saj ku evidentohet përfituesi shtetasi Sh. Çeliku, pronari i pasurisë “shtet” si edhe 

sipërfaqja prej 500 m2 

✓ Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore datë 25/09/2017 ku shuma e paguar në lekë është 274,230 

lekë dhe në bono në vlerën 385,000 lekë. 

✓ Faturat e parcelës ndërtimore paguar me bono privatizimi në vlerën 385,000 lekë përmes  Bankës 

Credins më datë 05/10/2017, paguar nga vëllai i subjektit, Z. E. Çeliku për Aluiznin Durrës. 

✓ Faturat e parcelës ndërtimore paguar në vlerën 274,230 lekë përmes bankës Credins më datë 

05/10/2017, paguar nga vëllai i subjektit, Z. E. Çeliku për Aluizni Durrës. 

✓ Çertifikatë për vërtetim pronësie lëshuar më datë 1/3/2017 e cila përshkruan llojin e pasurisë 

ndërtesë, Shijak, me sipërfaqe totale 196m2, në pronësi tij shtetasit Sh. Çeliku, në pjesën 1/1. 

✓ Harta treguese e regjistrimit për ndërtesën me sipërfaqe 196 m2, Shijak me pronar shtetasin Sh. 

Çeliku 
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Më tej, bazuar në me deklarimin e subjektit në deklaratën Vetting, KJV i drejtoi pyetje subjektit lidhur me 

koston e ndërtimit të banesës prej 2,500,000 lekë dhe nëse dispononte dokumenta për vlerën e kësaj 

kostoje. 

Subjekti  deklaroi se “kjo është vlera e përafërt e kostos së ndërtimit në periudhën 1996-2004, të mobilimit 

brenda kësaj periudhe dhe kostos së procedurës së legalizimit. Për koston e ndërtimit, proces i cili ka 

zgjatur rreth 8 vite, i jam referuar pohimeve të prindërve pasi ata nuk disponojnë dokumentacion për të 

vërtetuar vlerën”. 

KJV i drejtoi pyetje subjektit lidhur me përcaktimin e vlerës së sotme të banesës në vlerën 7,500,000 lekë 

dhe nëse është kryer ndonjë akt rivlerësimi. 

Subjekti deklaroi se “kjo vlerë nënkupton vlerën që kjo banesë ka në momentin e shitjes. Sqaroj se nuk 

jam bazuar në ndonjë akt rivlerësimi, por jam bazuar në çmimet e tregut në atë zonë””. 

 

KJV i drejtoi pyetje subjektit nëse disponon një dokument ligjor që të provojë formën sesi është poseduar 

kjo sipërfaqe trualli për ndërtimin e godinës dhe burimin e të ardhurave. Subjekti përmes shkresës 

protokolluar në KJV me nr. Prot. *****, datë 30/01/2020, shprehet se “Banesa ime është ndërtim informal 

dhe me miratimin e ligjit nr. 9482, datë 03/04/2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, babai im i është drejtuar Agjencisë së Legalizimit ku është pajisur me 

dokumentin ligjor, lejen e legalizimit për truallin dhe banesën. Pronësia mbi truallin është fituar në bazë 

të VKM nr.89, datë 08/02/2017”. 
 

Nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës. Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Durrës 

dokumentohet praktika e deklaruar nga subjekti dhe dispozita ligjore në fjalë ku sipas VKM nr. 89, datë 

08/02/2017 në fletore zytrtare është botuar emri i perfituesit, Sh. Çeliku ku lidhur me 500m2 tokë 

shtetërore. Po nga kjo Agjensi ka dërguar praktikën e legalizimit e ndërmarrë nga z. Sh. Çeliku 

dokumentacioni i të cilave evidentohet si më poshtë: 

1) Formular i vetdeklarimit për legalizmin e objektit dhe truallit që mban datën 07/08/2006 

2) Genplani i sipërfaqes së parcelës ndërtimore dhe ndërtesës 

3) Leja e legalizimit nga Drejtoria Rajonale Durrës e datës 10/09/2006 ku jepen të dhënat për truallin dhe 

godinën ku titulli i pronësisë për këtë pasuri citohet se do të miratohet me VKM me hipotekë ligjore. 

 

Më tej, OSHEE me shkresën Nr. Prot *****, dt. 02/09/2019 konfirmon se me gjeneralitetet Sh. Çeliku, 

referuar të dhënave të sistemit të faturimit, identifikohet një abonent me kontratën e furnizimit me nr. 

******* në Instancën Shijak.  

 

BURIMI I TË ARDHURAVE PËR NDËRTIMIN E BANESËS 

Për të përcaktuar ligjshmërinë dhe mjaftueshmërinë e burimeve financiare të personave të lidhur me 

ndërtimin e godinës, KJV i është drejtuar Institucioneve private dhe publike.  

Drejtoria e Arkivës Qendrore Lundër me shkresën Nr. ***, dt. 11/07/2019 nuk jep info per subjektet 

para vitit 2012 pa plotësuar emrin e qendrës së punës, NIPT subjekti, fotokopje libreze pune. 

Nisur nga kjo situatë subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe dokumenta për të justifikuar të 

ardhurat financiare të personave të lidhur për periudhën 1996-2004. 
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Në dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti protokolluar nga KJV me nr. prot ***, datë 21/10/2019 

përmes një shkrese dërguar subjektit nga ISSH citohet se “bazuar në legjislacionin e asaj periudhe, 

personat e vetpunësuar në buqësi kishin detyrimin të paguanin kontributet e sigurimeve shoqërore për 

vete, çdo tre muaj. Për të bërë të mundur këtë, pagesa e kontributeve llogaritej mbi një pagë të 

deklarueshme në mënyrë vullnetare nga i vetpunësuari e cila duhet të ishte në kufijtë e pagës minimale 

dhe asaj maksimale, të përcaktuar me VKM e asaj kohe”. Si pasojë, ISSH nuk paraqet të dhënë lidhur me 

vlerën e pagës në këtë periudhë. Ndërkohë subjekti ka bashkëshoqëruar dokumentin e lëshuar nga 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës e datës 10/11/2008 protokolluar nga KJV ynë me nr. 

prot.*****, datë 30/07/2019 ku provohet vetpunësimi në buqësi i babit të subjektit nga janari 1994-dhjetor 

1996, si edhe të ardhurat bruto të nënës së subjektit nga viti 1994-2007. 

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, me anë të një shkrese nr. Prot *****, datë 19/07/2019, informon 

për nivelin monetar të qarkullimit vjetor të aktivitetit tregëtar të babait të subjektit nga viti 1997-2006 në 

nivel bruto. 

KJV i kërkoi subjektit të dorëzonte të ardhurat neto të babait të tij që buronin nga aktiviteti tregëtar 

“Autosevis” përgjatë viteve përkatëse me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare dhe 

kryerjen e analizën ekonomike për mbulimin e shpenzimeve për asetin e mësipërm. 

Në përgjigjen dërguar nga subjekti, protokolluar KJV me nr. Prot. ***, datë 21/10/2019, citohet se “nga 

kontakti që ka pasur babai im me punonjës së administratës tatimore për sqarimin e kësaj pike, si edhe 

bazuar në legjislacion tatimor në fuqi për atë periudhë, është e pamundur llogaritja e fitimit neto nga 

aktiviteti tregëtar. Kjo pasi subjekti tregëtar i bababit tim ka qenë regjistruar me përgjegjësinë tatimore 

“Person fizik” me një qarkullim vjetor në kufirin nga 0 deri 2 milion lekë dhe si i tillë nuk kishte detyrimi 

dorëzimin e bilanceve dhe pasqyrave financiare vjetore pasi ishte i përjashtruar nga tatim fitimi dhe 

TVSH-JA. Subjekti tregëtar paguante vetëm tatimin e thjeshtuar dhe kishte detyrim dorëzimin e një 

deklarate vjetore për qarkullim total, i cili për çdo vit ka qenë nën nivelin 2 milion. Nisur nga natyra e 

aktiviteti tregëtar, autoservis, ku ofrohej vetëm shërbimi mekanik, norma e fitimit ka qenë tepër e lartë. 

Nga komunikimi me babain tim fitimi llogaritej në vlerën rreth 80% e qarkullimit vjetor të deklaruar”. 

Në dokumentin dërguar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, konstatohet niveli monetar i 

qarkullimit vjetor të aktivitetit tregëtar të babait të subjektit nga viti 1997-2006. 

Ndërkohë KJV për të llogaritur të ardhurat monetare ka marrë parasysh qarkullimin vjetor nga viti 1997 

deri më 2004, kohë që mbulon periudhën e ndërtimit të banesës dy katëshe.  Përkatësisht në këtë dokument 

figuron një qarkullim vjetor 448,000 lekë (viti 1997), nën 2.000.000 lekë (viti1998), nën 2.000.000 lekë 

(viti 1999), 1.000.000 lekë (viti 2000), 1.000.000 lekë (viti 2001), 958,000 lekë (viti 2002), 1,250,000 lekë 

(viti 2003), 1,250,000 lekë (viti 2004).   

KJV duke konsideruar bindëse shpjegimet e subjekti për një vlerë fitimi prej 80% të qarkullimit vjetor 

përllogarit se fitimi neto i përftuar përmes këtij aktiviteti ekonomik nga viti 1997 deri 2004, kohë në të 

cilin ka përfunduar ndërtimi i banesës dy katëshe, është në vlerën 4,524,800 lekë. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga sa deklaroi subjekti, KJV i konsideroi shpjegimet e tij 

bindëse dhe të mjaftueshme për të vërtetuar veprimet lidhur me asatetin. 

KJV nisur nga këto rrethana, ka kryer analiza ekonomike për të nxjerrë të ardhurat neto për periudhën që 

babai i subjektit ka qenë i vetpunësuar në buqësi. Lidhur me këtë fakt ekzistonte baza ligjore si më poshtë: 
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• VKM, nr.452, datë 16/09/1993 që përcakton niveli minimal i kontributit për sigurim shoqëror nga 

janari 1994-shkurt 1995. 

• VKM, nr.42, datë 23/01/1995 që përcakton niveli minimal i kontributit për sigurim shoqëror nga 

mars 1995-dhjetor 1996. 
 

Në bazë të VKM, nr.452, datë 16/09/1993, paga minimale për tu siguruar është 1,639 lekë. Nga janari deri 

në mars 1992 babai i subjekti ka përfituar 1,639 lekë x 14 muaj = 22,946 leke. 

Në bazë të VKM, nr.42, datë 23/01/1995, paga minimale bruto për tu siguruar është 3,180 lekë ndërsa ajo 

neto është 2,935 lekë. Nga marsi 1995 deri në dhjetor 1996 të ardhurat neto janë 2,935 lekë x 22 muaj= 

64,570 lekë. Totali i përfituar i të ardhura për të gjithë periudhën si i vetpunësuar në buqësi janar 1994-

dhjetor 1996 është 22,946 leke +64,570 lekë = 87,516 lekë 

Përgjatë seancës dëgjimore, subjekti të vlerësimit ju drejtuan pyetje se: 1) Përse e kishte shmangur veten 

nga të ardhurat familjare për ndërtimin e banesës kur ndërkohë kishte filluar punë në Policinë e Shtetit që 

në vitin 2002? 2) Nëse dispononte ndonjë faturë apo dokument financiar shpenzimi që vërtetonte që kjo 

godinë është ndërtuar deri në vitin 2004?  

Subjekti përmes shpjegimeve të tij deklaroi se “Banesa është në emër të babait dhe është ndërtuar prej tij 

dhe se ai nuk ka pasur as para dhe as të ardhura për ta ngritur apo ndërtuar atë banesë. Në katin e dytë 

të banesës banonte vëllai i tij, dhe se godina është ngritur në bashkëpunimin e këtë të fundit ku ka qenë 

edhe në emigrim jashtë shtetit dhe babain”. 

Në vijim të shpjegimeve në seancë, pas pyetjeve të KJV lidhur me këtë aset, subjekti sqaroi se kontributor 

ishte edhe vëllai i tij pasi kishte punuar në emigracion dhe se ai nuk i kishte përfshirë në deklaratën vetting 

këto të dhëna pasi babai i tij pavarësisht vëllait, kishte të ardhura të mjaftueshme për ta ngritur atë banesë.  

Sa më lart, KJV në përfundim i konsideroi të mjaftueshme dhe bindëse shpjegimet e subjektit. 

KJV me qëllim qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare të personave të lidhur me 

subjektin si dhe vlerësimin e mundësisë për mbulimin e shpenzimeve për asetin e mësipërm kreu analizën 

ekonomike si më poshtë vijon: 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

1994 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait  70,103 
 1994 

56,082 kostoja vjetore e jetesës4 

1995 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait  92,713 
 1995 

74,170 kostoja vjetore e jetesës4 

   
 

17/11/1995  500,000 

Objektit kapanonin nr. 2 

Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 

dhe sipërfaqe truall ku 

gjendet objekti, 251  m2. 

Vlera e blerjes së këtij 

objekti është 500,000 lekë 

kryer përmes një akti 

shitblerje 

   
 

17/11/1995  500,000 Objektit kapanonin nr. 2  

Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 
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dhe sipërfaqe truall ku 

gjendet objekti, 251  m2. 

Vlera e blerjes së këtij 

objekti është 500,000 lekë 

kryer përmes një akti 

shitblerje 

1996 

paga e nënës+ paga 

e babait 125,610 
 1996 

240,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

1997 

paga e nënës+ të 

ardhurat nga 

aktiviteti tregëtar 464,486 
 1997 

240,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

1998 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

nga aktiviteti 

tregëtar 906,085 
 

1998 240,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

1999 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

nga aktiviteti 

tregëtar 932,601 
 

1999 240,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

2000 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

nga aktiviteti 

tregëtar 947,776 
 

2000 432,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

2001 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

nga aktiviteti 

tregëtar 956,730 
 

2001 432,000 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

2002 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

nga aktiviteti 

tregëtar 1,003,051 
 

2002 375,456 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

2003 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

(nga aktiviteti 

tregëtar 1,201,629 
 

2003 375,456 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

2004 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait 

ardhurat nga 

aktiviteti tregëtar 1,214,602 
 

2004 375,456 

kostoja vjetore e jetesës për 

4 anëtarë 

1996-2004 Të ardhurat totale 

7,752,570 

   

4,063,808 

 Shpenzimet totale 

  

7,725,570  -  4,063,808 

= 3,661,762 kursim  neto 
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Nga analiza ekonomike rezultoi se gjendja e balancë kursimeve të familjarëve të subjektit të vlerësimit 

është në vlerën 3,661,762 lekë.  

Si përfundim, KJV, nga hetimi administrativ, duke verifikuar përputhshmërinë e deklarimeve të subjekti 

me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë nga ana 

financiare konkludoi se:  

✓ Deklarimi  i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar nga hetimi 

✓ Nga të dhënat e deklaratave periodike të plotësuara ndër vite nga ana e subjektit, dorëzuar në 

ILDKPKI nuk shihen mospërputhje dhe fshehje të kësaj pasurie të paluajtshme krahasuar me 

deklaratën Vetting 2018  

✓ Personat e lidhur me subjektin e vlerësimit kanë patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme 

për ndërtimin e astetit 
 

Pasuri Nr. 2 Subjekti ka deklaruar një sipërfaqe prej 6800 m2 tokë arë dhe 200 m2 truall, e ndodhur në 

fshatin Koxhas, njësia administrative Xhafzotaj, e hipotekuar më datë 27/07/2002 në emër 

të babait të subjektit në pjesën ¼ si dhe një sipërfaqe 5800m2 tokë arë e cila ndodhet në 

Sukth i Ri e pa hipotekuar, po në emër të babait në pjesën 1/4. Subjekti në pasqyrën e të 

dhënave konfidenciale lidhur me këtë aset përmend AMTP, nr. ****, datë 05/04/1991. 

AMTP, Nr. ***, Datë 15/06/1994. Vërtetim hipotekor, datë 27/07/2002. Burimi i Krijimit: 

Të dyja këto prona janë përfituar në bazë të ligjit 7501 i vitit 1991, për tokën bujqësore dhe 

janë përfituar nga kryefamiljari në bazë të akteve të marrjes së tokës në pronësi, përkatësisht 

me nr. **** dhe me nr. ****. Trungu familjar në periudhën e përfitimit ka qenë përbërë nga 

5 pjestarë. Vlera e pasurisë: Babai i subjekti zotëron 1/4. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

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

deklaruara, mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

institucione publike dhe private të mëposhtme: 

Drejtoria Rajonale ASHK Durrës, përmes emailit zyrtar datë, 16/12/2019, dërgon të dhëna ku përmes 

kartelës së pasurisë së paluajtshme konfirmon pasurinë tokë-arë 6800 m2 në fshatin Koxhas. Në këtë 

dokumentacion rezultojnë edhe dy AMTP lidhur me dy tokat përfituar përmes ligjit 7501 nga shtetasi Sh. 

Çeliku. 

Ndërkohë subjektit ju kërkuan shpjegime lidhur me pasurinë e tokë –arë 5800m2 e cila ndodhet në Sukth 

i Ri ku subjekti e deklaron si të pa hipotekuar, për të kuptuar statusin aktual juridik të kësaj toke-arë. 

Subjekti dorëzoi në KJV tonë përgjigjen e ardhur nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Durrës në adresë të tij, protokolluar nga KJV me nr. Prot.****, datë 17/12/2019. Nga Kadastra 

Durrës është bashkangjitur shkresa e ku evidentohet akti i marrjes së tokës në pronësi me nr. *****, datë 

05/04/1997 nga shtetasi Sh. Çeliku dhe ku citohet se në kuptim të ligjit nr.111/2018 “Për kadastrën” nuk 

mund të pajiset me çertifikatë pronësie pasi nuk është kryer procedura e regjistrimit fillestar. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga sa deklaroi subjekti, KJV i konsideroi të mjaftueshme 

për të shpjeguar të dhënat që rezultuan. 
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Si përfundim, nga hetimi administrativ KJV konkludon: 

- Informacionet dërguara nga institucionet përkatëse lidhur me këto asete përputhen me deklarimin 

e subjektit  

- Nga të dhënat e deklaratave periodike të plotësuara ndër vite nga ana e subjektit dorëzuar në 

ILDKPKI, nuk shihen mospërputhje dhe fshehje të kësaj pasurie të paluajtshme krahasuar me 

deklaratën Vetting 2018 

- Përfitimi i dy pasurive të paluajtshme është në përputhje me dispozitat ligjore 

 

Pasuri 3. Më tej, Agjensia Shtetërore e Kadastrës. Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore të 

Kadastrës, Durrës me shkresën Nr. ****, dt. 17/09/2019, konfirmon se nga verifikimi i 

sistemit dixhital i të dhënave të regjistrimit të pasurive të paluajshme Durrës, rezultojnë të tjera 

pasuri të regjistruar në emër të babit të subjektit, Z. Sh. Çeliku si më poshtë: 

• Pasuri nr. ****,  Vol.11, Zk. ***, Lloji i Pasurisë ndërtesë,  Sip. Totale 91 m2.  

• Pasuri nr. ****,  Vol.11, Zk. ****, Lloji i Pasurisë ndërtesë,  Sip. Totale 91 m2.  

• Pasuri nr. ***,  Vol.11, Zk. ***, Lloji i Pasurisë truall,  Sip. Totale 502 m2, Truall dhe 182 m2 

Ndërtesë. 
 

✓ Lidhur me këto asete konstatohet dokumentacioni shoqërues si më poshtë: 
 

• Kontratë shitblerje me Nr.**** Rep dhe Nr.**** Kol,  e kryer më datë 17/11/1995 mes blerësit 

Shtetasit Sh. Çeliku dhe shitësit T. B. për blerjen e Objektit kapanonin nr. 2 që ndodhet në parkun 

e automjeteve Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 dhe sipërfaqe truall 251  m2 ku gjendet kapanoni. Vlera 

e blerjes së këtij objekti është 500,000 lekë. 

• Kontratë shitblerje me Nr.***** Rep dhe Nr.****,  e kryer më datë 17/11/1995 mes blerësit Sh. 

Çeliku dhe shitësit M. M. për blerjen e Objektit kapanonin nr. 2 që ndodhet në parkun e 

automjeteve Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 dhe sipërfaqe truall 251  m2 ku gjendet kapanoni. Vlera 

e blerjes së këtij objekti është 500,000 lekë. 

 

Nga shqyrtimi i të gjithë informacionit dhe dokumentave të dërguara nga Drejtoria Vendore e Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës në emër të shtetasit Sh. Çeliku konstatohet se ky shtetas ka blerë ndërtesën e 

“Kapanonit 2” me sipërfaqe totale  182.4 m2 dhe truallin përreth saj 500 m2 në vlerën totale prej 1,000,000 

lekë përmes dy kontratave të shit-blerjes ndaj dy shtetasave të ndryshëm që e posedonin atë dhe ku 

vërtetësia e pronësisë fituar nga shtetasi Sh. Çeliku konstatohet përmes vërtetimit të pronësisë regjistruar 

me nr.*** datë 17/11/1995 për sipërfaqen e parë 91.2 m2 ndërtesë dhe 251 m2 truall ku është ndërtuar 

ndërtesa dhe përmes vërtetimit tjetër të pronësisë regjistruar me nr.**** datë 17/11/1995 për sipërfaqen e 

tjetër 91.2 m2 ndërtesë dhe 251 m2 truall ku është ndërtuar kjo ndërtesë. 

Nga sa më sipër subjektit ju drejtuan pyetje lidhur me mjaftueshmërinë e burimeve financiare për blerjen 

e dy sipërfaqeve me nga 91.2 m2 secila dhe truallit përkatës ku janë ndërtuar këto dy ndërtesa, në vlerën 

totale prej 1,000,000. Subjekti përmes përgjigjes së tij protokolluar në KJV me nr. prot. *****, datë 

30/01/2020 shprehet se “këto objekte janë blerë nga të ardhurat e mamasë time me profesion arsimtare 

dhe të ardhurat e babait tim me profesion Radifikator-Tornitor deri në vitin 1993 dhe nga viti 1993-1995 

me të ardhurat e tij si i vetpunësuar me të njëjtin profesion”. 
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Përgjatë seancës dëgjimore, subjekti u pyet nëse babai i tij kishte pasur të ardhura për blerjen e dy 

kapanoneve prej 500.000 lek secila, dhe për të bërë dhe investimin e ndërtesës të cituar në pasurinë Nr.1  

Subjekti u shpreh se babai ka pasur mjaftueshëm para por të ardhurat nga aktiviteti privat përgjatë viteve 

1993 -1997 kanë qenë në kushte në kushte informale. Në atë kohë deklaron se ka qenë 16 vjec dhe dy 

sipërfaqet janë përdorur dhe vazhdojnë të përdoren dhe sot si Autoservis në pronësi të babit të tij por që 

përdoren nga i vëllai. Nga viti 1997 deri në 2007 babai ka punuar i licensuar dhe të ardhurat e tij janë të 

ligjshme. Aktualisht licensën e ka vëllai i tij i cili ndjek dhe biznesin. 

Pas dhënies së këtyre shpjegimeve, si edhe në bazë të dokumentacionit të administruar që provojnë 

ligjshëmërinë e asaj pjese të të ardhurave financiare, KJV konstatoi se subjekti nuk disponon dokumenta 

ligjore që të provojë të ardhurat e veprimtarisë ekonomike informale të babait përgjatë periudhës së viteve 

1993-1997.   

 

KJV duke patur në dispozicion dokumentat dërguara nga institucionet publike dhe private si edhe nga 

dokumentat e dorëzuara nga subjekti që kanë arritur të provojnë ligjshmërinë e të ardhurave financiare të 

babait dhe nënës së tij kreu analizën ekonomike si më poshtë vijon: 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

1994 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait  70,103 
 1994 

56,082 kostoja vjetore e jetesës4 

1995 

paga e nënës+ të 

ardhurat e babait  92,713 
 1995 

74,170 kostoja vjetore e jetesës4 

   
 

17/11/1995  500,000 

Objektit kapanonin nr. 2 

Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 

dhe sipërfaqe truall 251  

m2, ku gjendet objekti. 

Vlera e blerjes së këtij 

objekti është 500,000 lekë 

kryer përmes një akti 

shitblerje 

   
 

17/11/1995  500,000 

Objektit kapanonin nr. 2  

Sukth me sipërfaqe 91.2 m2 

dhe sipërfaqe truall 251  

m2, ku gjendet objekti. 

Vlera e blerjes së këtij 

objekti është 500,000 lekë 

kryer përmes një akti 

shitblerje 

1994-1995 Të ardhurat totale 

162,816 

   

1,130,252 

 Shpenzimet totale 

  
16,816 - 1,130,252  = - 1,113,440  
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KJV, konstaton se nga analiza e financiare e kryer, babai i subjektit ka një mungesë të ardhurash prej - 

1,113,440 lekë. 

KJV konkudon se:  

✓ Personat e lidhur me subjektin e vlerësimit nuk kanë patur të ardhura të provuara ligjërisht për 

blerjen e këtyre dy asteteve 
 

Por KJV vëren se pavarësisht këtij fakti, pasuria e fituar me burime të paprovuara ligjërisht, të 

pamjaftueshme ka ndodhur ku subjekti ishte 17 vjeç dhe kur nuk bënte pjesë ende në Policinë e 

Shtetit. 

Pasuri nr. 4 Më tej, nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës. Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore 

të Kadastrës, Durrës me shkresën Nr. 4667/1, dt. 17/09/2019, evidentohet edhe një Pasuri tjetër me nr. 

***, Vol. 11, Zk. ***, Lloji i Pasurisë truall, Sip. Totale 502 m2, dhe Ndërtesë 182 m2 në emër të babait 

të subjektit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, në çertifikatën e pronësisë nuk nëse evidentohet nëse kjo 

pasuri përbën një bashkim pasurisë, duke krijuar bindjen se kjo mund të përbëj një pasuri më vete.   

Lidhur me këtë fakt subjektit ju drejtuan pyetjet rreth statusit ligjor të kësaj pasurie në emër të babait. 

Subjekti në përgjigjet e tij, dorëzuar KJV me nr. prot. ****, datë 30/01/2020 shprehet se “pasuria e 

përmendur nuk përbën një pasuritë re por një pasuri të përmbledhur nga sipërfaqja e dy pronave “Kapanon 

2” dhe trualli që ndodhen përreth këtyre dy pronave”. Në dokumentat bashkëlidhur që dorëzon subjekti të 

dërguara në adresë të tij nga Drejtoria Vendore e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Durrës gjendet 

kartela e pasurisë për zërin në fjalë ku evidentohet se ky zë kadastral përbën një bashkim pasurie të dy 

zërave kadastralë të sipërpërmednur duke konfirmuar kështu pretendimin e subjektit. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga sa deklaroi subjekti, KJV i konsideroi 

shpjegimet e tij bindëse dhe të mjaftueshme për të shpjeguar të dhënat që rezultuan lidhur me 

asetin. 

 

 
PASURI TË LUAJTSHME 

 

1. Autoveturë e tipit Volswagen Vento, prodhim i vitit 1999, me targa *****, blerë nga ana ime më 

26/05/2003.  Vlera e procedurës së zhdoganimit 158.590 (njëqind e pesëdhjetë e tetëmijë e pesëqind 

e nëntëdhjetë) lekë. Vlera e zhdoganimit 900 (nëntëqind) Euro. Ky mjet është shitur nga ana e 

subjektit me aktin notarial datë 10.08.2009 në vlerën 500.000 (pesëqind mijë) lekë. Subjekti në 

pasqyrën e të dhënave konfidenciale lidhur me këtë aset përmend një deklaratë doganore, (blerje) e 

datës 26/05/2003. Kontratë shitje automjeti, nr.*** Rep. dhe nr. *** Kol, datë 10/08/2009. Burimi i 

krijimit: Blerë nga subjekti me kursimet nga paga. Vlera e pasurisë: Subjekti ka zotëruar 100%. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

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

deklaruara, mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

DPSHTRR dhe ISSH: 



16 
 

DPSHTRR me shkresën Nr. Prot. ******, Dt. 11/07/2019 sqaron se subjekti Bledar Çeliku ka të 

regjistruar mjetin e deklaruar. 

Por KJV nga shqyrtimi dokumentacionit dërguar nga DPSHTRR konstaton se nuk rezulton kontrata e 

blerjes së kësaj autoveture nga ana e subjektit.  

Nisur nga ky përfundim subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe prova për të argumentuar gjetjet 

lidhur me rezultatet e hetimit administrativ.  

Subjekti deklaron se “bashkangjitur deklaratës së Vetingut lidhur me blerjen e autoveturës targuar Dr 

***, unë e kam dorëzuar korrespondencën që kam pasur me DRSHTRR Durrës, e cila ndër të tjera më ka 

vënë në dispozicion dhe deklaratën doganore për këtë mjet, ku në kuadratet përkatëse, janë specifikuar 

vlera e mjetit, shuma e detyrimeve dhe refernca që është akti i shitjes gjerman datë 05/05/2003. Këtë të 

fundit nuk e disponoj dhe as më është vënë në dispozicion nga DRSHTRR. Me sa jam informuar ky akt 

origjinal lihet në doganë dhe ka shërbyer për kryerjen e procedurës së zhdoganimit në emrin tim. 

Bashkangjitur do të gjeni dhe fotokopjo të deklaratës doganore ku janë të gjithë specifikimet përsa 

kërkohet”. 

Drejtoria e Arkivës Qendrore Lundër me shkresën Nr. **** dt. 11/07/2019 nuk jep info per subjektet 

para vitit 2012 pa plotesuar emrin e qendrës së punës, NIPT subjekti, fotokopje libreze pune. 

Nisur nga kjo situatë subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe dokumenta për të justifikuar të 

ardhura financiare për blerjen e këtij aseti 

Subjekti ka dorëzuar në protokollin e KJV me Nr. Prot.****, dt. 30/07/2019, listën e ISSH (Nr. Prot.***, 

dt. 22/07/2019) me pagat për periudhën 2002-2012. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga ana e subjektit, KJV i konsideroi shpjegimet e tij 

bindëse dhe të mjaftueshme për të vërtetuar veprimet lidhur me këtë aset. 

Si përfundim, KJV konstaton se: 

- Informacionet dërguara nga institucionet përkatëse lidhur me këtë aset përputhen me 

deklarimin e subjektit  

- Nga të dhënat e deklaratave periodike të plotësuara ndër vite nga ana e subjektit dorëzuar në 

ILDKPKI, nuk shihen mospërputhje dhe fshehje të kësaj pasurie të paluajtshme krahasuar me 

deklaratën Vetting 2018 
 

KJV me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e mundësisë për 

mbulimin e shpenzimeve për asetin e mësipërm nga ana e subjektit kreu analizën ekonomike si më poshtë 

vijon: 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

04/2002-

31/12/2002 

Të ardhura nga 

funksioni punonjës 

policie në Elbasan 316,685 
 

04/2002-

31/12/2002 
70,398 

Shpenzimet 9 mujore të 

jetesës/ 1 anëtar 

01/01/2003-

26/05/2003 Të ardhura nga 

funksioni punonjës 
197,925 

 

01/01/2003-

26/05/2003 
39,110 

Shpenzimet 5 mujore të 

jetesës/ 1 anëtar 
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policie në Elbasan 

dhe Durrës.  

   
 

26/05/2003 

 

158,590 

lekë+ 900 

euro 

=284,977 

Autoveturë e tipit 

Volsëagen Vento, prodhim 

i vitit 1999. Vlera e 

proçedurës së zhdoganimit 

158.590 lekë dhe vlera e 

zhdoganimit 900 Euro.  

Blerë nga subjekti me 

kursimet e tij nga paga. 

Subjekti ka zotëruar 100 

%. 

 Të ardhura totale 

514,610 

   

394,485 

 Shpenzimet totale 

  
514,610 - 394,485 = 120,125 kursim  neto 

 
 

Nga analiza ekonomike rezultoi se kursimet neto i subjektit të vlerësimit ishin në vlerën 120,125 lekë 

lekë.  

Si përfundim, KJV, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve të 

subjekti me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë nga 

ana financiare konkludoi se:  

✓ Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar nga hetimi 

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për blerjen e mjetit në vitin 

2003 
 

 

PASURI TË LUAJTSHME: 

 

2. Subjekti ka deklaruar Autoveturë e tipit Volswagen Golf, viti i prodhimit 1999, me targa ****, blerë 

nga ana e subjektit më datë 20/09/2011. Subjekti në pasqyrën e të dhënave konfidenciale lidhur me 

këtë aset përmend një kontratë shitblerje mjeti, pa numër Rep dhe datë, por me nr. Kol ****. Burimi 

i Krijimit: Blerë nga subjekti me kursimet e subjektit nga paga. Vlera e pasurisë: Vlera automjetit 

është 100.000 (njëqind mijë) lekë. Subjekti zotëron 100 %. 

 

3. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

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

deklaruara, mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet e deklaruara janë kërkuar të dhëna nga 

institucioni i DPSHTRR. 

DPSHTRR me shkresën Nr. Prot.****, Dt. 11/07/2019 informon se shtetasi Bledar Çeliku ka të 

regjistruar mjetin me targa *****. Bashkëlidhur përgjigjes së DPSHTRR gjendet: 
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➢  Kopje e kontratës së Shit-Blerjes, Nr. *** Rep, Nr. *** Kol, dt.20/09/2019 me palë shitëse shtetasin  

V. B.  blerë nga shtetasi Bledar Shyqyri Cekliku lidhur me automjeti Volswagen me targa **** si 

edhe vlerën e automjetit të blerë në vlerën 100.000 lekë. 

➢ Kopje e lejes së Qarkullimit;  

➢ Kopje e Çertifikatës së Kontrollit Fizik të makinës me nr. Serie ****, dt. 23/09/2011; 

➢ Kopje e procedurës së zhdoganimit. 

 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit, KJV konstaton se: 

- Informacionet dërguara nga institucioni përkatës lidhur me këtë pasuri të luajtshme përputhen 

me deklarimin e subjektit  

- Nga të dhënat e deklaratave periodike të plotësuara ndër vite nga ana e subjektit dorëzuar në 

ILDKPKI, nuk shihen mospërputhje dhe fshehje të kësaj pasurie të paluajtshme krahasuar me 

deklaratën Vetting 2018 
 

KJV me qëllim qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e mundësisë 

për mbulimin e shpenzimeve për asetin e mësipërm nga ana e subjektit kreu analizën ekonomike si më 

poshtë vijon: 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 120,125 
  

  

27/05/2003-

31/12/2003 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 277,095 
  

54,754 

shpenzimet 7 mujore të 

jetesës/ 1 anëtar 

01/01/2004-

31/12/2004 

Të ardhura nga 

funksioni punonjës 

policie, 434,404 
 

 109,508 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 1 anëtar 

01/01/2005-

31/12/2005 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

393,620 
 

 310,420 

shpenzimet 2 mujore të 

jetesës/ 2 anëtar dhe 

shpenzimet 10 mujore të 

jetesës/ 3 anëtar 

01/01/2006-

31/12/2006 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe paga e 

bashkeshortes 519,985 
 

 328,680 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 3 anëtar 

01/01/2007-

31/12/2007 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe paga dhe 

shpërblimet e 

bashkeshortes 750,843 
 

 788,268 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 3 anëtar 

01/01/2008-

31/12/2008 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe paga dhe 

barrëlindja e 

bashkeshortes 935,605 
 

 788,268 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 3 anëtar 
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01/01/2009-

31/08/2009 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe të ardhurat nga 

paga dhe 

barrëlindjae 

bashkeshortes 873,189 
 

 599,088 

shpenzimet 8 mujore të 

jetesës/ 4 anëtar 

10/8/2009 

Shitja përmes aktit 

noterial e 

autoveturës 

Volsëagen Vento 500,000 
 

   

01/09/2009-

31/12/2009 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe të ardhurat nga 

paga e 

bashkeshortes 357,508 
 

 299,544 

 

shpenzimet 4 mujore të 

jetesës/ 4 anëtar 

 

01/01/2010-

31/12/2010 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe të ardhurat nga 

paga e 

bashkeshortes 1,170,631 
 

 899,832 

 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 4 anëtar 

 

01/01/2011-

31/09/2011 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie 

dhe të ardhurat nga 

paga e 

bashkeshortes 1,005,951 
 

 409,860 

shpenzimet 9 mujore të 

jetesës/ 4 anëtar 

 

 

   
 

20/09/2011 135,816 

Autoveturë Volsëagen 

Golf, blerë nga ana e 

subjektit Burimi i 

krijimit: Blerë nga 

subjekti me kursimet e tij 

nga paga. Subjekti zotëron 

100 %. 

 Të ardhura totale 

7,338,956 

 
 

 

4,724,038 

 Shpenzimet totale 

  

7,338,956 - 4,724,038 = 2,614,918 kursim 

neto  

 

Me kursimet neto në vlerën 2,614,918 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për blerjen e asetit. 

Si përfundim, KJV, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërinë e deklarimeve të 

subjekti me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë nga 

ana financiare konkludoi se:  

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për blerjen e automjetit 
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LIKUDITETE  

 

Subjekti deklaron gjendje kesh në vlerën 1.370.000 (një milion e treqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë. 

Burimi i krijimit: Kursime familjare, nga të ardhurat e subjektit dhe të bashkëshortes nga paga. Vlera e 

pasurisë: Subjekti ka zotëruar 100%. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

Nga analiza tërësore ekonomike që u kryer për subjektin dhe personat e lidhur me të nga koha e fillimit të 

detyrës e deri në datën e dorëzimit të deklaratës Vetting, rezulton se subjekti disponon gjëndje balancë 

kursime në vlerën 6,020,025 lekë. 

 

Si përfundim, KJV konkludon se subjekti ka pasur mundësi të kursejë shumën monetare të 

deklaruar. 

 

TË ARDHURAT FINANCIARE TË SUBJEKTIT NDËR VITE: 

 
❖ Të ardhura nga funksioni punonjës policie, për periudhën Prill 2002 deri në Prill 2004, bazuar në 

vërtetimin e pagës lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Shuma e të ardhurave neto të 

krijuara është 950.056 Lekë. 
 

❖ Të ardhura nga paga si punonjës policie, për periudhën Prill 2004 deri në Prill 2005, bazuar në 

vërtetimin e pagës lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës. Shuma e të ardhurave neto është 

414.096 Lekë. 
 

❖ Të ardhura nga paga si punonjës policie, për periudhën Maj 2005 deri në Dhjetor 2010, bazuar në 

ekstraktet bankare të Raiffeisen Bank, me nr. llogarie ALL*******. Shuma e të ardhurave neto është  

4.276.875 Lekë. 
 

❖ Të ardhura nga paga si punonjës policie, për periudhën janar 2011 deri në Prill 2018, bazuar në 

ekstraktet bankare të Tirana Bank, me nr. llogarie ******. Shuma e të ardhurave neto është  7.719.701 

Lekë 
 

1) Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e burimeve financiare të deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

ISSH. 

Drejtoria e Arkivës Qendrore Lundër me shkresën Nr. Prot.*****, dt. 11/07/2019 nuk jep info per 

subjektet para vitit 2012 pa plotesuar emrin e qendrës së punës, NIPT subjekti, fotokopje libreze pune. 

Nisur nga kjo situatë subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe dokumenta për të justifikuar këto të 

ardhura financiare. 

Subjekti ka dorëzuar në protokollin e KJV me Nr. Prot. ****, dt. 30/07/2019, listën e ISSH (Nr. ***, dt. 

22/07/2019) me pagat për periudhën 2002-2012. 
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KJV përmes analizës ekonomike nisur nga krahasimi i të ardhura neto që burojnë nga listpagesa e ISSH 

me atë të vërtetimit të pagës lëshuar nga Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan vëren një diferencë 

monetare prej 219.250 lekë. Bazuar në të dhënat e listpagesës së arkivit Lundër Arkivit Qëndror Lundër 

rezulton që subjekti ka të ardhura neto 730.806 lekë. Nga vërtetimi i Drejtorisë Vendore të Policisë 

Elbasan për periudhën Prill 2002 deri më Prill 2004 subjekti ka të ardhura neto 950.056 lekë. Rezulton 

një diferencë 950,056-730,806= 219,250 lekë. 

Nisur nga kjo situatë, KJV vëren se kjo mospërputhje monetare mes dy institucioneve vjen si pasojë e 

faktit se në vërtetimin e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan janë përfshirë dietat, shpërblimet e 

mundshme, trajtimet financiare për veshmbathje etj. Por në pamundësi objektive për të dalluar vlerën reale 

të shpërblimeve, në dallim nga dietat dhe trajtimet për veshmbathje që nuk merren në konsideratë në 

analizën ekonomike të të ardhurave dhe shpenzimeve atëherë KJV i është referuar të ardhurave financiare 

të pasqyruar në listpagesën e ISSH për këtë periudhë. 

Banka Raifeissen sh.a, me shkresë nr. Prot.***, dt. 09/07/2019, konfirmon se subjekti Bledar Çeliku ka 

qenë klient i kësaj banke, me llogari page nr ****** nga 01/05/2005 deri më 12.06.2013. Nga ekstraktet 

bankare të Raifeissen bank dhe të Tirana Bank rezulton se subjekti ka përfituar të ardhura nga shpërblime, 

dieta, honorare, veshmbathje në shumën neto 1,143,397 lekë.  Nga të cilat në analizën financiare, janë 

përfshirë në të ardhurat e subjektit vetëm zëri “shpërblime” bazuar në legjislacionin në fuqi.1 

ISSH me shkresën Nr. ****, dt. 08/07/2019 dërgon listpagesën për Z. Bledar Çeliku për periudhën Dhjetor 

2012- Prill 2019.  

Banka Tirana sh.a, me shkresë nr. ***, dt. 12/07/2019, konfirmon se subjekti Bledar Çeliku ka llogari 

pranë kësaj banke me nr. ****, monedha lek, çelur më vitin 2010. Në kohën e plotësimit të deklaratës 

vetingut dorëzuar më 02/05/2018 ka pasur gjëndje në llogari 1,160 lekë 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit lidhur me të ardhurat përgjatë viteve, KJV konstaton se: 

- Informacionet dërguara nga institucionet përkatëse lidhur me këto të ardhura përputhen me 

deklarimin e subjektit  

 

Në deklaratën Veting lidhur me pasqyrën që shpreh detyrimet financiare ndaj personave juridikë 

dhe fizikë, subjekti ka deklaruar që nuk ka asnjë detyrim financiar. Edhe nga hetimi administrativ 

i KJV konfirmohet se subjekti nuk ka asnjë detyrim financiar. 

 

 
VLERËSIMI I PASURISË SË BASHKËSHORTES SË SUBJEKTIT, M. ÇELIKU 

 

TË ARDHURAT FINANCIARE TË BASHKËSHORTES SË SUBJEKTIT NDËR VITE 

❖ Të ardhura nga paga, për periudhën Korrik 2006 deri më Shkurt 2018, si punonjëse teknikë në Radio 

në radiostacionin Fllakë, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të Radiotelevizionit Shqipëtar. Bazuar 

në vërtetimin bankar të Raiffeisen Bank. Shuma e të ardhurave neto të krijuar është 4.464.436 lekë 
 

 
1 Ligji nr 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, shkronja (a), pika 1, neni 8, e 

përcakton se: “Për qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale, merren si të ardhura të tatueshme: a) pagat 

dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës”. 
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❖ Të ardhura nga trajtimi me asistencë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për periudhën Nëntor 2017 

deri më Mars 2018, bazuar në ekstraktin bankar te Credins bank. Shuma e të ardhurave është 70.950 

Lekë 
 

❖ Të ardhura nga paga, marrëdhënie e re punësimi (aktuale), Punonjëse Sociale, Qëndra Komunitare, 

pranë bashkisë Shijak për periudhën 28/02/2018 deri më Prill 2018, bazuar në ekstraktin bankar të 

BKT. Shuma e të ardhurave është 34.900 Lekë 

 

1) Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë burimeve financiare të deklaruara, janë kërkuar të dhëna nga 

ISSH dhe Raiffeisen Bank.  

Banka Raifeissen sh.a, me shkresë nr. ****, dt. 09/07/2019, konfirmon se shtetasja M. Çeliku është 

kliente e kësaj banke dhe ka një llogari page të hapur më 31/07/2006 me nr. ******. Bashkëlidhur CD me 

ekstraktin bankar. 

KJV nga analizimi i ekstraktit Raiffeisen Bank rezulton se bashkëshortja ka përfituar të ardhura nga paga, 

shpërblime dhe barrëlindja në shumën 4.464.436 lekë.  

ISSH me shkresën Nr. ****, dt. 11/07/2019 nuk jep informacion për subjektet para vitit 2012 pa plotësuar 

emrin e qendrës së puneës, NIPT subjekti, fotokopje libreze pune. 

Nisur nga kjo situatë subjektit të vlerësimit iu kërkuan shpjegime dhe dokumenta për të justifikuar këto të 

ardhura financiare. 

Subjekti ka dorëzuar në protokollin e KJV me Nr *** Prot dt. 30/07/2019, listën e ISSH (Nr. ***, dt. 

22/07/2019) për të ardhurat bruto të pagës përgjatë vitit 2006-2019. Subjekti ka dorëzuar një Vërtetim nga 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore me nr. prot. ****, datë 29/07/2019 ku bashkëshortja është 

trajtuar me barrëlindjeje nga data 24/11/2014-07/08/2015 në vlerën totale neto prej 269,929 lekë. Subjekti 

ka dorëzuar një vërtetim për pagën e bashkëshortes për periudhën Janar 2009 deri më Dhjetor 2012. 

Banka Credins me shkresën Nr. ****, dt. 04/11/2019 sqaron se Shtetasja M. Çeliku është kliente në 

Credins Bank me nr. Llogarie rrjedhëse ****** dhe bashkëlidh ekstraktin lidhur me këtë llogari. Kjo 

llogari bankare është mbyllur në 02/05/2018. 

Nga ky ekstraskt konstatohet derdhjet e shumave monetare nga Drejtoria Rajonale e Punësimit nga data 

03/11/2017 deri në 07/03/2018 në vlerën 70.950 Lekë.  

BKT me shkresën nr. ****, dt 16/07/2019, konfirmon se shtetasja M. Çeliku ka nje llogari page, në lek, 

me Nr. *****. 

KJV nga analizimi i ekstraktit të BKT Bank rezulton se bashkëshortja ka përfituar të ardhura nga paga, 

për periudhën 28/02/2018 deri më Prill 2018 në vlerën 34.900 Lekë, duke konfirmuar deklarimin e 

subjektit 

Si përfundim, KJV konstaton se: 

- Informacionet dërguara nga institucionet përkatëse lidhur me të ardhurat përputhen me 

deklarimin e bashkëshortes të subjektit 
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Bashkëshortja e subjektit deklaron se nuk ka detyrime financiare ndaj personave juridikë dhe 

fizikë. Edhe nga hetimi administrativ i KJV konfirmohet se nuk ka asnjë detyrim financiar. 

 

 

SHPENZIMET E DEKLARUESHME 

 
Në pasqyrën e shpenzimeve e deklarueshme në deklaratën e Vetingur subjekti deklaron shpenzimet për 

ujë, drita, telefon përgjatë viti 2017 në vlerën totale prej 113,999 lekë 

 

1. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, KJV verifikoi dokumentat dhe faturat 

përkatëse të cilat konfirmojnë deklarimin e subjektit.  

 

Në pasqyrën e shpenzimet e deklarueshme në deklaratën e Vetingur subjekti deklaron 

❖ Udhëtim jashtë shtetit me familjen, nga data 23/08/2016 deri më 30/08/2016, për pushime në 

Turqi. Shpenzimet e paketës turistike rreth 1800 euro 
 

❖ 04/11/2017-09/11/2017, Udhëtim në Napoli, Itali, i bashkëshortes me tre fëmijë. Shpenzime për 

bileta trageti janë 230 euro +100 euro shpenzime personale . Shpenzime hoteli nuk ka pasi ka 

qëndruar te i vëllai L. D., resident në Itali. 
 

❖ 26/11/2016-02/12/2016, Udhëtim në Napoli, Itali, i bashkëshortes me një fëmijë. Shpenzime për 

bileta trageti janë 150 euro +100 euro shpenzime personale . Shpenzime hoteli nuk ka pasi ka 

qëndruar te i vëllai L. D., resident në Itali. 
 

❖ 18/12/2017-24/12/2017, Udhëtim jashtë shtetit i bashkëshortes (vetëm) në Frankfurt, Gjermani. 

Shpenzime për bileta avioni rreth 400 euro, shpenzime personale rreth 100 euro. Shpenzime hoteli 

nuk ka pasi ka qëndruar te dajat e subjektit, M. H. dhe B. H. rezident në Frankfurt. 

 

Shpenzimet totale për udhëtimet jashtë shtetit, për vete dhe familjen, për periudhën 2015, 2016, 2017 janë 

rreth 2,880 (dymijë e tetëqind e tetë dhjetë) euro 

 

1. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit dhe mjaftueshmërinë e burimeve të ligjshme financiare 

për të kryer shpenzimet e mëposhtme, janë kërkuar të dhëna nga DPPSH (TIMS). 

DPPSH (TIMS) me shkresën Nr. *******, dt. 20/08/2019 konfirmon se ka informacion të detajuar mbi 

hyrje-daljet nga territori i Republikës së Shqipërisë, pikën e kalimit kufitar, linjën e përdorur si dhe çdo të 

dhënë tjetër të regjistruar në modulet e sistemit TIMS, për shtetasit Bledar Shyqyri Çeliku, M. Çeliku, A. 

Çeliku, A. Çeliku, dhe H. Çeliku për periudhën 01/01/2016-18/08/2019. 

Nga të dhënat e sistemit TIMS, konfimohen udhëtimet e kryera nga subjekti dhe personat e lidhur me të. 
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Ndërkohë KJV me qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e 

mundësisë për mbulimin e shpenzimeve nga ana e subjektit kreu analizën ekonomike.  

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

5,139,179 

 
  

  

01/01/2016-

31/08/2016 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 996,220 
 

 690,840 

shpenzimet 8 mujore të 

jetesës/ 5 anëtar 

   
 

23/08/2016-

30/08/2016, 243,486 

Udhëtim turistik në Turqi 

me familjen.Paketë 

turistike 1800 euro 

 
Të ardhura totale 

6,135,399 

 
 

 

934,326 

 Shpenzimet totale 

  6,135,399 - 934,326 = 5,201,073 kursime neto  

 

Me të ardhura neto në vlerën 5,201,073 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për udhëtimin 

turistik në Turqi me familjen. 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

5,201,073 

 
  

  

01/09/2016-

31/12/2016 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 583,928 
 

 345,420 

shpenzimet 4 mujore të 

jetesës/ 5 anëtar 

   
 

26/11/2016-

02/12/2016, 66,264 

Udhëtim në Napoli, Itali, i 

bashkëshortes me një 

fëmijë. Shpenzime për 

bileta trageti janë 150 euro 

+100 euro shpenzime 

personale . Shpenzime 

hoteli nuk ka pasi ka 

qëndruar te i vëllai L. D., 

resident në Itali. 

 

Të ardhura totale 
5,785,001 

 
 

 

411,684 

 Shpenzimet totale 

  5,785,001 - 411,684 = 5,373,317 kursime neto  
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Me të ardhura neto në vlerën 5,373,317 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për udhëtimin 

turistik në Napoli. 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

5,373,317 

 
  

  

01/01/2017-

31/9/2017 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 1,323,265 
 

 775,854 

shpenzimet 9 mujore të 

jetesës/ 5 anëtar 

   
 

5/10/2017 156,865 

Kostoja e proçesit të 

legalizimit 367.180 

lekë+vlera 385.000 lekë 

është paguar me bono 

privatizimi. (Bonot e 

privatizimit janë blerë me 

10%, 38.500 lekë. 50% e 

kësaj vlere është paguar nga 

ana e subjektit dhe 50% nga 

ana e babait të tij. 

   
 

04/11/2017-

09/11/2017, 97,256 

Udhëtim në Napoli, Itali, i 

bashkëshortes me tre 

fëmijë. Shpenzime për 

bileta trageti janë 230 euro 

+100 euro shpenzime 

personale. Shpenzime 

hoteli nuk ka pasi ka 

qëndruar te i vëllai L. D., 

resident në Itali. 

   
 

2016-2017 65,000 

Shpenzime për arsimin e 

vajzës A. Çeliku, në 

shkollën jo- publike “V. 

P.”, Durrës, për vitin 

shkollor 2016-2017. 

 
Të ardhura totale 

6,696,582 

 
 

 

1,094,975 

 Shpenzimet totale 

  

6,696,582 - 1,094,975 = 5,601,607 kursime 

neto  

 

Me të ardhura neto në vlerën 5,601,607 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për udhëtimin e 

tjetër turistik në Napoli. 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhura

t (lekë)  

Data e 

shpenzimev

e 

Shpenzime

t Përshkrimi  i shpenzimeve 
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Nga vitet e 

shkuara të ardhura të mbartura 

5,601,607 

 
  

  

01/10/2017-

31/12/2017 

Të ardhura nga paga si 

punonjës policie+ te 

ardhurat nga paga e 

bashkeshortes+ te 

ardhurat nga asistenca 

e bashkeshortes 593,612 
 

 165,488 

shpenzimet 2 mujore të jetesës/ 5 

anëtar 

 

   
 

18/12/2017-

24/12/2017 85,255 

Udhëtim jashtë shtetit i 

bashkëshortes (vetëm) në 

Frankfurt, Gjermani. 

Shpenzime për bileta avioni 

rreth 400 euro, shpenzime 

personale rreth 100 euro. 

01/01/2018-

31/04/2018 

Të ardhura nga paga si 

punonjës policie+ te 

ardhurat nga paga e 

bashkeshortes+ te 

ardhurat nga asistenca 

e bashkeshortes 
486,373 

 
 344,824 

shpenzimet 4 mujore të jetesës/ 5 

anëtar 

 

 

 

   
 

2017-2018 66,000 

Shpenzime për arsimin e vajzës 

A. Çeliku, në shkollën jo- 

publike “V. P.”, Durrës, për vitin 

shkollor r 2017-2018 . 

 
Të ardhura totale 

6,681,592 

 
 

 

661,567 

 Shpenzimet totale 

  

6,681,592 - 661,567 = 6,020,025 kursime 

neto  

 

Me të ardhura neto në vlerën 6,020, 025 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për udhëtimin 

në Frankfurt të bashkëshortes dhe për arsimin e vajzës 

Në përfundim, KJV, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve 

të subjekti me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë nga 

ana financiare konkludoi se:  

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për përballimin e kostove 

të këtyre shërbimeve 

 

Më tej, në të dhënat e sistemit TIMS rezultojnë edhe disa udhëtime për periudhën 01/01/2016-02/05/2019 

nga ana e subjektit dhe personat e lidhur me të që nuk janë deklaruar në deklaratën e Vettingut si më 

poshtë vijon: 

19/02/2018-22/02/2018 Udhëtim në Londër nga shtetasi Bledar Çeliku  
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23/04/2018-27/04/2018 Udhëtim në Romë nga shtetasi Bledar Çeliku  

07/02/2018-17/02/2018 Udhëtim në Itali nga shtetasit M. Çeliku, A. Çeliku, H. Çeliku, A. Çeliku 

24/04/2018-02/05/2018 Udhëtim në Itali nga shtetasit M. Çeliku, A. Çeliku, H. Çeliku  

KJV përgjatë hetimit administrativ vëren se këto udhëtime jashtë shtetit të subjektit apo personave të 

lidhur që nuk figurojnë në deklarimin e subjektit kanë ndodhur duke nisur nga shkurti i vitit 2018 e më tej 

dhe subjekti në bazë të pikës 2, tek “Zëri i shpenzimeve të deklarueshme” në deklaratën veting nuk ka 

patur detyrimin ligjor t’í deklaroj. Sipas pikës 2, subjekti ka patur detyrimin ligjor të deklaroj shpenzime 

të ndryshme si edhe ato lidhur me udhëtimet jashtë shtetit për tre vitet e fundit, pra përkatësisht për vitin 

2015, 2016, 2017. Udhëtimet jashtë shtetit që rezultojnë nga janari 2018 dhe deri datën e dorëzimit të 

deklaratës së Vetingut nga ana e subjektit janë marrë parasyh nga Komisioni vetëm për shkak të 

evidentimit të shpenzimeve të zbritshme lidhur me analizën financiare të pasurisë.    

Në lidhje me udhëtimet jashtë shtetit të personave të lidhur me të, subjektit ju kërkuan dokumenta që të 

justifikonte arsyejen, koston e udhëtimit dhe akomodimit. 

Subjekti ka deklaruar se në udhëtimet jashtë vendit, famijarët e tij nuk kanë shpenzuar për akomodim pasi 

janë strehuar te i vëllai bashkëshortes së tij, shtetasi L. D, resident në Itali. Në këtë rrethanë subjekti ka 

dorëzuar në protokoll dokumentat përkatëse që paraqesin informacionin si më poshtë: 

1) Faturë e udhëtimit vajtje-ardhje nga data 07/02/2018-16/02/2018 kryer me tragetin Ventouris 

Ferries e shtatasve M. Çeliku, A. Çeliku, A. Çeliku, H. Çeliku në vlerën totale 228.5 euro 

2) Faturë e udhëtimit vajtje-ardhje nga data 24/04/2018-01/05/2018 kryer me tragetin Ventouris 

Ferries e shtatasve M.a Çeliku, A. Çeliku, H. Çeliku në vlerën totale 147 euro 
 

Nga ana KJV konstatohet se subjekti u tregua transparent duke vërtetuar udhëtimet jashtë vendit, 

arsyet, si edhe justifikuar kostot. 

Më tej, nga të dhënat DPPSH (TIMS) evidentohet të dhëna edhe për dy udhëtime të kryera jashtë shtetit 

nga subjekti si më poshtë vijon: 

• Udhëtimi i shtetasit Bledar Çeliku  datë 19/02/2018-22/02/2018, Londër.  

• Udhëtimi i shtetasit Bledar Çeliku  datë 23/04/2018-27/04/2018, Romë. 
 

Lidhur me këto gjetje, KJV i kërkoi subjektit shpjegime dhe prova për të argumentuar rezultatet që dolën 

nga hetimit administrativ lidhur me kostot dhe arsyet e dy udhëtimeve për periudhën Janar 2018 deri në 

2/05/2018.  

Subjekti shpjegimeve dhënë Komisonit, bën me dije se të dyja ushëtimet janë për arsye pune, të vërtetuara 

me urdhër të Drejtorit të përgjigthshëm të policisë dhe Ministrit, me kosto të mbuluara nga organizatat e 

policisë si dhe me faturat e paguara na kjo organizatë.  

Nga ana KJV konstatohet se subjekti u tregua transparent duke vërtetuar udhëtimet jashtë vendit, 

arsyet, si edhe justifikuar kostot e këtyre dy udhëtimeve zyrtare. 

 

Në pasqyrën e shpenzimet e deklarueshme në deklaratën e Vetingur subjekti deklaron 
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❖ Shpenzime për  arsimin e vajzës A. Çeliku, në shkollën jo- publike “V. P.”, Durrës, për vitin shkollor 

2015-2016 në vlerën  63.000 lekë. Për vitin shkollor 2016-2017 në vlerën 65.000 lekë. Për vitin 

shkollor 2017-2018 në vlerën 66.000 lekë. Në total shuma është 194.000 lekë. 

 

1) Dokumenta që shoqërojnë deklarimin lidhur me shpenzimet e deklarueshme nga ana e 

subjektit: 

 

Vërtetimi e institucionit arsimor Nr. *** Prot, Dt. 18/04/2018 ku evidentohet që nxënësja A. Çeliku, lindur 

më Tiranë, më 26/02/2005, vazhdon klasën e shtatë në vitin shkollor 2017-2018, në shkollën 9 – vjeçare 

jopublike “V. P.”, Durrës. Numri i amzës ***. Kontributi vjetor që familja ka paguar për klasën e pestë 

për vitin 2015-2016 është 63,000 lekë, për klasën e gjashtë viti shkollor 2016-2017, 65,000 lekë, për klasën 

e shtatë viti shkollor 2017-2018, 66,000 lekë.  

 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga vetë subjekti, KJV i konsideroi të mjaftueshme 

për të vërtetuar veprimet lidhur me shërbimin e përfituar. 

Si përfundim, KJV konstaton se: 

- Informacionet e dokumentuara nga institucioni përkatës lidhur me këtë shërbim përputhen me 

deklarimin e subjektit  
 

KJV me qëllim qëllim vlerësimin e ligjshmërisë së të ardhurave financiare si dhe vlerësimin e mundësisë 

për mbulimin e shpenzimeve për shërbimin e mësipërm nga ana e subjektit kreu analizën ekonomike. 

✓ Analiza financiare lidhur me shpenzimin e arsimit të vajzës A. Çeliku, në shkollën jo- publike “V. 

P.”, Durrës, për vitin shkollor 2015-2016 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

2,614,918 

 
  

  

01/10/2011-

31/12/2011 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 
348,703 

 
 136,620 

 

shpenzimet 3 mujore të 

jetesës/ 4 anëtar 

 

01/01/2012-

31/12/2012 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 1,256,768 
 

 564,096 

 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 4 anëtar 

01/01/2013-

31/12/2013 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 1,330,874 
 

 564,096 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 4 anëtar 

01/01/2014-

31/12/2014 
Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 1,415,786 
 

 945,776 shpenzimet 11 mujore të 

jetesës/ 4 anëtar dhe 
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te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 

shpenzimet 1 mujore të 

jetesës/ 5 anëtar 

01/01/2015-

31/12/2015 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

të ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 1,431,638 
 

 985,920 

shpenzimet vjetore të 

jetesës/ 5 anëtar 

 

 

 
 

2015-2016 63,000 

Shpenzime për arsimin e 

vajzës A. Çeliku, në 

shkollën jo- publike “V. 

P.”, Durrës, për vitin 

shkollor 2015-2016 

 
Të ardhura totale 

8,398,687 

 
 

 

3,259,508 

 Shpenzimet totale 

  

8,398,687 - 3,259,508 =  5,139,179 kursime 

neto  

 

Me të ardhura neto në vlerën 5,139,179 lekë subjekti ka pasur të ardhura financiare të ligjshme për 

përballimin e kostove të arsimit privat të vajzës. 

✓ Analiza  financiare lidhur me shpenzimin e arsimit të vajzës A. Çeliku, në shkollën jo- publike 

“Vincenc Prendushi”, Durrës, për vitin shkollor 2016-2017 
 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

5,373,317 

 
  

  

01/01/2017-

31/9/2017 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes 1,323,265 
 

 775,854 

kosto  e jetesës 9 muaj për 5 

persona 

   
 

5/10/2017 156,865 

Kostoja e proçesit të legalizimit 

367.180 lekë+vlera 385.000 lekë 

është paguar me bono 

privatizimi. (Bonot e privatizimit 

janë blerë me 10%, 38.500 lekë. 

50% e kësaj vlere është paguar 

nga ana e subjektit dhe 50% nga 

ana e babait të tij. 

   
 

04/11/2017-

09/11/2017, 97,256 

Udhëtim në Napoli, Itali, i 

bashkëshortes me tre fëmijë. 

Shpenzime për bileta trageti janë 

230 euro +100 euro shpenzime 

personale . Shpenzime hoteli nuk 

ka pasi ka qëndruar te i vëllai L. 

D., resident në Itali. 
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2016-2017 65,000 

Shpenzime për arsimin e vajzës 

A. Çeliku, në shkollën jo- 

publike “V. P.”, Durrës, për 

vitin shkollor 2016-2017. 

 
Të ardhura totale 

6,696,582 

 
 

 

1,094,975 

 Shpenzimet totale 

  

6,696,582 - 1,094,975 = 5,601,607 kursime  

neto  

 

Me të ardhura neto në vlerën 5,601,607 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për për 

përballimin e kostove të arsimit privat të vajzës.  

✓ Analiza financiare lidhur me shpenzimin e arsimit të vajzës A. Çeliku, në shkollën jo- publike 

“Vincenc Prendushi”, Durrës, për vitin shkollor 2017-2018 

 

Data e të 

ardhurave 

Përshkrimi  i të 

ardhurave 

Të 

Ardhurat 

(lekë)  

Data e 

shpenzimeve Shpenzimet Përshkrimi  i shpenzimeve 

Nga vitet e 

shkuara 

të ardhura të 

mbartura 

5,601,607 

 
  

  

01/10/2017-

31/12/2017 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes+ te 

ardhurat nga 

asistenca e 

bashkeshortes 593,612 
 

 165,488 

kosto vjetore e jetesës 2 muaj  

për 5 persona 

   
 

18/12/2017-

24/12/2017 85,255 

Udhëtim jashtë shtetit i 

bashkëshortes (vetëm) në 

Frankfurt, Gjermani. 

Shpenzime për bileta avioni 

rreth 400 euro, shpenzime 

personale rreth 100 euro. 

01/01/2018-

31/04/2018 

Të ardhura nga paga 

si punonjës policie+ 

te ardhurat nga paga 

e bashkeshortes+ te 

ardhurat nga 

asistenca e 

bashkeshortes 486,373 
 

 344,824 

kosto vjetore e jetesës 4 muaj  

për 5 persona 

   
 

2017-2018 66,000 

Shpenzime për arsimin e 

vajzës A. Çeliku, në shkollën 

jo- publike “V. P.”, Durrës, 

për vitin shkollor 2017-2018 . 

 
Të ardhura totale 

6,681,592 

 
 

 

661,567 

 Shpenzimet totale 
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  6,681,592 - 661,567 = 6,020,025 kursime neto  

 

Me kursime neto në vlerën 6,020,025 lekë subjekti ka të ardhura financiare të ligjshme për përballimin e 

kostove të arsimit privat të vajzës  

Në përfundim, KJV, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërine e deklarimeve 

të subjekti me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë nga 

ana financiare konkludoi se:  

✓ Deklarimi  i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar nga hetimi 

✓ Subjekti i vlerësimit ka patur të ardhura të ligjshme të mjaftueshme për përballimin e kostove 

të këtyre shërbimeve 

 

Vlerësimi tërësor i pasurisë së subjektit dhe personave të lidhur 

 

KJV në bazë të nenit 34 të ligjit nr.12/2018 shqyrtoi në tërësi pasurisë e subjektit dhe personave të lidhur 

përmes analizës ekonomike duke marrë parasysh edhe ligjshëriminë e të ardhurave nga data e fillimit të 

detyrës deri në datën e dorëzimit të formularit të vetingut datë 02/05/2018 si më poshtë: 

 Të ardhura total monetare Shpenzime total (Instat dhe të 

tjera) 

Diferenca neto 

17,500,608 lekë 

 

11,480,583 lekë 

 

6,020,025 lekë 

 

Nga analiza ekonomike të subjekti të vlerësimit dhe personave të lidhur me të, diferenca mes të ardhurave 

total dhe shpenzimeve total është në vlerën 6,020,025 kursime neto. Si përfundim, rezultati i analizës 

financiare midis të ardhurave në total dhe shpenzimeve në total është pozitiv. Nga këto kursime neto, 

subjekti tek deklarata e vetingut në pjesën e pasurisë deklaron se ka gjendje kesh 1,370.000 lekë. 

Vlera e pusurisë bruto (asete të palujtshme dhe të lujtshme detyrime Balanca 

1) Vlera e banesës për pjesën që i takon subjektit viti 20042 

25.244 x196m2 /50%= 2,473,912 lekë 

 

2) Vlera e automjetit Volsëagen Vento = 394,485 lekë 

 

3) Gjendje cash = 1,370,000 lekë 
 

Totali i pasurisë= 4,238,397 lekë 

 

0 lekë 

 

4,238,397 lekë 

 

 

 

 

 
2 http://ekb.gov.al/wp-content/uploads/2015/08/2004.pdf 

http://ekb.gov.al/wp-content/uploads/2015/08/2004.pdf
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Në tërësi të lidhur me procedurën e kontrollit të pasurisë, në bazë të nenit 37, pika 6 të ligjit nr.12/2018 i 

ndryshuar, trupa e vlerësimit konstaton se :  

✓ Deklarimi i subjektit është i saktë,  

✓ Gëzon të ardhura dhe burime të ligjshme financiare lidhur me pasurinë e tij dhe personave 

të lidhur. 

✓ Subjekti dhe personat e lidhur nuk gjenden në situatë konflikti 

 

 

II. KONTROLLI I FIGURËS 

Trupa e Vlerësimit ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit Z. Bledar Shyqyri 

Çeliku, bazuar në përcaktimet e dispozitës së nenit 4, pika 1, gërma b dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 

të parashikuara 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” të ndryshuar. 

❖ Trupa ka proceduar duke marrë në konsideratë dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës 

sipas ligjit 12/2018, i ndryshuar : 

 

a.  Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës  i plotësuar nga 

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018, i ndryshuar 

b. Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese të 

cilat do të shpejgohen më tej në këtë relacion. 

❖ Në dekaratën për kontrollin e figurës, pjesa e parë, shtojcën 2, subjekti deklaron: 
 

• Gjeneralitetet 

• Se nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më parë 

• Se nuk ka pasur nënshtetësi tjetër 

 

❖ Në dekaratën për kontrollin e figurës, pjesa e dytë, shtojca 2, subjekti deklaron të dhënat përkatëse 

mbi vendbanimin 

 

❖ Në pjesën 3 dhe 4, të shtojcës 2, subjekti ka deklaruar të dhëna ndër vite lidhur me arsimin, 

kualifikimet, specializimiet apo trajnimet dhe punësimin përkatës. 

 

❖ Në pjesën 5, të shtojcës 2, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti ka deklaruar se: 

 

• Nuk është dënuar ndonjëherë me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritet gjyqësor 

shqipëtar ose i huaj. 

• Nuk ka qenë asnjëherë në hetim ose gjykim nga një autoritet shqiptar ose i huaj për kryerjen e 

një vepre penale 

• Nuk ka qenë ndonjëherë i ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese shqipëtare apo të huaja 

për kryerjen e një vepre penale. 

• Nuk ka qenë caktuar ndonjëherë masë shtrënguese e sigurisë personale në fuqi ose jo. 
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• Nuk është lëshuar asnjëherë ndaj tij një urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e 

veprave penale. 

• Nuk është marrë asnjëherë masë debimi nga një shtet I huaj. 

• Subjekti ka deklaruar që nuk ka dijeni se ndonjë nga anëtarët e familjes së tij 

bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët, bashkëjetuesi/t si dhe personat e përfshirë në çertifikatën 

familjare) është përfshirë në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar. 

• Nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme në formën e takimit, komunikimit elektronik, ose 

çfarëdolloj mënyre tjetër takimi i qëllimshëm, me një ose më shumë persona të përfshirë në 

krimin e organizuar, që nuk është në pajtim me ushtrimin e detyrës së Subjektit. 

• Nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar 

• Subjekti nuk është në dijeni që një nga anëtarët e familjes së tij të kenë pasur kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar. 

• Nuk ka pranuar/shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri me një person të përfshirë në krimin 

e organizuar. 

• Nuk ka dijeni se një person i familjes, ka pranuar/shkëmbyer para, favore, dhurata ose pasuri 

me një person të përfshirë në krimin e organizuar. 

• Nuk i është refuzuar hyrja në ndonjë shtet të BE/NATO-s gjatë 10 viteve të fundit. 

• Nuk ka kërkuar azil politik në ndonjë shtet. 

• Nuk është përdorues i lëndëve narkotike. 

• Nuk ka pasur asnjëherë varësi ndaj alkolit apo lojrave të fatit 

• Nuk ka qenë asnjëherë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Ish- Sigurimi i Shtetit para 

vitit 1990, sipas ligjit “Mbi të drejtën e informimit me dokumentet e ish – shërbimit të sigurimit 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

Po ashtu, subjekti ka nëshkruar edhe dy vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë e tyre 

të paraqitura në deklaratën e kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien  e pëlqimit për 

mbledhjen e të dhënave, kryerjen e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe administrimin e të 

dhënave personale. 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit të subjektin e vlerësimit lidhur me 

këtë aspekt, në bazë të nenit 36, të ligjit nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “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, janë kryer veprimet e tjera duke kërkuar të dhëna 

nga institucionet të shprehura në këtë ligj si më poshtë: 

• SHISH  

• DSIK 

• Autoriteti per Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimin e Shtetit 

• Prokurori e Përgjithshme (për tre aspekte të kontrollit lidhur me Çështjen e dekriminalizimit, 

bashkëpunimin në kuadër të task Forcës, përgjigjet e kërkesës për procedime penal, në hetim apo 

masa /urdhëra ndalimi ndërkombëtar etj) 

• DPPP 

• Polici e Shtetit 

• Zyra e Gjendjes Civile 
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• Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve   

• SHÇBA 
• Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimin e Shtetit 

Nga informacionet e dërguara nga institucionet e mësipërme konstatohet se: 

Organi ligjzbatues me shkresë nr. Prot *****, datë **** evidenton se për subjektin ekzistojnë disa të 

dhëna në vitin 2005 por që nuk janë sqaruar /thelluar dhe vërtetuar më tej.  

Nga një institucion tjetër ligjzbatues rezulton që nën kohën e evidentimit të kësaj të dhëne dhe në vijim 

ky institucion nuk ka nuk ka patur përcjellje informacioni konkret. 

Ndërkohë KJV vëren, se në vlerësimin profesional të subjektit ka rezultuar se pikërisht në vitin 2005 në 

kohën kur mbante funksionin e Shef i Rendit në Komisaritin e Policisë në Portin e Durrësit evidentohet 

dhënia e masës disiplinore nga ana e Drejtorit të Policisë, Qarkut Durrës (Vërejtje me paralajmërim, datë 

11/04/2005) me motivacionin “Mungesë korrektësie në detyrë” për arsye se janë evidentuar mangësi të 

theksuar në menaxhimin e efektivave të Rendit për vendosjen rregullit në Komisariatin e Portit Durrës 

dhe parandalimin e vjedhjeve. 

Lidhur me këtë fakt, KJV ka krijuar një dyshim edhe për të cilin i kërkon shpjegim subjektit me qëllim 

vlerësimin tërësor lidhur me sjelljen profesionale dhe integritetit të figurës gjatë karrierës së tij në Policinë 

e Shtetit. 

Lidhur me këtë barrë prove, subjekti i vlerësimi nuk ka dhënë shpjegime.  

DSIK shkresë me nr. prot.**** datë 12/07/2019 citon se subjekti zotëron një çertifikatë Sigurie Personeli 

(CSP) e nivelit “Tepër Sekret” me datë lëshimi 10/05/2016 dhe afat vlefshmërie 09/05/2021 

KJV pas vënien në dijeni nga një organ ligjzbatues të disa të dhënave lidhur me subjektin i dërgon shkresë 

DSIK ku i kërkon ta informojë: 
 

- Nëse ky institucion ka patur apo ka dijeni nga institucionet verifikuese apo të tjera shtetërore për disa 

rrethana apo të dhëna të arsyeshme lidhur me këtë subjekt që referohet me episodin e të dhënës të 

përshkruar. 

- nëse në kohën e disponimit të kësaj të dhëne, ky shtetas me funksionin e asaj kohe ka qenë subjekt i 

verifikimit dhe pajisjes me çertifikatë CSP . 
 

DSIK me shkresë nr. *******, datë  ****** citon se “Çertifikata e Sigurimit të Personelit për subjektin 

është lëshuar bazuar në verifikimin e sigurisë dërguar nga Institucioni ligjzbatues përkatës. Institucioni 

ynë ligjzbatues bën lëshimin e CSP bazuar në kërkesat e neneve 5,13,14,15,17,19 të Vendimit nr.188, datë 

4/3/2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për sigurimin e personelit”. Sqarojmë se 

nga periudha e lëshimit të CSP e deri më tani, në institucionin tonë nuk është adresuar asnjë informacion 

implikues për z. Bledar Çeliku, nga Autoritet Verifikuese apo institucione të tjera ligjzbatuese, sipas të 

cilit do të ishte e nevojshme rishikimi i vendimit të marrë për lëshimin e CSP”. 

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresë nr. Prot.*****, datë 

24/07/2019 konfirmon se shtetasi Bledar Shyqyri Çeliku 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. 

Prokuroria e përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore me shkresën nr. ****, datë 05/11/2019 ka përcjellë 

pranë KJV përgjigjet e gjykatave të Shkallës së Parë në rrethe ku konstatojnë se ndaj shtetasit Bledar 
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Shyqyri Çeliku nuk rezulton të jenë nxjerrë urdhëra ndalimi, masa të sigurimit personal, të jetë marrë në 

cilësinë e të pandehurit, të personave nën hetim apo të jenë regjistruar procedime penale. 

Po ashtu nga bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme dhe më tej Policia e Shtetit është vënë në 

dispozicion formulari i vetdeklarimit i administruar në zbatim të ligjit 138/2015 dhe vendimit të Kuvendit 

17/2016 të dalë në zbatim të tij. Nga verifikimi i këtij formulari, subjekti nuk ka raportuar ndonjë të dhënë 

për të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe kushteve të ligjit 138/2015 dhe në 

zbatim të detyrimit të ligjit të posaçëm 12/2018 për Vetingun e Policisë së Shtetit. Edhe në këtë formular, 

nuk evidentohen të dhëna në rubrikat përkatëse plotësuar nga ana e subjektit apo indicje që gjatë hetimit 

të kryer deri më tani, të përbëjë dyshim të arsyeshëm nga ana e  KJV për të thelluar hetimin administrativ 

për verifikimin e mëtejshëm të ndonjë të dhëne të mundshme sipas detyrimeve të ligjit 138/2015 . Në këtë 

kontekst veprimet e KJV  janë ndjekur edhe duke ju referuar bashkëpunimit të ngushtë me Prokurorinë e 

Përgjithshme e cila ka orientuar në shkresën e saj me nr. ******, dt.9.10.2019, përcjellë  KJV nga 

Prokurorja e Përgjithshme për sa më poshtë cilëson: 

Përfshirja në verifikim sipas ligjit 138/2015 do të ndërmerret në konsideratë vetëm nëse ka nevojë për 

verifikim të thelluar për shkak se mund të rezultojë që ka indicje mbi bazën e një kërkese ose kryesisht kur 

kanë të dhëna apo fakte përfshitrë edhe ato të njohur botërisht për një të kaluar kriminale, si dhe për 

rastet kur personat  kanë deklaruar të dhëna për të kaluarën e tyre kriminale dhe por organi përgjegjës 

vlerëson se duhet përcjellë për të verifikuar saktësinë e deklarimeve. 

  

Për sa më lart, KJV konstaton se deri më tani nuk rezultojnë të ketë rrethana, ngjarje apo të 

dhëna/indicje  për të cilat të diponohen infomacione në ngarkim të subjektit dhe për të cilin duhen nisur 

hetime të thelluara nga organet ligjzbatuese, në këtë rast organi i Prokurorisë i cili është përgjegjës për 

verifikimin në zbatim të ligjit 138/2015 (ligji i dekriminalizimit )  
 

Organi ligjzbatues me shkresë nr. Prot *****, datë **** konfirmon se për subjektin dhe personat e lidhur 

me të nuk ka raportime financiare, në emër të tyre 

Organi ligjzbatues me shkresë nr. Prot *****, datë **** konfirmon se për subjektin dhe personat e lidhur 

me të nuk janë regjistruar veprimtari kriminale. 

Gjendja Civile, Bashkia Shijak me shkresën Nr. *****, dt. 03/09/2019 konfirmon se pas verifikimeve të 

kryera në Regjistrin Themeltar të Gjendjes Civile 1974-2009 shtetasi z. Bledar Shyqyri Çeliku nuk ka 

pasur asnjë ndryshim të gjeneraliteteve. 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me shkresën Nr. ****, dt. 19/08/2019, konfirmon të dhënat 

aktuale në Regjistrin Kombëtar të Gjëndjes Civile, për subjektin z. Bledar Shyqyri Çeliku. 

Nga Drejtoria e burgjeve datë 10/07/2019 është administruar përgjigjia për verifikimin e gjëndjes 

gjyqësore ku rezulton se subjekti nuk ka qenë i dënuar. 

Organi ligjzbatues me shkresë nr. Prot *****, datë **** konfirmon se për subjektin dhe personat e lidhur 

me të nuk disponohen të dhëna/material referuese/procedime penale në ngarkim, të tyre. 

Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj subjektit 

të vlerësimit Bledar Çeliku , për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës në 

Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar).  
 

Në zbatim të nenit 38, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në datën 07/02 /2020 subjekti i është 

nënshtrua vlerësimit psikologjik të personalitetit me qëllim vlerësimin e besueshmërisë së punonjësit dhe 
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deklarimeve personale. Si pasojë, urdhëri i psikologut me shkresë nr. 29/163 dat 12/02/2020 në përfundim 

të raportit të vlerësimit psikologjik është arritur në konkluzionin se subjekti Bledar Çeliku: 
 

 

• Aktualisht nuk paraqet probleme të shëndetit mendor ndaj është mendërisht i aftë të funksionojë   

       në aspektin okupacional, ndërpersonal, social dhe familjar.  

• Paraqet marrëdhënie të stabilizuara personale dhe ndërpersonale. 

• Subjekti nuk paraqet problematika të personalitetit, që mund të cënojnë realizimin e detyrave dhe 

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

 

Në përfundim të hetimit të kryer:   
 

Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimit Nr. 12/2018 (i ndryshuar), 

nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e 

deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura nga institucionet 

dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit 

nr.12/2018 (të ndryshuar), vëren se nga sa rezulton deri në mbylljen e hetimit administrativ të subjektit të 

vlerësimit lidhur me komponetin e figurës, informacioni i deklaruar nga subjekti është i saktë dhe i 

besueshëm. 

Në përfundim, KJV në bazë të ligjit Nr. 12/2018 (i ndryshuar), neni 42, lidhur me “Procedurën e kontrollit 

të figurës”, pika 2 konkludon se : 

✓ punonjësi ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë 

dhe me vërtetësi;  

✓ punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës.  

 
 

III. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 
 

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, është kryer bazuar në nenet 43 – 46 

të ligjit 12/2018 . 

Objekti i vlerësimit të aftësive profesionale sipas përcaktimit të nenit 43 të këtij ligji, ka të bëjë me 

vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e 

rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së detyrave nga punonjësi në përputhje me ligjin që rregullon 

veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.  

Procedura për vlerësimin e aftësive profesionale kryehet bazuar në nenet 44-46 duke mbajtur në vemendje 

aftësitë profesionale të punonjësit në legjislacionin e posaçëm që rregullon marrëdhënien e punës (në këtë 

rast ligji për Policinë e  Shtetit, Rregullja e Policisë dhe aktet e tjera rregullatore e nënligjore në fuqi) dhe 

në përshkrimet e punës për çdo funksion. 

Komisioni analizon dhe vlerëson dokumentet e përgatitura nga punojësi sipas nivelit respektiv 

menaxherial apo/ose operacional ku një zë i rëndësishëm në analizën e saj është edhe verifikimi i kritereve 

të arsimimit në përputhje me pozicionin e punës, ecurisë disiplinore si dhe ecurinë në karrierë dhe procesin 

e fitimit të gradës sipas legjislacionit në fuqi. 
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Gjithashtu, trupa e vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe denoncomet nga publiku për sjellje 

jo profesionale të punonjësit apo informacione të tjera të lidhura me ushtrimin e detyrës së tij në mënyrë 

joetike. 

 
Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, KJV ka kryer veprimet përkatëse duke 

kërkuar të dhëna pranë këtyre institucioneve: 

• Drejtoria e Standarteve Profesionale në Policinë e Shtetit 

• Burimet Njerëzore (dosja e personelit) në Policinë e Shtetit 

• Ministria e Arsimit 

Një bazë të nenit 44 të këtij ligji, subjekti ka plotësuar formularin e vetëdeklarimit profesional të deklaratës 

së Vettingut.  

 

NË FORMULARIN E VETËVLERËSIMIT PROFESIONAL SUBJEKTI DEKLARON 

Të dhëna për Arsimimin 

 

❖ Arsim i Lartë Policor, Akademia e Policisë, Sauk, Tiranë, Viti 1997-2000 

 

❖ Cikli i Parë Bachelor, në degën Drejtësi, Universiteti Publik Aleksandër Moisiu, Durrës, viti 2011-

2015 

 

❖ Master i Shkencave në të Drejtë Private, Universiteti Publik Aleksandër Moisiu, Durrës, viti 2015-

2017 

 

1. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit KJV i është drejtuar institucioneve publike të 

mëposhtme: 

• Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

• Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën Nr. ***** Prot, datë 16/08/2019, ka vënë në 

dispozicion diplomën ku subjekti është diplomuar më datë 28/09/2000, me nr. diplome ****, nga 

Akademia e Policisë me titullin “Specialist i Lartë Policie” 

Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve me shkresën Nr. *****, dt. 11/09/2019 konfirmon se nga 

informacioni i përciellë nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, rezulton se në databazën e këtij institucioni 

figurojnë të dhëna për z. Bledar Shyqyri Çeliku me specifikat e mëposhtme: z. Çeliku rezulton i regjistruar 

në Universitetin "Aleksandër Moisiu", Durrës, në Bachelor -PT, "Juridik", për vitin akademik 2011-2012.  

Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve me shkresën Nr. ****, dt. 11/09/2019 konfirmon se nga 

informacioni i përciellë nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, rezulton se në databazën e këtij institucioni 
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figurojnë të dhëna për z. Bledar Shyqyri Çeliku me specifikat e mëposhtme: Z. Çeliku rezulton pas 

diplomimit të tij në sistem rezulton i regjistruar në Universitetin "Aleksandër Moiusiu", Durrës, në "E 

Drejtë Private", MSC-KP, për vitin akademik 2015-2016. 

Nisur nga mungesa e të dhënave të mëtejshme nga ana e Minsitrisë e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve lidhur 

më diplomimin e subjektit në nivelin Bachelor dhe Master pranë Univeristetit “Aleksandër Moisiu”, 

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike, Durrës, subjektit i janë kërkuar dokumentat justifikues. 

Subjekti Bledar Shyqyri Çeliku ka dorëzuar në protokollin e KJV, me Nr. **** Prot, dt. 06/09/2019 një 

kopje të noterizuar të Diplomës Bachelor, në programin e studimit Drejtësi, nr. ***, datë lëshimi 

27/02/2016, me nr. regjistri *****, për ciklin e studimeve me kohë të pjesshme Bachelor nisur më 2011 

dhe përfunduar më 2015, në Univeristetin “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike, 

Durrës.  

Po nga ana e subjektit, në protokollin e KJV, me Nr. *** Prot, dt. 06/09/2019 është dorëzuar një kopje të 

noterizuar e Vërtetimit Nr. ***** Prot, dt. 17/10/2018, lëshuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, 

Durrës, ku me anë të të cilit konfirmohet se Bledar Shyqyri Çeliku është student, në ciklin e dytë të 

studimeve me kohë të plotë “Master Shkencor”, në degën “E Drejtë Private”, pranë Fakultetit të 

Shkencave Politike Juridike, në vitet akademike 2015-2018, me nr. matrikullimi ****. Studenti ka shlyer 

të gjitha kurset e detyrueshme dhe me zgjedhje, por ka për të mbrojtur gjuhën e huaj. 

Në kuptim të legjislacionit ndër vite për Policinë e Shtetit dhe në Ligjin në fuqi 108/2014 “Për Policinë e 

Shtetit” (i ndryshuar), trupa e vlerësimit arrin në konkluzionin se subjekti i vlerësimit, që në kohën e 

emërimit në detyrë për herë të parë në policinë e shtetit dhe deri në vijueshmërinë e ecurisë në karrierë të 

tij, ka qenë në përmbushje të kriterit të nivelit arsimor dhe kualifikimit përkatës për funksionin që ka 

ushtruar dhe /apo ushtron.  

KJV konkludon se niveli arsimor është në përputhje me ushtrimin e detyrës 

 

Të dhëna për Punësimin 

Nga data 1/1/2011 e deri në datën e plotësimit të deklaratës së vetingut 2/02/2018 subjekti deklaron se ka 

qenë i punësuar pa ndërpreje në rradhët e policisë duke mbajtur funksione të ndryshme përgjatë viteve si 

më poshtë: 

❖ Prill 2018-AKTUALISHT me funksionin Drejtor i Drejtorisë Kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve, 

në Departamentin e Policisë Kriminale, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.  

❖ Shkurt 2018-Prill 2018 me funksionin Këshilltar, në Zyrën Ndihmëse të Drejtorit të Përgjithshëm,  

❖ Prill 2017- Shkurt 2018 me funksionin Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë 

❖ Shkurt 2016- Prill 2017 me funksionin ZV/ Drejtor për Hetimin e Krimeve dhe Sigurinë, pranë 

Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër. 

❖ Prill 2015- Shtator 2016 me funksionin Shef Sektori pranë Sektorit për Asetet Kriminale në 

Drejtorinë e Narkotikët dhe Trafiqet, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

❖ Tetor 2013- Prill 2015 me funksionin Drejtor pranë Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe 

Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

❖ korrik 2010 – Tetor 2013 me funksionin Specialist pranë sektorit Kundër Krimeve Kompiuterike 

në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit 
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1. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, me shkresën Nr. *** 

Prot, dt. 16/08/2019, ka dërguar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit dosjen e Personelit të subjektit. 

Nga shqyrtimi i dosjes së personelit gjendet e gjithë koha e punësimit për herë të parë në policinë e shtetit 

me diplomat e shkollimit dhe gjithe ecuria në karrierë e punonjësit që nga viti 2000 kur është diplimuar 

në Akademinë e Policisë e deri aktualisht. 

Trupa e vlerësimit ka administruar dosjen e personelit duke konsideruar të gjithë veprimtarinë e subjektit 

dhe sjelljen e tij profesionale-etike në ushtrimin e funksioneve të tij që në fillimin e punësimit në polici e 

deri ne promovimet e tij në funksione dhe grada në policinë e shtetit por duke u fokusuar në mënyrën e 

ushtrimit të tij në 7 vitet e fundit kjo bazuar në përcaktimet e pikave “2 dhe 3” të nenin 44 të Ligjit 12/2018, 

përcaktohet se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën 

që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) 

vjet”. 
 

Në dosjen e personelit gjenden: 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. *****, Dt. 25/04/2018 për Drejtues Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën Drejtor, në Drejtorinë Kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve, në 

Departamentin e Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 12/02/2018 për Drejtues i Parë Bledar Shyqyri Çeliku 

është transferuar dhe caktuar në detyrën Këshilltar, në Zyrën Ndihmëse të Drejtorit të Përgjithshëm 

të Policisë së Shtetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 27/04/2017 për Drejtues Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Policisë, Lezhë. 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 08/02/2016 për Drejtues Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën ZV/Drejtor për hetimin e krimeve dhe sigurinë, në Drejtorinë 

Vendore të Policisë Shkodër. 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 27/04/2015 për Drejtues Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën Shef Sektori, në sektorin për Asetet Kriminale, në Drejtorinë 

për Narkotikët dhe Trafiqet, në departamentin  për Krimin e Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në 

drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 21/10/2013 për K/Komisar Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën Drejtor, në Drejtorinë për Krimin Ekonomik e Financiar, në 

Departamentin për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë.  
 

❖ kopje e  urdhrit të emërimit Nr. ****, Dt. 12/07/2010 për K/Komisar Bledar Shyqyri Çeliku është 

transferuar dhe caktuar në detyrën Specialist në Sektorin Kundër Krimeve Kompiuterike, në 

Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, në departamentin Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve 

të Rënda. 
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Në përfundim, KJV konstaton se në materialin e dosjes së Personelit të subjektit dërguar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, me shkresën Nr. **** Prot, dt. 

16/08/2019, evidentohen vit pas viti funksionet që ka mbajtur subjekti nga fillimi i detyrës pranë Policisë 

së Shtetit të cilat janë të shoqëruara me kopjet e urdhërave përkatëse nga eprorët ku përshkruhen arsyeja 

e transferimit dhe detyra e funksionit. 

 

Ecuria disiplinore e subjektit të vlerësimit 

Subjekti në plotësimin e pikës 6 të formularit të vetëvlerësimit profesional të deklaratës Veting, deklaron 

se është vlerësuar në konkurse përgjatë viteve 2015 (pikët e të cilit nuk gjenden në dosje), viti 2016 me 

26 pikë dhe viti 2017 me 26 pikë. Ndërkohë deklaron se vlerësimet nga eprorët për periudhën në fjalë 

kanë qenë shumë të mira dhe se nuk është ndëshkuar me masa disiplinore nga eprorët gjatë dhjetë viteve 

të fundit.  

1. Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Në dosjen e personelit evidentohen dy shkresa nga eprorët e tij me vërejtje përgjatë ushtrimit të funksionit 

të tij si më poshtë vijon: 

• Shkresë pa nr. protokolli dt.27.6.2002, ku subjektit, në atë kohë N/Toger, me detyrë Inspektor i Zyrës 

Rajonale të Luftës Kundër Krimit Ekonomik-Financiar, në Drejtorinë e Policisë Qarkut Elbasan, i 

jepet masë disiplinore “Vërejtje me Paralajmërim”, me motivacionin “Mungesë korrektësie në 

kryerjen e detyrës”. Kjo masë disiplinore i jepet për mosparaqitjen në detyrë në zgjidhjen e situatës 

së krijuar në Komisariatin e Policisë Peqin më datë 02/06/2002. Kjo shkresë është e firmosur nga 

Drejtori i asaj kohe Kolonel N. B. 
 
 

• Gjithashtu, në dosjen e personelit gjendet dhe një shkresë me Nr. **** Prot, datë 11/04/2005, ku 

subjektit Bledar Shyqyri Çeliku, me detyrë Shef Seksioni dhe specialist në Seksionin e Policisë 

Rendit dhe Sigurisë Publike, në Komisariatin e Policisë Port, në Komisariatin e policisë së Qarkut 

Durrës, i jepet masa disiplinore “Vërejtje me Paralajmërim” me motivacionin “Mungesë korrektësie 

në kryerjen e detyrave”, për arsye se janë evidentuar mangësi në menaxhimin e efektivave të rendit 

për vendosjen e rregullit në Komisariatin e Durrësit dhe parandalimin e vjedhjeve. Kjo shkresë është 

firmosur nga Drejtori i Policisë së Qarkut, Kryekomisar M. B..  

KJV më pas konstaton se në dosje gjendet dhe një shkresë e dytë në lidhje me këtë masë disiplinore e 

datës 27/07/2005, e firmosur nga Drejtori Muharrem Bardhoci, ku subjektit Bledar Shyqyri Çeliku, me 

detyrë Shef i Seksionit të Rendit dhe Sigurisë në Komisariatin e Policisë Port, në Drejtorinë e Policisë së 

Qarkut Durrës, kërkohet t’i hiqet masa “Vërejtje me Paralajmërim”, dhënë më datë 11/04/2005, me 

motivacionin “mungesë korrektësie në kryerjen e detyrave”, pasi nga momenti i ndëshkimit e deri tani ka 

treguar sjellje të lartë përgjegjësie e përkushtim në përmbushjen e detyrave të ngarkuara, në menaxhimin 

e fluksit të lëvizjeve të qytetarëve, kontrollin e hyrje daljeve, sigurimin e rendit në Portin e Durrësit, si 

dhe një punë mjaft të mirë në drejtim të kërkesës së vartësve dhe forcimit të disiplinës në punë. Gjithashtu 

në dosjen e personelit gjendet dhe një Relacion për Nën/Inspektor Bledar Shyqyri Çeliku, firmosur nga 

Drejtori i Personel Formimit S. L., në vitin 2005. 
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Në konkluzion, KJV vlerëson se në bazë të legjislacionit të asaj kohe, specifikisht Ligji Nr.8553, datë 

25.11.1999 “Për Policinë e Shtetit”, neni 30, pika 1, citon se “Masa disiplinore "vërejtje" ose "vërejtje me 

paralajmërim" shuhet me kalimin e 6 muajve nga data e dhënies së saj”. 

Si pasojë, e kalimit të afatit respektiv 6 mujor ku këto masa janë shuar (specifikisht masa e parë e dhënë 

nga eprorët është parashkruar ndërsa masa e dytë disiplinore është hequr nga eprorët përmes shkresës 

përkatëse.) si dhe bazuar në kriteret e vlerësimit profesional nga ana e KJV për 7 vitet e fundit, KJV nuk 

i konsideron si elemente domethënës dhe penalizues në vlerësimin tërësor të anës profesionale të subjektit.  

Në dosjen e personelit nuk ka asnjë të dhënë tjetër që të evidentojë ndonjë masë disiplinore të ndërmarrë 

ndaj subjektit përtej viteve 2005 e deri në 2018, periudhë në të cilën subjekti ka ushtruar funksione të 

ndryshme dhe ne rritje profesionale dhe me përgjegjësi të shtuara. 

 

 

VLERËSIMET E PUNËS 

 

Në dosjen e personelit të subjektit gjenden vlerësimet e performancës për vitet 2016, 2017.  

 

Bazuar në sistemin e vlerësimit dhe pikëzimit të rezultateve të punës për performancën vjetore të 

punonjësit të policisë, rezulton se subjekti është vlerësuar përgjithësisht në të dyja vitet me thuajse pikët 

maksimale për punën e kryer si më poshtë:  

 

❖ Vlerësimi i aftësive profesionale në punë për vitin 2016, periudha e vlerësimit 01/01/2016-

31/12/2016) është 26 pikë nga 28 pikë. 

❖ Vlerësimi i rezultateve individuale të punës, periudha 01/01/2017-31/12/2017 është 26 pikë nga 

28 pikë),  
 

Në vlerësimet e eprorëve thuhet ndër të tjera se:  

✓ Zotëron aftësi të mira profesionale dhe ka rezultate të mira në kurset e trajnimet e ndryshme. 

✓  Zotëron aftësi për kryerjen me kompetencë e detyrës e ngarkuar dhe zotëron aftësi për zgjidhjen 

e problemeve të krijuara.  

✓ Përsa i përket pastërtisë së figurës nuk kryen veprime që bien ndesh me përmbushjen e detyrës së 

ngarkuar dhe ka figurë të pastër morale.  

✓ Njeh dhe zbaton shumë mirë aktet ligjore dhe nënligjore.  

Këto vlerësime ndër vite janë shoqëruar me çertifikata lavdërimi dhe me shpërblime monetare kundrejt 

urdhërave të eprorëve të nxjerra me këtë rast që evidentohen në dosjen profesionale rast pas rasti.  

 

Të dhëna për Kualifikimet profesionale, trajnimet, konferencat shkencore 

Në pikën 4, të formularit të vetëdeklarimit profesional në deklaratën e Vettngut, subjekti përgjatë viteve 

deklaron pjesëmarrjen në konferenca brenda dhe jashtë vendit, vizita studimore jashtë vendit, kurse të 

shumta trajnimi brenda dhe jashtë vendit duke cituar edhe çertifikatat përkatëse të marra lidhur me këto 

veprimtari. 
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1) Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimit të subjektit janë kërkuar të dhëna nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore  

Në dosjen e personelit dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore, me shkresën Nr. ***** Prot, dt. 16/08/2019, konfirmohen të gjitha trajnimet, 

konferencat, vizitat studimore të përmendura nga subjekti të cilat shoqëron me dëshmitë apo çertifikatat 

dhe urdhërat përkatës në varësi të llojit të veprimtarisë të kryera nga subjekti 

 

Për sa më lart, KJV konkludon se deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar 

nga hetimi dhe se kualifikimet dhe trajnimet e vazhdueshme kanë rritur aftësinë profesionale në 

ushtrimin e detyrës. 

 
 

ECURIA NË KARRIERË DHE PROCESIN I FITIMIT TË GRADËS 

 

Një bazë të nenit 45 të këtij ligji, subjekti ka plotësuar formularin e vetdeklarimit profesional të deklaratës 

së Vetingut, pika 2, ku rendit veprimtaritë e shumta profesionale në nivelin menaxherial dhe operacional. 

1) Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimit të subjektit janë kërkuar të dhëna nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore. Kjo drejtori me shkresën Nr. **** 

Prot, dt. 16/08/2019, ka dërguar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit dosjen e Personelit të subjektit 

ku konfirmon se ka materiale të përgatitura nga z. Çeliku gjatë ushtrimit të funksionit. 

Nga kjo dosje, në nivel menaxherial e operacional, subjekti evidentohet si pjesëmarrës apo hartues i një 

sërë planesh të shumta masash, planesh operacionesh, planesh veprimi i përbashkët mes institucioneve 

ligjzbatuese, plane kontrolli dhe analiza vjetore duke përmbushur detyrat që ngarkon funksioni rreth 

veprimtarive profesionale në këto nivele.   

KJV në bazë të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, Neni 45, pika 2, neni 46 pika 2 ka vlersuar 3 plane hartuar 

nga subjekti i vlerësimit ku nga këto një është në nivel operacional dhe dy të tjerë në nivel menaxherial. 

 

Në nivel operacional 
 

Plan operacionial i vitit 2017 është hartuar nga subjekti i vlerësimit, në atë kohë me funksion Z/Drejtor 

për Hetimin e Krimeve dhe Sigurisë dhe gradë Drejtues i parë, për kapjen dhe ekzekutimin e vendimeve 

të gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, lidhur me disa shtetas pasi këta të fundit janë 

implikuar në veprimtari të paligjshme me aktivitet të theksuar kriminal në krimet kundër personit dhe 

pasurisë. 
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Në nivel menaxherial  

 

Plan kontrolli i datës 28/02/2014 hartuar nga subjekti i vlerësimit në atë kohë me gradën kryekomisar 

dhe me funksion Drejtor në Drejtorinë për Krimin Ekonomik e Financiar në Departamentin për Krimin e 

Organizuar dhe Krimet e Rënda. Ky plan synonte planifikimin e punës për shefat e sektorëve, seksioneve 

dhe specialistëve të sektorit për krimin ekonomik dhe financiar në Drejtoritë e Qarqeve, njohjen me aktet 

normative, mënyrën e ndjekjes së veprave penale me specialistët përkatës etj. 

Analizë vjetore e datës Janar 2015, për vitin 2014, e Drejtorisë për Krimin Eknomik dhe Financiar hartuar 

nga subjekti i vlerësimit me gradën Drejtues dhe me funksion Drejtor në Drejtorinë për Krimin Ekonomik 

e Financiar në Departamentin për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda. Në këtë plan përmenden 

prioritet e Drejtorisë për vitin 2014, aktivitet administrative të ndërmarra, analizë dhe pasqyrimin e 

treguesve të kriminalitetit në fushën ekrimit ekonomik dhe financiar për vitin 2014, operacionet policore 

të zhvilluara, dinamik e punës me burimet e informacionit policor dhe procedimet policore, bashkëpunimi 

ndërinstitucional dhe ndërkombëtarë me institucione si Prokuroria, SHISH, DPPPP, Interpol, Europol etj.  

 

 

PROCESI I FITIMIT TË GRADËS 

 

Një bazë të nenit 45 të këtij ligji, subjekti ka plotësuar formularin e vetëdeklarimit profesional të deklaratës 

së Vettingut, pika 6 ku lidhur me ecurinë në gradë dhe në karrierë deklaron se ka marrë gradën Drejtues 

në datë 06/11/2014 nëpërmjet proçesit të konkurimit dhe gradën Drejtues i Parë e ka fituar nëpërmjet 

konkurrimit më datë 29/01/2018 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

Për të vërtetuar saktësinë, vërtëtësinë e deklarimit të subjektit si edhe ligjshmërinë e fitimit të gradës janë 

kërkuar të dhëna nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

e cila ka dorëzuar pranë KJV dosjen e personelit të subjektit.  

❖ Në dosjen e personelit gjendet një kopje e  propozimit nga drejtori i policisë së qarkut Elbasan me 

Nr. ***, dt. 07/03/2002  për Titullimin “oficer” dhe emrimin në detyrë ku Z. Bledar Shyqyri Çeliku 

“Inspektor” në zyrën rajonel të luftës kundër krimit ekonomiko-financiar, në Drejtorinë e  Policisë 

së qarkut Elbasan. 

❖ Bazuar në këtë propozim, me urdhrin nr. ****, dt.6.4.2002, Zoti Bledar Çeliku emërohet në 

detyrën e mësipërme dhe i jepet grada “Nëntoger”. 

 

Sipas KJV nga shqyrtimi i dokumentave të dosjes së personelit rezulton se:  

 

Bazuar në ligjin të Policisë së Shtetit Nr.8553, datë 25/11/1999, neni 19 dhe vendimit të Këshillit Rajonal 

Emërues, punonjësi Bledar Çeliku i diplomuar në Akademinë e Policisë, si specialist i lartë i Policisë, ka 

marrë titullin dhe emërimin përkatës të funksionit në përputhje me ligjin. Po ashtu rezulton se bazuar në 

ligjin të Policisë së Shtetit Nr. 8553, datë 25/11/1999, neni 19, vendimin e Këshillit Rajonal Emërues si 

dhe më tej vendimit të Vëshillit Qëndror Emërues, punonjësi Bledar Çeliku i diplomuar në Akademinë e 

Policisë, me titullin “Specialist i lartë Policie” në përputhje pikën 2 të këtij neni, është emëruar me urdhër 
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të Drejtorit të Dërgjithshëm të Policisë në funksionin e rolit të mesëm, titulli “Oficer”, emërimi në 

funksionin “Inspektor” dhe me gradë N/Toger.  

Me urdhrin Nr. ****, dt. 01/05/2003 të Ministrit të Rendit Publik, N/Togerit Bledar Shyqyri Çeliku, me 

detyrë Inspektor në Zyrën Rajonale të Luftës kundër Krimit ekonomik e financiar i jepet grada 

Nën/Inspektor .  

Bazuar në ligjin e policisë në fuqi, KJV arrin në përfundimin se kriteret dhe procedurat e 

propozimit, dhënies së gradës dhe emërimit të funksionit, janë kryer konform kritereve të ligjit dhe 

hierarkisë së urdhrave të titullave përkatës.   

 

❖ Në dosjen e personelit gjendet një kopje e urdhrit nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, për ngritjen 

në detyrë dhe emërimin në detyrë shef i seksionit të policisë së Rendit dhe specialist në 

Komisariatit të Policisë, porti Durrës, në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës.  
 

KJV vëren se ky urdhër sipas bazës ligjore të cituar në të, ka dalë në përputhje me VKM 64/2001 “Për 

inkuadrimin e gradave në Policinë e shtetit dhe për përcaktimin e funksioneve që do të ushtrohen 

(funksionet spas gradave)”, ku funksioni që propozohet për t’u emëruar (shpjeguar më lart) përmban 

gradën inspektor – kryeinspektor.  

 

❖ Në dosjen e personelit gjendet një kopje e urdhrit për dhënien e gradës policore një punonjësi 

policie   Nr. ***, dt. 18/06/2008 ku N/Inspektorit  Bledar Shyqyri Çeliku, i jepet grada K/Komisar. 
 

Sipas KJV, rezulton se bazuar në ligjin të Policisë së Shtetit Nr. 9749, datë 04/06/2007, neni 20 pika 2, 

neni 42 pika 2 gërma b, nenet 126 dhe 127, VKM-së nr.803 datë 21/11/2007 “Për përcaktimin e 

funksioneve korrespondues për gradat në Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimi i tyre”, urdhëri i Ministrit 

të Brendshëm nr. ***, datë 15/01/2008 “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e punës të 

komisioneve kalimtare”, si edhe në propozimin e Komisionit Kalimtar për kalimin në sistemin e ri të 

gradave, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, ky punonjës ka marrë gradën K/komisar pas mbajtjes 

së grades Nën/Inspektor. 

Këto akte janë kryer bazuar në ligjin e mësipërm ku fitimi i gradës në nivelin e parë dhe të mesëm drejtues 

bëhen me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë si dhe ekuvalentimit të tyre parashikuar në 

dispozitat kalimtare të nenit 126 dhe 127 për kalimin në sistemin e ri të gradave, që përputhet me VKM 

Nr. 803, dt.21.11.2007 “Për përcaktimin e e funksioneve korresponduese për gradat në Policinë e Shtetit 

dhe ekuivalentimin e tyre, sipas tabeles së ekuivalentimit dhe funksioneve korresponduese të tyre, që është 

pjesë përbërëse e kësaj VKM-je. 

KJV në vlerësim të bazës ligjore të lartcituar (ligji 9749/2007 dhe VKM 803 /2007) konstaton se: 

Sipas nenit 41 të ligjit të lartcituar dhe nenit 3 të VKM 803, dt.21.11.2007, vjetërsia në punë e punonjësit 

të policisë që merr gradën, që i korrespondon funksionit që kryen vetëm nëse në çastin e kalimit në këtë 

sitem të ri gradash, ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 8 vjet për gradën kryekomisar. Gjatë kësaj kohe 

rezulton se në vitin 2008 kishte vetëm 6 vjet punë (vjetërsi shërbimi). 

Për sa më lart, KJV i kërkoi subjektit të jepte shpjegime lidhur me kalimin nga grada nëninspektor në 

gradën kryekomisar duke dhënë sqarimet përkatëse shteruese bazuar në ligjin 9749/2007, dispozitave 
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kalimtare të tij (neni 126, 127) si dhe VKM 803/2007 dhe tabelës shoqëruese të tij për përcaktimin e 

funksioneve korresponduese për gradat në policinë e shtetit dhe ekuivalentimin e tyre.  

Lidhur me këtë kërkesë subjekti shpjegon se sipas përcaktimeve të ligjit të 2007 nenet kalimtare 126, pika 

2 gërma a, Ministria e Brendshme ka bërë interpretimin ligjor në bazë të ligjit 2007 edhe për rastet kur 

nuk plotësohej vjetërsia në punë. Por përveç këtij shpjegimi, subjekti nuk ka paraqitur ndonjë provë tjetër 

veç asaj që gjendet edhe në dosjen e personelit (e administruar nga KJV më parë) dhe që ka të bëjë me 

urdhrin e marrjes së gradës nga N/Inspektor në K/Komisar. 

Subjekti në shpjegimet dërguar KJV pretendon se “Për ekuivalentimin e gradës sime në K/Komisar, 

Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shjtetit, është mbështetur në dispozitat 

kalimtare të ligjit të ri organik, ku në nenin 126, “Kalimi në Sistemin e ri të Gradave” pika 2, gërma a, 

theksohet se  “punonjësi i policisë merr gradën që i korrespondon funksionit që kryen, vetëm nëse ka 

minimalisht 2/3 e vjetërsisë së shërbimit, llogaritur sipas afateve të përcaktuara në nenin 41, pika 4, 

shkronja a, të këtij ligji. Punonjësi i policisë që nuk plotëson vjetërsinë për gradën që i korespondon 

funksionit që kryen në çastin e kalimit, i jepet grada më e lartë, për të cilën ai plotëson minimumin 2/3 e 

vjetërsisë së shërbimit, duke e emëruar në një funksion që i korespondon gradës që merr”. Në relacionin 

e dërguar nga ana Juaj, jeni referuar VKM, nr.803/2007, “Për përcaktimin e funksioneve koresponduese 

për gradat policore në Policinë e Shtetit dhe ekuivalentimin e tyre. Ministria e Brendshme dhe Drejtoria 

e Përgjithshme e Policisë e cila bënte këtë ekuivalentim, është mbështetur në dispozitat kalimtare të ligjit 

ku bën edhe një interpretim të rasteve kur nuk plotësohet vjetërsia në gradën. Duke u mbështetur në nenin 

126, pika 2, gërma a, të ligjit të mësipërm, vjetërisia ime e punës përsa i përket 2/3, korespondon, me 

vjetërsinë në shërbim përkatësisht 5 vjet e 3 muaj, ku në kohën e daljes së urdhërit kisha më shumë se 6 

vjet eksperiencë. Funksioni im i asaj kohe ishte si specialist drejtimi në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë, që i korespondon gradës K/Komisar. Sqaroj se vendimarrja ka qenë e Ministrisë së Brendshme, 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, në ekuivalentimin e gradës sime si interpretim i cili është bërë për 

të gjithë punonjësit e asaj periudhe” 

Por pavarësisht sqarimeve të subjektit, duke qenë se ende për KJV edhe në kuptim të dispozitave  kalimtare 

të ligjit 126 , pika  dhe 2,  gërma  “a”,  është në thelb e paqartë (saktësuar)  përse subjektit ka fituar 

menjëherë dy grada dhe si është llogaritur mbi të edhe elementi i vjetërisë së shërbimit në kuptim të 

referencave të nenit 41 të këtij ligji dhe se bazuar në bazën ligjore të urdhrit nr.****, dt.18.6.2008 përvec 

ligjit të 2007 dhe VKM 803, përmendet edhe Urdhëri i Ministrit për organizmin e komisioneve të 

ekuivalentimit për procedurat kalimtare si edhe propozimi i Komisionit Kalimtar për kalimin në sistemin 

e ri të gradave, propozim i cili mungonte në dosjen e personelit. Si rrjedhim KJV vijoi hetimin e thelluar 

duke kërkuar dokumentacion në Akademisë së Sigurisë për të faktuar urdhrin e lartcituar dhe mënyrën e 

përllogaritjes nga ana e komisionit kalimtar për kalimin në sistemin e ri të gradave.   

Në këtë dokumentacion të disponuar së fundmi, evidentohet  

- propozim “për dhënien e gradës policore një punonjësi policie” nga ana e Komisionit Kalimtar të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me nr. prot. ***, datë 18/06/2008, ku konstatohet se 

N/Inspektor Bledar Shyqyri Çeliku me detyrë Specialist, në Sektorin Kundër Korrupsionit, në 

Drejtorinë kundër krimit Financiar, në Departamentin për Hetimin e Krimeve, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë, për efekt të kalimit në sistemin e ri të Gradave, deri më datë 31/03/2008  ka 

8 vjet dhe 11 muaj vjetërsi shërbimi/pune, si edhe plotëson 2/3 e vjetërsisë së shërbimit për dhënien 

egradës së re policior K/Komisar. Për këto arsye Komisioni konkludon se N/Inspektorit Bledar 

Shyqyri Çelikut , ti jepet grada policiore K/Komisar. 
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Më tej ky propozim i komisionit pasohet me një urdhër të lëshuar nga Drejtori i përgjithshëm i Policisë 

A. P. “për dhënien e gradës policore një punonjësi policie”, me nr. prot. *****, datë 18/06/2008, ku 

përmendet se N/Inspektori Bledar Shyqyri Çeliku t’i jepet grada policore K/Komisar. 

KJV vë re se sipas formularit model bashkëlidhur të propozimit të Komisionit kalimtar, i cili përllogarit 

vjetërsisë për efekt të arrjes së gradës dhe afatit të qëndrimit në gradë:  

-Vite shërbimi: 5 vite + 3 vite + 11 muaj  (plotëson kushtet për marrjen e gradës K/Komisar ) 

-Grada ushtarake: N/Toger 16.4.2002   

-Pas një viti e një muaj punë në policinë e shtetit, grada ushtarake është ekuivalentuar me gradën policore 

(shpjgeuar më lart) N/Inspektor dt.1.5.2003 

Në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit 9749/2007 dhe nga grada e policore e marrë në dt.1.5.2003, deri në 

propozimin e Komisionit kalimtar dt.31.3.2008, subjekti kishte 4 vite e 11 muaj shërbim në këtë gradë, 

mbi të cilën është bërë edhe përllogaritja për gradën e re policiore sipas ligjit të 2007.  

Sipas interpretimit të KJV por edhe propozimit të Komisionit kalimtar po ashtu edhe të subjektit, duket se 

në rastin e gradës K/Komisar, është mbajtur më shumë në konsideratë ekuivalenca e funksionit që mbante 

subjekti në çastin e kalimit të ligjit të ri që ekuivalentonte funksionet ekzistuese me gradat (sipas tabelës 

së VKM 803 dt. 21.11.2007 “Për përcaktimin e funksioneve korrespondues për gradat në Policinë e Shtetit 

dhe ekuivalentimi i tyre” funksioni që mbante subjekti në çastin e kalimit, ishte specialist në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit që i përputhje gradës K/Komisar.  

Edhe në zbatim të pikës 2, gërma a, në rast se punonjësi nuk plotëson vjetërsinë në punë, atij i jepet gradë 

më e lartë (që do të thotë një gradë dhe jo dy) për të cilën ai plotëson minimumin e 2/3 e shërbimit, por 

duke e emëruar në një funksion që i korresponon gradës që merr. Grada Komisar edhe në kuptim të 

referencave të nenit 41 ku referon dispozita kalimtare 126, por edhe VKM 803 është ajo që mund të 

përllogarisë rastin në fjalë.      

Megjithëse funksioni i subjektit si më lart cituar rezulton se është dhënë në dt 11/10/200, ( vetëm një muaj 

para se të dilte VKM 803 , dt.21.11.2007) dhe se për KJV nuk është sqaruar as nga vet subjekti cila është 

efektivisht vjetërsia e tij në grade. Duke qenë se argumentimi i komisionit kalimtar i njeh subjektit 5 vite 

shërbimi por nga ana tjetër nuk argumentohen qartë 3 vite të tjera, KJV mbajti rezervën për llogaritjen e 

viteve të shërbimit në dhënien e kësaj grade e cila do të shprehej pas seancës dëgjimore duke i kaluar barrë 

prove subjektit.  

Në seancë dëgjimore, subjekti lidhur me rastin në fjalë dorëzoi një dokument i cili përbënte një Propozim 

“Për dhënien e gradës policore një punonjësi policie” e hartuar nga Komisioni Kalimtar për Kalimin në 

Sistemin e ri të Gradave me nr. Prot. *****, datë 18/06/2008, ku konstatohet se N/Inspektor Bledar 

Shyqyri Çeliku me detyrë Specialist, në Sektorin Kundër Korrupsionit, në Drejtorinë kundër krimit 

Financiar, në Departamentin për Hetimin e Krimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, për efekt të 

kalimit në sistemin e ri të Gradave, deri më datë 31/03/2008 ka 8 vjet dhe 11 muaj vjetërsi shërbimi/pune, 

si edhe plotëson 2/3 e vjetërsisë së shërbimit për dhënien e gradës së re policiore K/Komisar. Sipas 

formularit të bashkangjitur këtij dokumenti, rezultonte se për përllogaritjen e vjetërsisë së shërbimit për 

efekt të marrjes së gradës policore në castin e kalimit, përfshiheshin 5 vjet e 11 muaj vjetërsi në gradë (në 

rastin konkret 1 vit e 1 muaj qëndrimi në gradën ushtarake “Nëntoger” dhe 4 vjet e 11 muaj qëndrimi në 

gradën policore aktuale “Nëninspektor”), si dhe tre vjet të tjera të paarsyetuara në formularin përkatës.  
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Ky dokument i paraqitur në seancë dëgjimore nga ana e subjektit ishte disponuar më parë nga KJV dhe 

për këtë subjekti dha shpjegimet e tij si më poshtë:   

 

Subjekti deklaroi se në lidhje me pjesën e 3 viteve pas sqarimeve që kishte kërkuar nga vetë anëtarët e atij 

komisioni është shpjeguar se tre vitet e përllogaritura mbulojnë tre vitet që kishte qenë në shkollim në 

Akademinë e Policisë dhe kjo lloj përllogaritje ishte kryer për të gjithë punonjësit e policisë. Si praktikë 

nga ana e policisë në lidhje me tre vitet e përllogaritura janë konsideruar madje edhe funksionet civile që 

nuk kanë qenë pjesë e policisë së shtetit dhe jo më Akademia e Sigurisë që është përllogaritur për të gjithë 

punonjësit e policisë së shtetit.  

Ndërkohë KJV, vuri në dukje se përveç ekuivalentimit të gradave sipas sistemit të ri ligjor, ishte marrë 

parasysh më tepër funksioni i subjektit në atë kohë. Sipas dokumentacionit funksioni që ishte marrë 

subjekti në atë kohë si specialist në Drejtorinë Qëndrore, ishte përftuar një muaj përpara se të dilte 

dispozita tranzitore e ligjit të ri organik nr. 9749 datë 04.06.2007, dhe ku sipas tabelës ekuivalentuese të 

funksioneve që përcaktohej sipas VKM 803 dt.21.11.2007, funksioni që mbante në atë kohë subjekti 

përfshihej në gradën K/Komisar.  

 

KJV pas këtyre shpjegimeve si dhe provave të paraqituar nga vet subjekti në seancë dëgjimore, por edhe 

në analizë të kuadrit ligjor përkatës në kohën e veprimit të tij, konstatoi se: 

- Pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të Policisë së Shtetit Nr. 9749 datë 04.06.2007, është miratuar VKM 

nr.803 dt.21.11.2007 e cila përcaktonte funksionet korresponduese për çdo gradë si dhe 

ekuivalentimin e tyre. Po ashtu është miratuar edhe VKM nr. 804, dt.21.11.2007 që miratonte 

Rregulloren e Personelit të Policisë së Shtetit. Sipas kësaj rregulloreje e cila zbatonte ligjin e ri të 

Policisë së Shtetit si dhe ndër të tjera rregullat e marrëdhënies së punës që nga rekrutimi i punonjësve 

të policisë së shtetit, trajnimin në shkollën bazë të policisë së shtetit, ecurinë në karrierë, në gradë etj, 

KJV gjen të bazuar sipas dispozitës ligjore që përcakton kjo rregullore specifikisht se : 
 

“Neni 32“Marrëdhëniet juridike të punës së kandidatit fillojnë në momentin kur ai hyn në shkollën bazë 

të policisë” 

“Neni 33“Kursanti është punonjësi i pranuar në polici që ndjek kursin e trajnimit në shkollën bazë të 

policisë. 

- Kursanti duhet të përfundojë me sukses shkollën bazë të policisë që të caktohet me detyrë në polici. 

- Në rast se kursanti nuk e përfundon shkollën bazë të policisë, atij i zgjidhet kontrata e punës. 
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Bazuar në këto përcaktime, KJV konstaton se subjekti ka përfunduar me sukses shkollën bazë të policisë 

së shtetit (vitet 1997-2000) në Akademinë e Rendit dhe se përcaktimi i tre viteve shkollë përfshihet në 

përllogaritjen e vjetërsisë tërësore të shërbimit në polici. 

Në përfundim, KJV konkludon se grada kryekomisar e dhënë subjektit bazohet në: 

• Urdhërin nr.****, dt.18.6.2008 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit  “Për dhënien e 

gradës policore një punonjësi policie”, ku përmendet se N/Inspektori Bledar Shyqyri Çeliku t’i jepet 

grada policore K/Komisar. 
 

• Propozimin për dhënien e gradës policore nr.****, dt.18.6.2008 , miratuar nga Komisioni kalimtar 

për kalimin në sistemin e ri të gradave , ku konstatohet se N/Inspektor Bledar Shyqyri Çeliku me 

detyrë Specialist, në Sektorin Kundër Korrupsionit, në Drejtorinë kundër krimit Financiar, në 

Departamentin për Hetimin e Krimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, për efekt të kalimit 

në sistemin e ri të Gradave, deri më datë 31/03/2008 ka 8 vjet dhe 11 muaj vjetërsi shërbimi/pune, 

si edhe plotëson 2/3 e vjetërsisë së shërbimit për dhënien e gradës së re policior K/Komisar.  
 

Pas shpjegimeve të subjektit i cili paraqiti provat që vërtetojnë mënyrën e dhënies së kësaj grade, në 

përputhje edhe me përcaktimet e rregullores së policisë së cituar më sipër, llogaritja e tre viteve të 

shkollimit në Akademinë e Rendit përfshihen në tërësinë e vjetërsisë së shërbim, çka është në 

përshtatshmëri me parashikimet në dispozitën kalimtare ligjit nr.9749/2007 “Për Policinë e Shtetit”, neni 

126, pika 2:  

“Punonjësi i Policisë merr gradën që i korrespondon funksionit që kryen, vetëm nëse ka minimisht 2/3 e 

vjetërsisë së shërbimit, llogaritur sipas afateve të përcaktuara në nenin 41, pika 4 shkronja “a” të këtij 

ligji”.  

Si edhe VKM nr. 803, dt.21.11.2007, pika 3 gërma d, citohet: 

“Punonjësi personel i policisë merr gradën, që i korrespondon funksionit që kryen, vetëm nëse në çastin 

e kalimit në këtë sistem gradash ka vjetërsi shërbimi jo më pak se 8 vjet për gradën “Kryekomisar”” 

                                          _____________________o____________________ 

Më tej, në vijimësi, Z. Çeliku ka urdhër emërimi “Drejtor” pasi ka marrë gradën Kryekomisar. Urdhri nr. 

***** dt.21.10.2013 citon se pas marrjes së gradës Kryekomisar dhe mbajtjes së funksionit Specialist në 

Sektorin kundër Krimeve Kompjuterike, në Drejtorinë Kundër Krimit Financiar, në Departamentin për 

Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë është transferuar dhe 

emëruar në detyrën e Drejtorit në Drejtorinë e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në Departamentin për 

Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.   

❖ Në dosjen e personelit gjendet një kopje e urdhrit për Ngritjen në gradë Nr. ***, dt. 06/11/2014 ku 

K/Komisar Bledar Shyqyri Çeliku, është shpallur fitues në konkurimin për ngritjen në gradën 

“Drejtues”, ku pas përfundimit të kursit të barazvlefshëm/ekuivalent me shkollimin për nivelin e 

mesëm drejtues, i jepet grada policore “Drejtues”. 

KJV konstaton se urdhri i mësipërm për dhënien e gradës së re policore “Drejtues” është dhënë bazuar në 

ligjin 9747/2014, Rregulloren e Personelit të Policisë së Shtetit, urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të 
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Policisë i cili ka miratuar listën emërore të së drejtës për ngritje në gradën “Drejtues”, Vendimit të 

Komisionit të Posaçëm për Ekuvalientimin e trajnimeve të kryera jashtë shtetit për njohjen si të 

barazvlefshëm/ekuvailent me shkollimin për nivelin e mesëm të drejtimit, grada “Drejtues” të çertifikimit 

të punonjësit të policisë përfunduar në shkollën ndërkombëtare të stafit policor dhe komandos Kosovë, 

organizuar nga ICITAP.  

KJV konstatoi se në dosjen e personelit gjendet vendimi dt.18/11/2014 i komisionit të Posaçëm për 

Ekuvalientimin e trajnime të kryera i përbërë nga 5 anëtarë ku për zotin Çeliku, ka marrë vendimin për 

ekuvalentimin e trajnimit për nivelin “Drejtues” dhe administrimin e këtij ekuvalentimi në dosjen e 

kurrikulave në Qendrën e Formimit Policor.  

Por rezulton se: Vendimi i Komisionit të Ekuivalentimit është dhënë më datë 18.11.2014, pra 12 ditë pasi 

kishte dalë urdhri i dhënies së gradës Drejtues.  

Për KJV ky fakt i cili përbën provë bazuar në aktet e dosjes së personelit, ngre dyshime për anashkalim të 

procedurës dhe kompetencës sipas akteve nenligjore për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të 

Posacem të Ekuivalentimit si dhe paracaktim/nxitim të dhënies së gradës në anashkalim të procedurave 

dhe veprimit të organeve të ndërmjetme (Komisionet e posaçme të qëndres së formimit policor ) me urdhër 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 

Për më tepër, gjatë verifikimit të trajnimeve të kryera nga subjekti, konkretisht trajnimi i kryer në shkollën 

ndërkombëtare të stafit policor dhe komandos Prishtinë, Kosovë, organizuar nga ICITAP, është zhvilluar 

gjatë periudhës 18 Gusht -7 Nëntor 2014. Sic dhe evidentohet data e përfundimit të kursit në fjalë, 

certifikimi i subjektit Bledar Çeliku ka përfunduar në Kosovë, në datë 7.11.2014, ndërkohë që urdhri i 

emërimit bazuar në këtë kurs ende të papërfunduar dhe të pamiratuar/ekuivalentuar nga Komisioni i 

posacem per Ekuivalentimin, është nxjerrë përpara datës së përfundimit të kursit, dt.7.11.2014. 

 

Lidhur me sa më sipër, KJV i kaloi barrën e provës subjektit për të dhënë shpjegime më shteruese 

Në aktet e sjella nga subjekti, pas kalimit të barrës së provës, përsëri KJV konstaton se:  

Subjekti ka paraqitur një memo të përgjithshme (dt.22/9/2014) të shefit të sektorit të pranimit për listën 

emërore të 35 punonjësve të policisë që përfshihen në procesin e konkurrimit për ngritjen në gradën 

Drejtues ku ndër to edhe emri i subjektit. Këta punonjës policie në kohën e hapjes së procesit të 

konkurrimit mbanin një funksion korrespondues më të lartë se grada që kishin, por që gjithsesi vetëm pasi 

të shpalleshin fitues nga testimi (me gojë, me shkrim etj) duhej detyrimisht t’i nështroheshin trajnimit si 

etapë përfundimtare për të formalizuar dhënien e gradës më të lartë , këto në zbatim të procedurave që 

përcakton legjislacioni si dhe Rregullorja e Personelit te Policise se Shtetit , neni 50 pika 3 ku listohen 

këto kushte për ngritjen në gradën drejtues: Niveli I mesem drejtues a) duhet që i) të ketë vjetërsi shërbimi 

jo më pak se tre vjet në gradën kryekomisar ( subjekti kishte 6 vjet )ii) të përmbushë kriteret për pozicionin 

e punësimit) iii)të shpallet fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues dhe iv) të 

përfundojë shkollimin përkatës për nivelin e mesëm drejtues  

Nga akti i vënë në dispozicion nga subjekti, dhe që KJV e dispononte më parë, rezulton se: 
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Në bazën ligjore të vendimit të Komisionit të posaçëm për ekuivalentimin e trajnimeve të kryera, 

përmenden disa referime urdhrash nga të cilët udhëzimi i Ministrit të Brendshëm Nr. *** datë 19.11.2008, 

urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë nr. ****, dt.21.11.2008 “Për ngritjen e komisionit të 

posaçëm të ekuivalentimit të trajnimeve të kryera jashtë shtetit” si dhe urdhrin nr. *****, dt.13.11.2014 

nga Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, përsëri për ngritjen e komisionit të posaçëm të ekuivalentimti të 

trajnimeve të kryera në Policinë e Shtetit. 

KJV vëren se problematika në këtë rast ka të bëj me faktin se sipas ligjit duhej të nxirrej më parë vendimi 

i komisionit të ekuivalentimit, e më pas të bëhej dhënia e gradës. Por nga shqyrtimi i dokumentave rezulton 

se urdhri për dhënin e gradës ka dalë pa u ngritur ende komisioni i Ekuivalentimit (13/11/2014) dhe për 

rrjedhojë edhe pa u administruar ende vendimi i këtij komisioni i cili ka dalë në 18/11/2014. 

E metë tjetër vihet re edhe në vet përmbajtjen e Memos dt.22.09.2014 drejtuar Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë ku citohet se: 11 nga 35 konkurrentët që kanë konkurruar dhe marrë rezultat 

kalues në procesin e testimit, rezultojnë të kenë kryer trajnime ekuivalente me kursin e trajnimit për 

shkollimin e nivelit të mesëm drejtues, grada “drejtues”. Në fakt nga aktet zyrtare të dosjes rezulton se 

kursi për subjektin nuk kishte përfunduar në kohën e hartimit të këtij informacioni (sic përmendur edhe 

më lart kursi kishte filluar në datë 18 gusht 2014 dhe ka përfunduar në 7 nëntor 2014). 

Po ashtu, edhe në aktin e firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, për ngritjen në gradë 

një punonjësi policie, referohet si bazë ligjore një Vendim nr.*******, dt.5.11.2011 të Komisionit të 

Posacëm për Ekuivalentimin e Trajnimeve të Kryera Jashtë Shtetit I cili I referohet një punonjësi policie 

që ka kryer trajnimin jashtë vendit ( Kosove, Prishtinë dhe njihet si ekuivalent për shkollimin /trajnimin e 

njohjes së nivelit të mesëm drejtues grada “ drejtues”). 

Ky vendim nuk mund të vlejë si bazë ligjore referuese për njohjen e ekuivalentimit të subjektit pasi cdo 

ekuivalentim individual kërkon certifikimin nominal nga komisioni I posacem që ngrihet dhe që në rastin 

konkret është ngritur me urdhër të Drejtorit të Qëndrës së Formimit Policor nr. ****, dt.13.11.2014 pasi 

kishin përfunduar trajnimet në Kosovë. Nuk mundet që një vendim nominal për një punonjës policie i bërë 

para tre vitesh të vlejë edhe për një punonjës tjetër pas tre vitesh dhe të merret i mirëqenë vendimi 

individual për një punonjës tjetër policie. Në çdo rast, për çdo konkurrim dhe procedurë ekuivalentimi 

funksionon një komision ad –hoc që vlerëson listën e emërore të punonjësve të cilët janë përfshirë në 

procesin e konkurrimit. Në mënyrë të detyrueshme vetëm pas çertifikimit të trajnimit të kryer (në rastin 

tonë, në Kosovë) ky komision do të bënte vlerësimin final për çdo individ, mbi bazën e të cilit do të nxirrte 

vendimin kolegjial (i përbërë nga 5 anëtarë) për ekuivalentimin e gradës “Drejtues” pas trajnimit të kryer 

me sukses në Kosovë. 

Nga aktet që ka parashtruar subjekti, KJV për më tepër vëren se Vendimi nr. *****, dt.5.10.2011  i atij 

Komisioni Ekuivalentimi, ka patur për qëllim që të vendosë një praktikë ose standard të ri 

njohjë/barazvlefshmërie të nivelit të mesëm drejtues grada “drejtues” me cdo trajnim të përfunduar me 

sukses të në shkollën policore Kosovë, shkollë ndërkombëtare nën mbështetjen e Universitetit të SHBA. 

Zbërthimi që I bën KJV këtij fakti, mbështetet edhe në vet praktikën e vënë në dispozicion nga subjekti , 

ku ndër aktet specifikisht urdhri nr.*******, dt.1.10.2014 I Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit 

për miratimin e listës emërore të së drejtës për ngritjen në gradën “drejtues”, në pikën 3 të këtij urdhri 

citohet se : “ Pas përfundimit me sukses të trajnimit për gradën “Drejtues” punonjësve të shpallur fitues 

do t,u jepet grada policore sipas funksioneve që I korrespondojnë gradës përkatëse për të cilën janë 

shpallur fitues dhe kanë përfunduar trajnimin”.   
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Por ajo që paraqitet si më problematike lidhet me faktin se trajnimi ka nisur në dt.18/8/2014 – 7/11/2014, 

nga ku rezulton se ende nuk ishte hartuar lista e punonjësve me funksione kryesisht me të larta që mbanin 

për gradën që kishin. Në listën e punonjësve të propozuar rezultojnë 35 veta të ndarë në dy grupe:  24 

punonjës që e kanë kaluar me sukses testin dhe duhet t’i nënshtrohen trajnimit ndërsa 11 të tjerët (ndër ta 

edhe subjekti i vlerësimit) e kishte nisur më herët këtë kurs kualifikimi.  

Nisur nga arsyetimet e mësipërme të KJV, shpjegimet e dhëna nga subjekti gjatë fazës së kalimit të 

barrës së provës pas njohjes me relacionin paraprak, si edhe shpjegimeve të mundshme gjatë 

seancës dëgjimore, KJV vendosi të shprehej për ligjshmërinë e dhënies së kësaj grade pas seancës 

dëgjimore.  

Në seancë dëgjimore, subjekti parashtroi sqarimet e tij:  

Pas procesit të konkurimit për ngritjen në gradën Drejtues ka dalë urdhëri “Për ngritjen në gradë të një 

punonjësi policie”, i nxjerrë nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë më datë 22.09.2014 i është drejtuar me nje MEMO, 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë,  ku ndër të tjera ky i fundit informohet për procesin e konkurimit për 

gradën drejtues dhe se “11 punonjës policie nga lista emërore e punonjësve të policisë që kanë konkuruar 

dhe marrë rezultat kalues, pranë Akademisë së Sigurisë, kalues në këtë proces, rezulton të kenë kryer 

trajnime ekuivalente me kursin e trajnimit për shkollimin e nivelit të mesëm drejtues, grada “Drejtues”, 

duke vënë shënimet përkatëse për hapjen e procedurave. Në dhënien e gradës “Drejtues”, Urdhëri i 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, është mbështetur dhe ka përdorur si referencë Vendimin 

nr.**** datë 05.10.2011, i Komisionit të Posacëm “Për Ekuivalentimin e Trajnimeve të kryera jashtë 

shtetit” në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, duke konsideruar kështu të barazvlefshëm me 

shkollimin për nivelin e mesëm drejtues, grada “Drejtues”, për cdo punonjës policie që ka përfunduar ose 

do të përfundojë trajnimin “Shkolla Ndërkombëtare e Stafit Policor dhe Komandës” që zhvillohet në 

Kosovës nën mbështetjen e Universitetit “Northwestern SHBA”. Kjo procedurë është ndjekur për të 11 

fituesit sipas listës emërore të punonjësve të policisë që kanë konkuruar dhe marrë rezultate kaluese. Në 

lidhje me trajnimin në Kosovë subjekti sqaron se nuk është përgjegjësi e tij nxjerrja e urdhërit në atë datë, 

edhe pse është shpallur fitues në konkurimin për gradë, duke përfunduar me sukeses trajnimin në në 

Kosovë ku më pas ky trajtim është ekuivalentuar nga komisioni i ngritur për këtë qëllim pranë Akademisë 

së Sigurisë. Në këtë aspekt subjekti thekson momentin e testimin, ekuivalentimi i gradës dhe trajnimi i 

stafit policor. Në lidhje me kohën subjekti argumenton se trajtimi mund të ishte kryer edhe para 5 viteve 

dhe se nuk ishte e domosdoshme lidhja e këtij kualifikimi me procesin e dhënies së gradës. Nëse nuk do 

kryej ai trajtim atëherë do kryej trajnimi një mujor që zhvillohej në Akademinë e Sigurisë. Pra nuk ka 

lidhje direkte pjesa e trajnimit me pjesën e dhënies së gradës.  

Lidhur me këtë rrethanë të fundit të shprehur nga subjekti, KJV theksoi se grada nuk mund të përfitohej 

pa kryer trajnimin bazuar në ligj dhe në rregullore sipas nenit 50, pika 3, pasi ekzistojnë 4 hapa të 

përcaktuara për të marrë gradën si më poshtë: 

1) Të ketë vjetërsi shërbimi jo më pak se tre vjet në gradën kryekomisar 

2) Të përmbushë kriteret për pozicionin e punës  

3) Të shpallet fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin drejtues 

4) Të përfundojë shkollimin përkatës të nivelin e mesëm drejtues 
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Për KJV ishte e rëndësishme të sqarohej çdo rrethanë e mundshme e paqartë nga ana e subjektit apo e 

paqartë nga KJV. Kjo pasi KJV vë theksin në argumentimin që me gradën “Drejtues” të fituar në vitin 

2014 për subjektin në fjalë, çështja trajtohet si një praktikë/procedurë e tërë që organizata e policisë/eprorët 

si funksionarët që kanë këtë kompetencë ligjore, kanë detyrim ligjor ta ndjekin në çdo rast për çdo subjekt 

që promovohet për një gradë më lart. Të gjithë punonjësit e policisë që i nënshtrohen procedurave për të 

pasur ecuri në karrierë apo ecuri në gradë, duhen të qartësohen për mënyrat se si i kanë përfituar ato, 

bazuar në aktet administrative që duhet të jenë në përputhje me procedurat që parashikohen në kuadrin 

ligjor në fuqi të Policisë së Shtetit, Rregullores e Policisë së Shtetit dhe dispozitave përkatëse që 

parshikohen gjatë zhvillimit të një procedurë për kalimin në gradë. Këto janë detyrime ligjore të cilat duhet 

t’i ndjekin të parët titullarët e policisë.  

Ashtu sikundër subjekti është përfituesi i gradës ashtu edhe titullarët që kanë detyrimin për të dhënë një 

gradë duhet të respektojnë procedurat ligjore dhe të gjitha praktikat ndërmjetëse pa të cilat nuk mund të 

jepet një vendimarrje e caktuar pa kaluar në këto hapa proceduraile dhe të kompetencës së organeve të 

tjera që ngrihen në atë moment për një qëllim të caktuar.  

Lidhur me këtë rrethanë, KJV pas administrimit tërësor të provave gjatë hetimit administrativ si edhe  

fakteve dhe provave e shpjegimeve të parashtruara nga subjekti në seancën dëgjimore, konkludon se janë 

konstatuar disa mangësi të anës formale-proceduriale nga ana e strukturave hierarkike të organizatës së 

Policisë së Shtetit gjatë procesit të dhënies së një grade pavarësisht se subjekti i ka kryer të gjitha hapat 

procedurialë që përcakton ligji dhe rregullorja e policisë, duke permbushur kriteret e përgjithshme për 

ngritje në gradë sipas nenit 50 të rregullores së policisë. 
 

Përkatësisht nenit 50 pika 3 sipas të cilës: 
 

Për nivelin e mesëm drejtues, për ngritjen në gradën drejtues duhet që të jenë shpallur vendet e lira për 

gradë dhe të përmushen kriteret: 

1) Të ketë vjetërsi shërbimi jo më pak se tre vjet në gradën kryekomisar 

2) Të përmbushë kriteret për pozicionin e punës  

3) Të shpallet fitues në ushtrimet vlerësuese dhe intervistën me nivelin “Drejtues” 

4) Të përfundojë shkollimin përkatës të nivelit “Drejtues” 

Nga aktet e administruara në dosjen e personelit si dhe aktet e tjera të verifikuara nga KJV, rezulton se 

janë përfunduar të gjitha procedurat që parashikon neni 50, pika 3, nga ana e subjektit.  

Për sa më sipër, Trupa e KJV, në tërësinë e analizimit të fakteve që rezultojnë gjatë procedurës së dhënies 

së gradës drejtues për subjektin Bledar Çeliku, si dhe shpjegimeve fundore të dhëna në seancë dëgjimore 

nga vet subjekti, i cili kërkoi të mos penalizohej për procedura formale të parespektuara në data nga eprorët 

e tij, por që në tërësinë e tyre ato nuk mund të cënonin gjithë procesin e kryer me sukses nga ana e tij sipas 

kërkesave të ligjit të policisë së shtetit,  

KJV krijon bindjen dhe mbështet arsyetimin e ligjshëm se:  
 

- Bazuar në parimet e objektivitetit, barazisë, propocionalitetit dhe përgjegjësisë, kjo procedurë 

konkrete që rezuloi me disa të meta proceduriale të ndërmarra nga eprorët, por që gjithsesi qto nuk 

mund të cënojnë individualisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejt aftësitë profesionale të subjektit në 

cilësitë e tij gjatë gjithë ecurisë në karrierë në organizatën e Policisë së Shtetit dhe si të tilla në 

kuptim të zbatimit të nenit 47 të ligjit 12/2018, i ndryshuar, nuk mund të përbëjnë rrethanë 

papërshtatshmërie apo gjejnë zbatim penalitete të tjera që parashikon ky ligj për këtë komponent.   
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                                          _____________________o____________________ 

❖ Në dosjen e personelit gjendet një kopje e  urdhrit për Ngritjen në Gradë Nr. ***, dt. 29/01/2018 

ku Drejtues  Bledar Shyqyri Çeliku, me detyrë Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, 

përfunduar me sukses programin e trajnimit për fitimin e gradës “Drejtues i Parë”, i jepet grada 

policore “Drejtues i Parë”. 

Ndërkohë më tej, KJV vëren se me urdhrin nr. *** dt.9/2/2018 të Drejtuesit Madhor: Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, subjekti i vlerësimit i cili sapo kishte fituar gradën Drejtues 

i parë në dt.29.1.2018 komandohet nga detyra e Drejtorit të Drejtorisë Vendore Lezhë, në Shef njësie i 

Njësisë Hetimore në Task Forcën Speciale Qendrore në Drejoritë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

Sipas këtij urdhri, marrëdhëniet administrative të komandimit i fillonin më datë 12.02.2018. 

Dy ditë më pas, sipas akteve në dosjen e personelit, KJV vëren një urdhër tjetër të dytë të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Nr. ****, dt.12.2.2018 ku citohet se Z. Çeliku i cili është tashmë i 

komanduar në Task Forcën, të transferohet dhe të emërohet edhe si Këshilltar në Zyrën Ndihmëse të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit ku përmendet se marrëdhëniet administrative dhe financiare 

t’i fillojnë në dt.14.2.2018. 

Më tej, pas dy muajsh, KJV konstaton përsëri nga aktet e dosjet së përsonelit, se ka urdhër nr. *****, 

dt.25/4/2018, ku rezulton se subjekti i vlerësimit mban postin e këshilltarit dhe si i komanduar edhe në 

Task Forcën e posaçme. 

Më vonë, pas ndryshimit të strukturës, transferohet dhe emërohet drejtor i Narkotikeve dhe trafiqeve në 

Departamentin e Policisë kriminale në Drejtorinë e Policisë. Pas 10 ditësh nxirret edhe urdhri Nr. *** 

dt.4/5/2018, me titull “Komandimin e një punonjësi policie” nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së 

Shtetit, ku në këtë kohë subjekti rezulton njëkohësisht si Drejtor në Drejtorinë e Trafiqeve dhe i 

komanduar në detyrën e Shefit të Njësisë se Task Forces se Forca e Ligjit. 

Për mbajtjen e tre posteve njëkohësisht, subjekti nuk ka dhënë shpjegim në lidhje me postin e Këshilltarit 

pranë Drejtorit të Përgjithshme të Policisë.  

Lidhur me sa më sipër, KJV i kaloi barrën e provës subjektit për të dhënë shpjegime më shteruese 

Gjatë seancës dëgjimore, subjekti bëri shpjegimin e tij duke u shprehur se asnjëherë nuk ka patur 3 

funksione. Pasi la postin e drejtorit të DVP Lezhë u komandua pranë Departamentit të Policisë Kriminale 

ku përmes një VKM u ngrit një Task Forcë Speciale Qëndrore ku ai u komandua e Shefit të Njësisë 

Hetimore Qëndrore. Kjo stukturë ishte provizore dhe nuk ishte strukturë e Drejtorisë së Përgjithëshme së 

Policisë së Shtetit.  Më pas është emëruar si Këshilltar pranë Kabinetit të Drejtorit të Përgjithshëm duke 

qenë edhe i komanduar pranë Task Forcës Speciale. Pas ristrukturimit, më prill të 2018, kaloi nga 

Këshilltar në Drejtorin Kundër Narkotikëve. Përgjatë mbajtjes së këtyre funksioneve dhe pozicioneve nuk 

ka pasur përfitime financiare shtesë përveç pagës. 

KJV pasi dëgjoi shpjegimin e subjektit lidhur me këtë situatë, por edhe vërtetuar prej saj sipas vërtetimit 

bankar të të ardhurave nga paga të përfituara në atë periduhë për funskionin konkret që kryente si drejtor 

i Drejtorisë së  Narkotikëve dhe trafiqeve në Departamentin e Policisë kriminale në Drejtorinë e Policisë 

së Shtetit ku rezultonte se pavarëishst këtyre funksioneve të shtuara njëkohësisht ose paralelisht sipas 
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akteve dhe urdhrave përkatës të eprorëve, subjekti është trajtuar vetmjë me një pagë , atë të drejtorit të 

Drejtorisë së  Narkotikëeve dhe trafiqeve në Departamentin e Policisë kriminale në Drejtorinë e Policisë 

së Shtetit. 

Sa më sipër, KJV e konsideron pa shkelje ligjore apo financiare dhe të bazuar në aktet përkatëse të 

pasqyruara si pjesë e dosjes së personelit kryerjen e funksioneve të shtuara nga ana e tij gjatë kësaj 

periudhe.  

Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit pas një hetimi të thelluar të kontrollit të aftësive profesionale për subjektin 

e vlerësimit Bledar Shyqyri Çeliku, nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga 

subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe verifikimin e të dhënave 

të mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në kokluzionin se: 

 

❖ Subjekti i vlerësimit Bledar Çeliku 

 

a) është i aftë, duke treguar cilësi të pranueshme në punë, 

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për atë funksion, ka respektuar liritë dhe 

të drejtat e njeriut, 

c) është i frytshëm dhe i efektiv në masë të pranueshme 
 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e vlerësimit në 

seancë dëgjimore publike, si dhe pasi mori në shqyrtim të gjitha provat dhe shpjegimet nga subjekti i 

vlerësimit, në përfundim të procesit të vlerësimit, arrin në konkluzionin se subjekti i vlerësimit, Bledar 

Shyqyri Çeliku, në përputhje me nenin 60 të Ligjit 12/2018, i ndryshuar, ka plotësuar së bashku tre kushtet 

e mëposhtme: 

 

➢ Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

 

➢ Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës; 

 

➢ Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale; 

 

 

 

PËR KËTO ARSYE 

 

Trupa Vlerësues Nr.4 e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, 8, të nenit 56, të Ligjit 

nr.12/2018 (i ndryshuar), pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “a”, të nenit 

59, si dhe të pikës “1” dhe “2” të nenit 60, të Ligjit të Vlerësimit nr. 12/2018 (i ndryshuar) 

 

 
 




