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     REPUBLIKA E SHQIPERISË 

  KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT  

 

 

Nr. 56/161 Prot.       Tiranë më 03.03.2021 

 

 

V E N D I M  

Nr.35, datë 22.02.2021   

 

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

 

Marjeta GJELAJ Kryesues 

Nertila SADEDINI Relator  

Kozeta NDOI  Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i sekretariatit teknik, Petrit Imeraj, më datë 22.02.2021, ora 11.00, në Tiranë, 

në Pallatin e Koncerteve, zhvilloi seancën dëgjimore publike për çështjen që i përket: 

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Ferdinand Bajram Mara, me funksion, Drejtor i 

Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë 

 

OBJEKTI:      Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit.  

 

BAZA LIGJORE:  Ligji Nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, 

Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme", i ndryshuar; 

Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative të Republikës së Shqipërisë”; 

Ligji nr. 49/2012 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Gjykatave Administrative dhe 

Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, i 

ndryshuar.  

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm 

të Vlerësimit  dhe 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 relatores së çështjes, Nertila 

Sadedini, mori në shqyrtim dhe analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura nga subjekti 

i vlerësimit, dëgjoi subjektin e vlerësimit Ferdinand Mara, i cili në seancë dëgjimore publike kërkoi 

konfirmimin e tij në detyrë dhe pasi shqyrtoi e analizoi në tërësi çështjen, duke u bazuar në të tre 

kriteret e vlerësimit, të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, mbështetur në 

pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të Ligjit 12/2018 (të ndryshuar), 

 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

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

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

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). 

 

2.Ferdinand Mara, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të  Policisë Lezhë. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të 

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

07.10.2019, në përputhje me “Rregulloren për Proceduat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e 

Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

3.Subjekti i vlerësimit, Ferdinand Mara, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit, duke u shortuar në 

shortin e zhvilluar në datën 07.10.2019, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me 

regulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”, nga i cili 

rezultoi se do t’i nënshtrohet procesit të vlerësimit nga Trupa Vlerësuese nr.1, e përbërë nga Marjeta 

Gjelaj- Kryesues, Nertila Sadedini - Relator dhe Kozeta Ndoi – Anëtar. Relatori i çështjes u 

përcaktua me short. 

 

4.Në zbatim të ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e Konfliktit të Interesave në 

Ushtrimin e Funksioneve Publike”’i ndryshuar, u deklarua  mospasja e konfliktit të interesit nga 

anëtarët e trupës së vlerësimit, si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e 

procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. 

 

5.Komisioni në përputhje me Ligjin 12/2018, (i ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores së 

Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit e miratuar me Vendimin nr.17, datë 31.5.2019 



3 | 22 
 

“Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”, me 

Vendimin nr.1, datë 22.10.2019, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit 

Ferdinand Bajram Mara. 

 

6.Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, “Vlerësimi i 

pasurisë”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 31 të këtij ligji, ka për objekt 

të vlerësimit deklarimin për kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, të 

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

personat e lidhur me të. 

 

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

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

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

besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

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

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht në nenin 43 

të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 

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

punonjësit në përputhje me ligjin e Policisë së Shtetit. 

 

9. Në vijim, Relatori i çështjes, duke ndjekur të gjitha procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 

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

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

profesionale  më datë 23.10.2019, me e-mail zyrtar ka njoftuar subjektin e vlerësimit se Komisioni 

ka filluar procesin e vlerësimit kalimtar, si 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. 

 

10.Subjekti i vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit nr.** prot, datë 28.10.2019 

duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së 

vlerësimit. 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. 

 

11.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.  

 

12. Trupa e vlerësimit ka realizuar procesin e hetimit administrativ për subjektin e vlerësimit 

Ferdinand Bajram Mara, bazuar në Ligjin 12/2018 i ndryshuar, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, duke verifikuar dhe 

vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e nevojshme dhe konkretisht. 
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a) deklaratat e dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit, që janë Deklarata e Pasurisë, Deklarata për 

Kontrollin e Figurës dhe Formulari i Vetëvlerësimit Profesional,  

b) provat shkresore/dokumente të administruara nga institucionet/organet publike dhe private në 

perputhje Ligjin nr.12/2018(i ndryshuar), 

c) provat dhe shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit si edhe, 

ç) ka marrë në konsideratë bashkëpunimin, gatishmërinë dhe sjelljen e punonjësit gjatë procesit të 

vlerësimit. 

 

13.Trupa e vlerësimit 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, me Vendimin 

nr.2, datë 18.02.2021, vendosi: 

i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere, për subjektin e vlerësimit 

Ferdinand Mara  

ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes; 

iii) kalimin e barrës së provës subjektit, për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 

 

14. Pas shqyrtimit të procedurave të hetimit, trupa e vlerësimit vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit 

në seancë dëgjimore, në përputhje me Ligjin 12/2018. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

15.Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore nëpërmjet njoftimit me anë të postës elektronike 

në datën 22.02.2021, ora 10.00. 

 

16.Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Ferdinand Mara në përputhje me kërkesat e nenit 56, 

të Ligjit nr. 12/2018,(i ndryshuar), u zhvillua në datën 22.02.2021, por orari u shty për në orën 11.00, 

në ambjentet e Pallatit të Koncerteve (ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. Subjekti i vlerësimit 

u njoftua për ndryshimin e orarit të zhvillimit të seancës dëgjimore  nëpërmjet postës elektronike 

dhe zgjodhi të përfaqësohet vetëm në këtë seancë, pa mbrojtës ligjor. 

 

17.Në seancën dëgjimore u verifikua prezenca e subjektit të vlerësimit Ferdinand Mara dhe e trupës 

së vlerësimit e përberë prej Marjeta Gjelaj (Kryesuese), Znj. Nertila Sadedini (Relatore) dhe znj. 

Kozeta Ndoi (Anëtare). Kjo anëtare trupe, për arsye shëndetësore në këtë seancë degjimore ishte on 

line.   
 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

18. Subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit nr. 12/2018, (i ndryshuar). 
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19. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjithë fazave të hetimit. 

 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NE PIKËN 1, NENI 4, I LIGJIT NR 12/2018, I 

NDRYSHUAR 

Bazuar në nenet 48, 51 dhe 52 dhe pikën 1 të nenit 54 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, Trupa e 

Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën 

e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

 Deklaratën “Vetting” dhe të gjithë dokumentacion mbështetës të dorëzuar nga vetë subjekti 

i vlerësimit; 

 Deklaratat e pasurisë të dorëzuara nga vetë subjekti i vlerësimit pranë ILDKPKI –së në 

periudhat që ka qenë subjekt i deklarimit pranë këtij institucioni; 

 Provat shkresore, dokumentat të administruara nga organet publike dhe private; 

 Deklarimet dhe përgjigjet e subjektit të vlerësimit të bëra me anë të komunikimit elektronik; 

Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës të paraqitur. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

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

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

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

në nenin 31, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar. 

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 25.04.2018, subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara, 

deklaron këto pasuri të luajtshme, të paluajtshme dhe likuiditete: 

 

1. Apartament banimi me sipërfaqe 83,38 m2, adresë: Rr.  *****, pallati “****”, Shk ** , Ap 

***, në zonën kadastrale ****, Tiranë. 

Burimi i krijimit: Kursimet familjare ndër vite dhe kreditë bankare të marra në Bankën **** dhe 

kontributi financiar i babait tim dhe bashkëshortes time. Blerjen e këtij aparatamenti e kam 

paguar me këste dhe jo të gjithë vlerën njëherësh. 

Vlera : 37.521 euro. 

Pjesa takuese 100% 

 Fakte nga hetimi administrativ: 

 

1.1 Komisioni administroi kontratë shitblerje të pasurisë së palujtshme apartament nr.*** rep, nr. 

**** kol, datë 21.03.2012, përpara Dhomës së Noterit,  me sipërfaqe 83.38m2, në zonën kadastrale 

****, me adresë: Rr “*****” Tiranë, me vlerë të shitjes në shumën  37,521 euro (tridhjetë e shtatë 

mijë e pesëqind e njëzet e një) euro, me palë: Shitësit ***** sh.p.k dhe Blerësit: Ferdinand Mara. 

. 

1.2Vërtetim pronësie të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme, datë 7.12.2016 për 

pasurinë  Apartament  me sipërfaqe 83.38m2 sipas gentplanit ndodhur në zonën kadastrale **** 

vol, **,  Tiranë në emër të subjektit të vlerësimit  Ferdinand Mara. 
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1.3Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana, Jug1 konfirmon se në emër të 

Ferdinand Marës rezulton pasuri, Apartament me sipërfaqe 83,38 m2, në Rr.*****, zk ****, 

Tiranë. Ndërsa në emër të Personave të lidhur nuk rezultojne pasuri të regjistruara në zonat 

kadastrale të cilat mbulon ASHK. 

 

1.4 Lidhur me burimin e krijimit të kësaj pasurie, subjektit të vlerësimit i janë kërkuar shpjegime 

si dhe dokumentacioni ligjor lidhur me kredite e marra ndër vite. Subjekti i vlerësimit me shkresën 

nr ****, datë 15.02.2021  argumenton: “Ashtu si  edhe e kam deklaruar në formularët e deklarimit 

blerja e apartamentit me sipërfaqe 83,38m2 në zonën kadastrale ****, me nr pasurie *****, 

Tiranë,  në vlerën 37,521 euro është përballuar nga kursimet e mia financiare të siguruara nga 

pagat, nga kontributi financiar i babait tim dhe kontributi financiar i bashkëshortes time por dhe 

një pjesë me disa kredi afatshkurtra per qëllime personale të marra në Bankën ****për të kryer 

disa pagesa sipas nevojave dhe likujdimit të nevojshëm.  

1.5 Banka *****2 konfimon se subjekti i vlerësimit ka marrë kredi pranë kësaj banke në shumën 

790.000 lekë dhe 1,000,000 lekë 

1.6 Subjekti i vlerësimit  në deklaratën e pasurisë  të  vitit 13.11.2012 në ILDKPKI ka  deklaruar  

pasurinë, Apartament banimi në  Rr “******”, pallati *****, kati *, Ap **, Tiranë me sipërfaqe 

83,38 m2, në zonën kadastrale **** në vlerën 37,521 euro  me burim krijimi, Kredia e marre nga 

Banka ***** në vitin 2006 në vlerë 608,000 lekë në vitin 2009 në vlerën 1,000,000 lekë në vitin 

2012 në 500,000 lekë dhe diferenca nga kursimet familjare. 

 

1.7 Kredie Bankare në shumën 500000,00 All më  datë 11.10.2012, midis palëve; Kredidhënës    

Banka ***** sh.a dhe kredimarrës subjektit i vlerësimit Ferdinand Mara dhe bashkëkredimarrës 

znj. J Mara. Në përputhje me kushtet e kësaj kontrate Banka ka  rënë dakord ti japë kredimarrësit 

një kredi me qëllim përdorimi i tyre për arsye personale  

1.8 Komisioni konstaton se kredia e datës 11.10.2012 është marrë pasi është realizuar blerja e 

apartamentit me  kontratë blerje nr.*** rep, nr. **** kol, datë 21.03.2012. 

1.9 Komisioni administroi shkresat3 mbi të ardhurat e përfituara për periudhën e punësimit të 

subjektit të vlerësimit, sipas viteve të detajuara dhe të bashkëshortes për periudhën 2009, 2010, 

2011, 2012 si dhe dokumentacionin e të ardhurave të tjera nga kontributi financiar i prindërve për 

periudhën deri në vitin 2012. 

1.10 Komisioni administroi çertifikatë familjare nr *****, datë 12.2.2020, të Bashkisë Tiranë, 

Njësia Administrative nr 6, dhe konstaton se subjekti i vlerësimit F.Mara është shkëputur nga 

trungu familjar më datë 05.04.2005.   

1.11 Komisioni administroi çertifikatë martese nr.*****, datë 27.03.2010. Sipas të dhënave të 

kësaj çertifikatë rezulton se subjekti i vlerësimit është i martuar në 06.08.2007 me shtetasen J 

Mara. 

1.12 Në lidhje me blerjen e apartamentit në vlerën 37,521 euro (140.37x37,521euro=5,267,197lekë). 

Komisioni kreu analizën financiare  të mundësive të financimit për periudhën që prej datës 

                                                                 
1  Me  shkresën nr **** prot.,  datë 17.12.2019 
2 Kontratë kredie datë 06.08.2007 

   Kontratë kredie datë 16.06.2009 
3 Komisioni administroi shkresën nr ****, datë 19.01.2021 të Drejtorisë së Përgjithshme  të Policisë, të Drejtorisë Vendore Tiranë,  mbi të ardhurat e përfituara për periudhën 
e punësimit, sipas viteve të detajuara, listpagesat përkatëse. 
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06.09.2000 (ditën e fillimit të marrëdhënieve të punës për subjektin e vlerësimit)  deri në 21.03 

2012, (vit i krijimit të pasurisë së parë deklaruar në deklaratën “Vetting”2018) 

Tabela nr.1: Të dhënat janë shprehur në lekë 

 

1.13 Bazuar në analizën financiare komisioni konstatoi se: 

Të ardhurat e subjektit për përiudhën 2000-2012  janë në vlerën 11,947,541 (njëmbëdhjetë 

milion e nëntëqind e dyzetë e shtatëmije e pesëqind e dyzet e një)lekë.  

Shpenzimet për periudhën 2000-2012 janë në vlerën 5,614,580 (pesë miljon e gjashteqind e 

katermbedhjetemije e pesëqind e tetedhjete)lekë. 

 

1.14.Komisioni konstaton se Subjekti i vlerësimit për peridhën 2000-2012 rezulton të këtë 

kursime financiare të akumuluara në vlerën 6,332,960 lekë nga të cilat 5,267,197 lekë janë 

përdorur për blerjen e apartamentit. 

 

1.15 Komisioni pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara, arriti në përfundimin se 

provohet me dokumentacion ligjor, mjaftueshmëria e burimeve financiare që kanë shërbyer si 

burim për blerjen e pasurisë së paluajtshme. 

 

1.16 Lidhur me këtë pasuri subjekti i vlerësimit në deklaratën “Vetting 2018” deklaron se ky 

apartament është rivlerësuar me aktin të vlerësimit nr ****, të datës 6.12.2016 për pronën me 

sipërfaqe 83,38m2.  

Bazuar në këtë Raport Vlerësimi të adnministruar nga komisioni rezulton se prona është në 

vlerën 9,500,000 lekë(bashkëlidhur Raporti i Vlerësimit) 

 

 

2.Depozitë në Bankën “****” në emër të vajzës E.M,  me gjendje në datë 13.04.2018    

shumën  1,139,478 lekë 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi i krijimit: Kursime familjare . 

 

Fakte nga Hetimi Administrativ: 

                                                                 
4 Shporta e konsumit sipas INSTAT 

Viti    Te 
ardhura 
nga paga 

Te 
ardhura 
nga 
Shperbli
met  

Taksa e 
Solidarit
etit 

Honorar
e 
(Oret 
Shtese) 

Te ardhura 
nga Kredi 

Te 
ardhura 
nga paga 
bashkesh
ortja 

Te 
ardhura 
nga 
prinderit  

Shlyerje 
Kredie  

  
Shpenzime4 
 

Mundësi për 
kursim 

2000 65,221  44,620    244,227  324,000 30,068 

2001 248,425  47,000    266,357  324,000 237,782 

2002 297,162 9000     271,779  281,592 296,349 

2003 387,010 19,300  7,642   376,192  281,592 508,552 

2004 460,288 51,342  4,944   366,049  281,592 601,031 

2005 449,920 37,910  8,240     109,557 386,513 

2006 491,445 21,400       109,557 403,288 

2007 465,486 106,252  8,887 790,000    235,968 1,134,657 

2008 536,889 9,000      891,470 409,860 -755,441 

2009 850,912 29,000  139,317 1,000,000   630,681 409,860 978,688 

2010 874,249 13,500  34,165  565,829  163,043 409,860 914,840 

2011 988,864 107,831  162,688  464,456  201,065 409,860 1,112,914 

2012 248,293 9,000  266,672  100,777  35,255 105,768 483,719 

Totali    6,364,164     413,535   91,620 632,556 1,790,000 1,131,062 1,524,604 1,921,514 3,693,066          6,332,960 
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Banka me shkresën nr **** datë 13.11.2019,  informon se subjekti i vlerësimit F.Mara ka pranë 

kësaj banke llogari me nr klienti****, në emër të femijës E.M  me datë fillimi 02.02.2011 dhe 

gjendje më datë 13.04.2018 në shumën 1,139 478 lekë. 

Analiza financiare për mundësinë për kursime për krijimin e depozitave është pjesë e tabelës 

nr.4.  

Deklarimi i subjektit të vlerësimit përputhet me të dhënat e dërguara nga Banka **** 

 

3.Depozitë në Bankën “*****” në emër të djalit M.M,  me gjendje në datë 13.04.2018, 

shumën 824,653 lekë 

Burimi i krijimit: Kursime familjare  

Pjesa takuese 100% 

 

Fakte nga Hetimi Adminsitrativ : 

 

Banka me shkresën nr **** datë 13.11.2019,  informon se subjekti i vlerësimit F.Mara ka pranë 

kësaj banke llogari me nr klienti****, në emër të femijës M.M  me datë fillimi 22.06.2012 dhe 

gjendje më datë 13.04.2018 në shumën, 824,653 lekë  

Analiza financiare për mundësinë për kursime për krijimin e depozitave është pjesë e tabelës 

nr.4.  

Deklarimi i subjektit te vlerësimit përputhet me të dhënat e dërguara nga Banka **** 

 

4.Ndihmë financiare nga babai im në vitin 2008 , Vlera 5000 euro 

Fakte nga Hetimi Administrativ  

 

Komisioni administroi dokumentin justifikues të të ardhurave (neto) nga puna apo çdo e ardhur tjetër 

e prindërve për periudhën deri në vitin 20085. 

Komisioni kreu analizen financiare si më poshtë; 

Tabela Nr 2 

Viti Te ardhura nga 

prinderit 
Shpenzime  INSTAT Rezultati financiar 

2000 244,227 216,000 28,227 

2001 266,357 216,000 50,357 

2002 271,779 187,728 84,051 

2003 376,192 187,728 188,464 

2004 366,049 187,728 178,321 

2005 368,749 219,114 149,635 

2006 450,329 219,114 231,215 

2007 466,649 471,936 -5,287 

2008 243,292 273,240 -29,948 

Totali 3,053,623 2,178,588 875,035 

Komisioni konstatoi se prindërit e subjektit të vlerësimit rezultojnë të kenë mundësi financiare 

për periudhën deri në vitin 2008 në vlerën 875,035 lekë ku kontributi i tyre për subjektin e 

                                                                 
5Shkresën nr ****, datë 30.10.2019 te Institutit të Sigurimeve  Shoqërore  

Vërtetim për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare per shtetasin B M (babai i subjektit të vleresimit)për periudhën 1994 deri në vitin 2014,  

Vërtetim për    bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare  për shtetasen S M (nëna e subjektit te vlerësimit) 
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vlerësimit ka qenë në vlerën  5000 euro që me kursin e kohës janë në vlerën 616,000 lekë(kursi mesatar 

i këmbimit për vitin 2008 është 1 euro = 123.2 lekë) 

 

DEKLARATA E PASURISË E PERSONIT TË LIDHUR, BASHKËSHORTJA 

1.Motocikletë Markë “Vespa” nr shasie *****, targa ****, blerë në datën 31.03.2015 me kontratën 

nr. *****rep, nr ***** kol. 

Vlera e deklaruar: 25,000 lekë 

Pjesa takuese: 100% 

Burimi i krijimit:  Kursime famijare ndër vite  

Fakte nga Hetimi Administrativ  

Komisioni aministroi  “Kontratën e blerjes se motorçiklete” Markë  “Vespa” nr shasie *****, 

targa ****, me Nr.**** Rep, Nr.**** Kol datë 31.03.2015, prane dhomës noteriale, noteri 

publik  I. Q.  Pala shitëse A.K dhe pala blerëse: shtetesja J Mara (bashkëshortja e subjektit të 

vlerësimit). Çmimi i blerjes  25.000 leke te cilat jane likujduar kesh në dorë nga blerësi dhe palët 

nuk kanë asnjë pretendim. 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor informon  me shkresën nr ****, 

datë 20/11/2020 pronësinë e motorçikletës në emër të bashkëshortes. 

Nga analiza financiare (tabela nr 4) rezulton se në periudhën 2012-2019, familja e subjektit të 

vlerësimit ka kursime të ligjshme të mjaftueshme për mbulimin e blerjes së kësaj pasurie. 

2.Gjendje cash me datë 25.04.2018, shuma 10,000 euro 

  Burimi i krijimit : Nga shitja e Autoveturës tip Mercedes Benz 

  Pjesa takuese 100% 

  Fakte nga hetimi Administrativ: 

2.1Komisioni administroi Kontratë shitblerje  automjeti, Mercedez Benz *****, nr. shasie 

******, Viti i prodhimit 2012, me nr.**** Rep, nr.**** Kol, datë 23.04.2015, prane dhomës së 

Noterëve, noteri publik Sh Gj. Pala Shitese: B. P dhe Pala Blerese: J Mara(bashkëshortja e 

subjektit të vlerësimit), Çmimi i blerjes 15,000 euro. Pagesa është kryer jashtë zyrës noteriale. 

2.2.Nga hetimi administrativ i kryer nga komisioni, rezulton se subjekti i vlerësimit ka 

nënshkruar pranë dhomës së noterisë, kontratë huaje nr **** rep, nr *** kol, datë 16.04.2015 

midis palëve: 

Huadhënësi: shtetasi A. L 

Huamarrësi: Ferdinand Mara (subjekti i vlerësimit) 

Dhënia e huasë në vlerën prej 15,000 eurosh  

Afati kohor 10 vjecar deri më datë 16.04.2015 
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2.3Lidhur me këtë konstatim, subjektit të vlerësimit i është kërkuar shpjegim mbi marrjen e kësaj 

huaje dhe çdo dokument justifikues apo akt ligjor që e provon këtë veprim.  

Cila është lidhja e subjektit të vlerësimit me huadhënësin shtetasin A L. 

Subjektit i ështe kërkuar dokumenti justifikues ligjor mbi burimin e të ardhurave të ligjshme të 

huadhënësit për shumën 15,000  euro. 

Komisioni administroi Kontratë Huaje nr **** rep, nr **** kol, datë 16.04.2015 e nënshkruar 

midis Subjektit  të Vlerësimit Ferdinand  Mara dhe shtetasit A. L.  

Objekti i kësaj kontrate është:  Hua për blerjen e makinës. 

Komisioni konstaton se kalimi i vlerës prej 15 mijë euro është bërë në nr e llogarisë ne  Bankën 

*****.  

 

2.4 Subjekti i vlerësimit ka depozituar në protokollin e KJV dokumentacionin dhe argumenton 

si më poshtë: 

……..Kontrata e huas nr **** rep, nr **** kol, datë 16.04.2015 është nënshkruar midis meje 

dhe mikut tim A L,  për blerjen e makinës në shumën prej 15.000 euro. Makina është blerë me 

kontratën nr **** rep, nr ***** kol datë 23.04.2015  

 

2.5 Komisioni administroi shkresën nr *****, datë 1.02.2021 dorëzuar në protokollin e KJV, 

nga Dhoma e Noterëve, Noter I.Q bashkëlidhur kontratën e huas  nr **** rep, nr **** kol, datë 

16.04.2015. 

 

2.6 Lidhur me dhënien e huasë nga shtetasi A. L në vlerën 15,000 euro në vitin 2015 subjektit 

të vlerësimit i është kërkuar vënia në dispozicion e dokumentit justifikues ligjor mbi burimin e 

të ardhurave të ligjshme të shtetasit A. L për shumën 15,000 euro e cila është marrë hua nga 

subjekti i vlerësimit. 

 

2.7 Me shkresën nr *****, datë 15.02.2021 subjekti i vlerësimit argumenton dhe dorëzon 

dokumentin ligjor si më poshtë: 

Huadhenësi shtetasi  A. L është aksioner dhe administrator në shoqërinë “A****” sh.p.k., për të 

justifikuar burimin e të ardhurave të tij me ka vënë në dispozicion pasqyrat fianciare të shoqërisë, 

për vitin 2014, deklarata individuale vjetore e të ardhurave të tij për periudhën tatimore të vitit 

2014 të cilat janë bashkëlidhur. 

2.8 Komisioni administroi Kopje të Ekstratit Historik të Rregjistrimit të Biznesit në QKB ku 

rezulton se shtetasi A L është aksioner i shoqërisë “A****” sh.p.k. 

Pasqyra financiare të përgatitura sipas standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe ligjit nr. 9228, 

datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” për vitin 2014 (nga 01.01.2014 deri 

në 31.12.2014 dhe datë të mbylljes 31.03.2015). për të cilën justifikohet me burime të ligjshme 

dhënia e huasë në vlerën 15.000 euro subjektit të vlerësimit 

 

2.9 Komisioni administroi Kontratën e  Shitjes së Automjetit, Mercedez benz *****, nr. shasie 

******, Viti i prodhimit 2012, me Nr.*** Rep, Nr.**** Kol datë 06.01.2017 pranë dhomës 

Noteriale, Noter Publik  A.B, pala shitëse: J. Mara(bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) dhe 

Pala Blerëse: Shtetasi S R, Çmimi i shitjes 30,000 euro. 



11 | 22 
 

Subjekti i vlerësimit ka dhëne shpjegime bazuar ne prova dhe dokument ligjor justifikues mbi 

arsyen e blerjes se këtij automjeti në vlerën 15,000 euro dhe të shitjes në vlerën 30,000 euro nga 

bashkëshortja e tij znj J.Mara 

Subjekti argumenton me shkresën nr ***** 21.01.2021:  Ky automjet është blerë 15.000 euro për 

shkak se ka qenë i përplasur në pjesën e përparme dhe shitësi B.P kërkonte që ta shiste si okazion 

në gjendjen që ishte. Nga ana e bashkshortes time është marrë mjeti sipas kontratës së shitblerjes 

dhe e kemi riparuar rreth një muaj më vonë duke i kryer të gjitha shërbimet dhe kthyer në një 

gjendje mjaft të mirë me një vlerë prej 180.000 Lekë. Bashkëlidhur dhe fatura e paguar në servis 

për shumën 180.000 lekë.  

Më pas automjetit i është rritur vlera e tij për shkak edhe të rritjes së vlerës së tregut dhe për 

këtë arsye është shitur në shumen 30.000 Euro. Në kohën e shitjes së automjetit në vlerën 30.000 

euro edhe çmimi dysheme i referuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të Shqiperisë për 

makinat e të njëjtit tip dhe të njëjtit vite ka qenë 20.000 EUR çfarë do të thotë se asnjë makinë 

pavarësisht gjëndjes së saj çmimi referues për kryerjen e procedurave të zhdoganimit është 

20.000 euro e sipër.  

2.10 Komisioni administroi: shkresën Nr. ****, datë 10.01.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave, Drejtoria e Vlerës, drejtuar të gjitha degëve doganore të Shqipërisë si dhe faqja e 

buletinit Quattroruote për të cilën është përpiluar shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme e 

Doganave në të cilën shprehimisht thuhet “…..në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

nr **, datë 02.11.2005 si dhe mbështetur në udhëzimin nr.**, datë 25.12.2011 “Për disa 

ndryshime në udhëzimin nr.25, datë 30.11.2007, ju dërgojmë çmimet e shitjes së autoveturës të 

siguruara nga buletini “Quatroruote” nr****, janar 2017 ku ndërmjet dy çmimeve të publikuara 

në kolonën përkatëse do ti referoheni çmimit më të lartë”. 
 

Komisioni konstaton se nga shitja e automjetit në vlerën 30,000 euro rezulton se justifikohet 

vlera prej 10,000 euro gjendje cash ne datë 25.04.2018. Nga përllogaritjet e gjendjes së 

likuiditetit deri në momentin e plotësimit të deklaratës, justifikohet kjo gjendje likuiditeti jashtë 

sistemit bankar. (Analiza financiare është pjesë e tabelës nr.4) 

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

administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se është bërë  deklarim i saktë, 

në përputhje me ligjin dhe se ka burime financiare të mbështetura me dokumentacion ligjor për 

krijimin e gjendjes cash në banesë, si pasojë e shitjes së Autoveturës tip Mercedes Benz 

3.Të ardhura nga aktiviteti privat “****” me nr NIPT ******* për vitin 2017, tremujorin 

e parë 2018 në vlerën  415,344 lekë. 

 

Fakte nga hetimi administrativ: 

 

3.1 Komisioni administroi dokumentin ligjor të nxjerrë nga sistemi i taksave për të ardhurat e 

deklaruara për deklarimin e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin 2017 dhe 2018 për aktivitetin privat 

“****” me Nr nipti *******të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit znj.J Mara. 

3.2Komisioni bazuar ne legjislacionin tatimor dhe në formularin e deklarimit të tatimit të 

thjeshtuar mbi fitimin për periudhën 2017-2018 konstaton se fitimi i tatueshëm për këtë periudhë 

është në vlerën 2,002,463 (dymilion e dy mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë. 



12 | 22 
 

4.Kontribut financiar nga Sh K, babai i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, datë 

15.06.2007, vlera 700,000 lekë 

Fakte nga hetimi administrativ: 

 

Komisioni  administroi dokumentacionin6 ligjor justifikues të të ardhurave (neto) nga puna  apo 

çdo e ardhur tjetër e babait të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, për periudhën deri në vitin 

2007. 

Komisioni kreu analizën financiare për shtetasin Sh K, prindin e bashkëshortes  së subjektit të 

vleresimit si më poshtë: 

Tabela:3  
Viti Te Ardhura 

nga Paga 

Suplement+ 

Shpërblim 

Të ardhura nga 

Bashkëshortja 

Shpenzime 

konsumi 

INSTAT 

Rezultati 

financiar 

1994 141950   113560  

1995 206,076   164,860 41,216 

1996 283,014 2,185 58,215 180,000 163,414 

1997 297,909 3,324 102,391 180,000 223,624 

1998 332,762 3,801 86,952 180,000 243,515 

1999 406,913 4,109 148,842 180,000 379,864 

2000 494,920 9,128 165,983 324,000 346,031 

2001 1,388,614 11,760 199,945 324,000 1,276,319 

2002 848,310 15,200 232,956 281,592 814,874 

2003 877,261 6,785 257,741 281,592 860,195 

2004 753,162 566,865 273,779 281,592 1,312,214 

2005 69,509  386,789 328,671 127,627 

2006 567,249  388,895 328,671 627,473 

2007 672,387  373,951 707,904 338,434 

Totali 7,340,036 623,157 2,676,439 3856442 6,783,190 

 

Komisioni referuar analizës financiare të kryer konstaton se babai i bashkëshortes së subjektit të 

vlerësimit, shtetasi Shyqyri Kau, të ketë kursime familjare të akumuluara në vlerën 6,783,190  

lekë, nga të cilat 700.000 lekë janë përdorur si kontribut financiar për bashkëshorten e subjektit 

të vlerësimit. 

                                                                 
6Librezë pune të shtetasit Shyqyri Kau(babai i bashkëshortes së subjektit të vlerësimit) 

  Vërtetim datë 20.12.2019 të Institutit të sigurimeve shoqërore për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto  për periudhën 1.1.1994 deri më 01.12.2004  

    Vërtetim datë 20.12.2019 për periudhën janar 2003 deri më dhjetor 2004. 

   Vërtetim page referuese për efekt të përfitimit shtetëror suplementar lëshuar më datë 20.12.2019 nga instituti i sigurimeve shoqërore 

   Vërtetim datë 20.12.2019 për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për përftim shtetëror suplementar për periudhën 16 maj 2001 deri më 27 janar 2003 

   Vërtetim datë 20.12.2019 për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt të përftimit shtetëror suplementar për periudhën 09.02.2000 deri më 16 maj 2001 

   Vërtetim datë 20.12.2019 pagë referuese  për efekt të përftimit shtetëror suplementar 

    Vërtetim datë 20.12.2019 për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt të përftimit shtetëror suplementar për periudhën 01.05.21993 deri më 09 shkurt 2000 

    Vërtetim për bazën e vlerësuar  për periudhën 04.11.2005 deri më 05.06.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 | 22 
 

 5.Llogari rrjedhëse të pagës, në Bankën****,  gjendje më datë 25.04.2018 shuma 1,972 lekë  

5.1Banka**** me shkresë  me nr *** prot, datë 13.11.2019, konfirmon shumën e deklaruar nga 

bashkëshortja e subjektit te vleresimit në llogarinë e pagës me nr****. 

5.2Në këtë llogari në Bankën **** në datë 18.11.2016 me kërkesën e datës 15.11.2016 të babait 

shtetasi Sh.K kanë kaluar 1,989,000 lekë dhe në datë 31.10.2017 kanë kaluar 306,000 lekë nga 

studio përmbarimi **** si ekzekutim i vendimit nr.****, datë 27.11.2014 i Gjykatës 

Administrative Tiranë të Shkallës së Parë dhe  Vendimit nr.****, datë 15.07.2016 të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  Tiranë si paga të papaguara deri në rikthimin në punë . 

Bashkëshortja e subjektit të vleresimit deklaron se këto të ardhura janë derdhur në llogarinë time 

për arsye të mospasjes së një numri llogarie në emër të babit tim. Këto të ardhura janë tërhequr 

në kohë të ndryshme që nga data e derdhjes së tyre për tja dhënë babait. 

 

Fakte nga hetimi administrativ: 

 

5.3 Lidhur me këtë deklarim, subjektit të vlerësimit i janë kërkuar shpjegime dhe vënien  në 

dispozicionin të çdo dokumenti justifikues ligjor. 

Kërkesën e babait të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, z. Shyqyri Kau datë 15.11.2016 për 

përfitimin e vlerës nga  znj.J Mara(bashkëshortja e subjektit të vlerësimit) 

5.4.Subjekti me shkresën nr ****, datë 02.02.2021, shpjegon se shuma e sipërcituar rrjedh nga 

një vendim gjykate, i formes se prerë.  

Komisioni administroi: 

Vendimin e gjykatës me palë të Paditur Drejtoria e Tatim Taksave dhe paditës  Sh K, babai i 

bashkëshortes së subjektit të vlerësimit  vendim  në favor të z. Shyqyri Kau. 

Kërkesën e babait të bashkëshortes të subjektit të vlerësimit, shtetasi Sh. K date 15.11.2016, për 

përfitimin e vlerës nga znj.J Mara, drejtuar Studios Permbarimore **** për kalimin e shumës së 

ekzekutuar në emër të vajzës së tij. 

 

TË TJERA NGA PROCESI I VLERËSIMIT  

Në deklaratën e pasurisë në ILDKPKI të vitit 2004 subjekti i vlerësimit ka deklaruar se zotëron 

20% të një apartament banimi të vitit 1984. 

 

Lidhur me këtë deklarim subjektit të vlerësimit i janë kërkuar vënia në dispozicion e dokumentit 

ligjor dhe çertifikatën e pronësis për këtë apartament banimi. 

Me shkresën nr ****, datë 15.02.2021 subjekti i vlerësimit ka bashkëlidhur Çertifikatën e 

Pronësise nr ***** për apartamentin me sipërfaqe 63 m2 me numër pasurie *****, në Tiranë,  e 

cila sot rezulton në emër të prindërve dhe vëllait të subjektit të vlerësimit. 
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Subjekti lidhur me arsyen e deklarimit në ILDKPKI në vitin 2004, për këtë pronë shpjegon: “Në 

vitin 2004 unë kam qenë i pandarë dhe kjo është arsyeja e deklarimit vullnetar të bashkëpronësisë 

në shtëpinë e prindërve”. 

 

Në deklaratën e vitit 2015 në ILDKPKI, subjekti i vlerësimit ka deklaruar Kartë Krediti në 

Bank**** në vlerën 2,400,000 lekë për nevoja familjare.  

Lidhur me këtë fakt Subjektit të Vlerësimit i janë kërkuar shpjegime dhe dokument ligjor përse 

nuk është deklaruar Karta e Kreditit me këtë vlerë në deklaratën “Vetting 2018” dhe vënien në 

dispozicion të dokumentit bankar të leshuar nga Banka e nivelit të dytë******.  

Subjekti i vlerësimit në shpjegimet e dorëzuara me shkresën nr *****, datë 15.02.2021 

argumenton si më poshtë.  

   “Në deklaratën e dorëzuar në vitin 2015, në ILDKPKI kam deklaruar se kam një kartë krediti me 

limit përdorimi deri në vlerën 240,000 lekë të reja ose 2,400,000 lekë të vjetra (shkruar gabimisht). 

Karta e kreditit është një instrument pagese faciliteti i dhënë mbi bazën e kredibilitetit pra Credit 

Scoring të Bankë së nivelit të dytë “*****” si  klient pagamarrës dhe kredimarrës i saj. Kjo Kartë 

Credit  nuk përbën detyrim ndaj bankës vetëm në raste të përdorimit të saj. Nuk e kam deklaruar 

si detyrim këtë kartë në deklaratën “Vetting 2018” për arsye se nuk kam përdorur dhe nuk kam 

pasë asnjë detyrim ndaj bankës për këtë kartë krediti. Unë këtë kartë mund ta përdorja vetëm në 

raste nevojave të mija dhe paguhet në mënyrë automatike nga paga ime,. Bashkëlidhur dhe 

vërtetimi i lëshuar nga Raiffazen Bank që vërteton deklarimin tim”   

Komisioni administroi Vërtetim, nr **. prot, datë 12.02.2021 të Bankës  *****në të cilën 

vërtetohet se: “Subjekti i vlerësimit Ferdinand Bajram Mara ka të çelur pranë Bankës “*****” 

një kartë krediti me limit 240,000 ALL e disbursuar më datë 22.09.2011”. 

Konfirmohet që karta e kreditit nuk është përdorur asnjëherë për periudhën janar 2015-qershor 

2018. 

 

Komisioni në pyetësorin shtesë në lidhje me proçesin e vlerësimit i është drejtuar subjektit të 

vlerësimit me pyetjen nëse ka  blerë banesë të re nga periudha e deklarimit deri në momentin e 

plotësimit të këtij pyetësori? Nëse PO, specifiko vlerën e blerjes së banesës dhe të arredimit.  

 

Me përgjigjen e datës 14/01/2021, në Pyetësorin shtesë nr. 2, Subjekti i Vlerësimit shpjegon lidhur 

me kontratën e sipërmarrjes të një apartamenti banimi, si më poshtë: “Kam porositur një 

apartament me kontratë sipërmarrje nr **** rep dhe nr ****kol, datë 20.05.2019 me sipërfaqe 

90 m2 me adresë: kryqëzimi i rrugëve “****” dhe “******” në Tiranë me vlerën 9,900,000 lekë. 

Burimi i krijimit për këtë pasuri janë: të ardhura nga kredia e marrë në Bankën ****, më datë 

29.05.2019 në shumën 7,900,000 lekë por në llogari është kaluar vetëm shuma prej 6,000,000 lekë 

pjesa tjetër 1,900,000 lekë do kalohet në llogarinë e subjektit ndërtues pas marrjes së çertifikatës 

së pronësisë”. 

Kredia është marre sipas kontratës së kredisë nr ****rep, nr **** kol datë 23.05.2019 me interes 

2,52% me afat shlyerje 25 vjet me këst kredie 27, 113 lekë. Apartamenti është akoma në ndërtim 

dhe nuk është marrë në dorëzim”. 

Komisioni administroi  

 kontratë porosie sipërmarrje nr *** rep dhe nr **** kol, datë 20.05.2019. 

 kontratës së kredisë nr ****rep, nr ****kol, datë 23.05.2019 
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Lidhur me porositjen e apartamentit me përberje 2+1, me sipërfaqe banimi 90m2, të ndodhur në 

adresën: kryqëzimi i rrugëve “*****” dhe “******”, Tiranë, sipas kontratës së sipërmarrjes, datë 

20.05.2019, me nr *** Rep, nr *** kol, subjektit të vlerësimit i është kërkuar vënia në dispozicion 

të  Kontratës së Kredisë së marrë në Bankën ***** në shumën 7,900,000 lekë.  

Sipas kontratës së sipërmarrjes lidhur me çmimin që do të paguhet nga porositësi në favor të 

sipërmarrësit për apartamentin e banimit, subjektit të vlerësimit  i është kërkuar,  dokumenti 

justifkues mbi  pagesën e këstit të parë në vlerën 2,000,000 lekë të përcaktuar në kontratë. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresë i është drejtuar Komisionit duke argumentuar dhe depozituar  

dokumentin e transferimit të shumës prej 2.000.000 lekë nëpërmjet llogarisë bankare në Bankën 

***** në emër të bashkëshortes së subjektit të vlerësimit J. Mara në favor të shoqërisë ndërtuese 

“A. K”, shumë e siguruar nga të ardhurat nga deklarimi i aktivitetit privat të Bashkëshortes së 

subjektit të vlerësimit 

 

Komisioni administroi formularët e deklarimit të  FDP në  Drejtorinë e Tatim Taksave, për vitin 

2017 dhe 2018 ku përcaktohen vlerat 1,897,869. Lekë dhe 107.594 lekë. 

 

Komisioni kreu analizën financiare të mundësive të financimit prej vitit 2012 deri ne vitin 2019  

për subjektin e vlerësimit. 

 
Tabela nr 4: Të dhënat janë shprehur në lekë 
 

 

Për llogaritjen e shpenzimeve të konsumit, Komisioni i është referuar shkresës së INSTAT me 

nr.**** prot, datë 26.07.2019 dhe shkresës nr.***** prot, datë 23.08.2019 të ILDKPI-së me 

konkretisht për periudhën prill 2012-Maj 2019 shpenzimet bazë të konsumit mujor për frymë janë 

përllogaritur për 4 persona (subjekti i vlerësimit, bashkëshortja, i biri dhe vajza) 

Bazuar në analizën financiare komisioni konstatoi se të ardhurat e subjektit të vlerësimit për 

përiudhën Mars 2012-Maj 2019 janë në vlerën 24,374,361 (njëzet e katër miljon e treqind e 

shtatëdhjet e katër mijë e treqindë e gjashtedhjetë e një) lekë.  

Përllogaritja e shpenzimeve janë në vlerën 22,015,660(njëzet e dy miljon e pesëqind e nëntëdhjet e 

gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë) lekë  

 Të ardhura 

nga    paga e 

subjektit 

Të 

ardhura 

Kredi dhe 

Hua. 

Të ardhura 

nga paga e 

bashkeshortes 

Te ardhura 

nga shitja e 

automjeteve 

per 

periudhen 

Shpenzi

me  

Depozit 

femijet 

Shpenzime  
Blerje 

pasurie 

Shpenzime  
Blerje pasurie 

Shpenzime 

Shkollimi 

dhe luksi 

Shpenzime 

kest kredie 

Shpenzime/ 

Shporta e 

konsumit    

Teprica 

Financiare 

 

Viti 

vvvvv 

  Automjet+ 

 motorciklet 

Shlyerje Hua   

2012 567,662 500,000 302,331 349,250  419,430   38,173 423,072 838,568 

2013 999,012  392,834 704,500     278,383 564,096 1,253,867 

2014 937,146  222,321      69,609 833,306 256,552 

2015 1,028,849 2,103,750 438,867   2,128,750  606,032 66,914 849,192 -7,9422 

2016 1,074,160  458,665     638,144 66,355 877,721 -4,9395 

2017 1,084,608  563,810 4,095,000   2,005,500 930,672 65,108 880,794 1,861,344 

2018 1,118,433  535,196  1,139,478   724,000 116,787 880,794 -1,207,430 

2019 475,110 6,000,000 422,857  824,653  6,000,000 1,221,700  366,997 -1,515,383 

Totali 7,284,980 8,603,750 3,336,871 5,148,750 1,964,131 2,548,180 8,005,500 4,120,548 701,329 5,675,972 1,358,701 
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 Komisioni, pasi shqyrtoi dhe analizoi provat e administruara nga subjekti i vlerësimit dhe 

ato të administruara gjatë hetimit administrativ, arriti në përfundimin se subjekti i vlerësimit  

ka bërë deklarim të saktë dhe në përputhje me ligjin.  

 Se deklarimi i subjektit të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe me 

përgjigjet e korrespondencave të kryera në hetimin administrativ me institucionet.  

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

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

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

në përputhje me ligjin. 

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

(të ndryshuar). 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit bazuar në parimin e ligjshmërisë, barazisë 

përpara të ligjit dhe të propocionalitetit si dhe duke garantuar të drejtën e subjektit të vlerësimit për 

një proces të rregullt ligjor arriti në përfundmin se subjekti i vlerësimit Ferdiand Bajram Mara  ka 

bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin. 

Nga hetimi rezultoi se subjekti i vlerësimit ka patur burime financiare të ligjshme të mjaftueshme 

për të justifikuar pasurinë dhe shpenzimet e kryera. 

Në vlerësimin e përgjithshëm subjekti i vlerësimit ka arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e 

pasurisë. 

 

 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

1.Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, ka për objekt verifikimin e deklarimeve të subjektit të 

vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së 

deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me 

persona të përfshirë në veprimtari kriminale. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimit Ferdinand 

Mara, është kryer bazuar në përcaktimet e nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 

52 të parashikuara në Ligjin nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

2.Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të neneve 36-37 për 

bashkëpunimin me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese në vend 

dhe jashtë tij, verifikimit të informacioneve nga publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e 

punonjësit apo personave të lidhur, si dhe vlerësimit të provave, informacioneve të klasifikuara dhe 

informacioneve të tjera të disponueshme që lidhen me rrethanat që merren parasysh në konstatimet, 

përfshirë rrethanat rënduese dhe lehtësuese bazuar në ato që parashikohen në nenin 38-41 të Ligjit 

12/2018 i ndryshuar. 

 

3.Trupa e vlerësimit ka proceduar në dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas ligjit 

12/2018:   

 Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i Kontrollit të Figurës i plotësuar nga subjekti 

i vlerësimit si detyrim i Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 Janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese.  
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4. Në zbatim të nenit 36, pika 2 e ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme” subjekti i vlerësimit  ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi,  

Formularin e deklarimit për Kontrollin e Figurës brenda afatit ligjor.   

 

5. Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtin emër dhe mbiemër si ato te deklaruara nga vetë ai 

në Deklaratën për Kontrollin e Figurës. 

 

6. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve: Rezulton se subjekti nuk ka qenë i dënuar në territorin 

e Shqipërisë. 

  

7. Nga Prokuroria e Përgjithshme janë administruar dokumentet përkatëse  pasi Trupa e vlerësimit  

ka kryer një hetim të avancuar dhe të gjithanshëm e sa më të plotë për subjektin e vlerësimit  

Ferdinand Mara, ku për subjektin në fjalë nga të gjitha Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së 

Parë të Rretheve, të Apelit të rretheve, të Krimeve të Rënda Shkalla e I dhe II-të, bazuar në kërkesat 

e KJV, rezultuan negative për subjektin e vlerësimit.  

Për verifikim në kuadër zbatimit të Ligjit të Dekriminalizimit 138/2015 dhe Vendimit të Kuvendit 

17/2016. Ky verifikim është kërkuar bazuar në kërkesën ligjore të Ligjit 12/2018(i ndryshuar) neni 

38, pika 1 e tij sipas të cilit, në vlerësimin e rrethanave për kontrollin e figurës, trupat e Vlerësimit, 

mbajnë në konsideratë ndër të tjera edhe verifikimin e procedimeve penale dhe administrative ndaj 

punonjësit, brenda dhe jashtë vendit, sipas përcaktimeve të ligjit për garantimin e personave që 

zgjidhen, emërohen dhe ushtrojnë funksione publike. 

 

8.Formati “Vetting” 2018 i dorëzuar nga subjekti i vlërësimit është i njëjtë me të dhënat e formularit 

të vetë deklarimit për zbatimin e ligjit nr 138/2015, (i ndryshuar). 

  

9. Subjekti i vlerësimit është i pajisur me Çertifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit “Tepër 

Sekret” me datë lëshimi 08.06.2017 dhe me afat vlefshmërie deri më 07.06.2022. 

 

10. Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtat gjeneralitete si ato të deklaruara nga vetë ai në 

deklaratën për kontrollin e figurës. 

 

11.Nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht nga Avokati i 

Popullit. 

 

12.Në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, www.kjv.al nuk është bërë denoncim 

nga publiku. 

 

13.Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit sipas shkresës me nr ****, datë 19.11.2019 

konfirmon se subjekti i vlerësimit nuk është regjistruar për veprimtari kriminale. 

 

 

http://www.kjv.al/
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14.Në përputhje me pikën 2, neni 38 të ligjit 12/2018, të ndryshuar, me qëllim 

vlerësimin e besueshmërisë së punonjësit dhe deklarimeve personale, subjekti i 

vlerësimit ka kryer testin psikologjik të personalitetit. 

 

Raporti i Vlerësimit Psikologjik nr 41, datë 27.01.2021 në bazë të rezultateve të përfituara gjatë 

realizimit të vlerësimit psikologjik, ka konkluduar se subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara: 

- Aktualisht, nuk shfaq probleme të shëndetit mendor apo probleme më të lehta emocionale, 

të cilat mund te ndikojnë dhe  dëmtojnë funksionin e përditshëm të tij. 

- Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente 

dhe aftësi të mira për të menaxhuar emocionet duke ruajtur vetëkontrollin. 

- Subjekti i vlerësimit paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të 

qëndrueshëm të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e 

jetës. 

 

 

 Në përfundim të hetimit të kryer: 

Trupa e Vlerësimit në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimti 12/2018 (i ndryshuar) 

pas një hetimi të thelluar të kontrollit të figurës për subjektin e vlerësimit Ferdinand Bajram Mara 

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

formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimit dhe verifikimit e të të dhënave të 

mbledhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik,  arriti në 

konkluzionin se subjekti i vlerësimit Ferdinand Mara ka plotësuar formularin e deklarimit për 

kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi. Nuk u provua që subjekti i vlerësimit 

ka patur kontakte te papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar apo që të 

jëtë i përfshirë në krimin e organizuar si rrjedhojë e gjen të përshtatshëm për vazhdimin e detyrës.  

Në përfundim trupa e vlerësimit vlerësoi se subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara ka arritur 

nivel të besueshëm në kontrollin e figurës.   

 

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE 

 

Për vlerësimin e aftësive profesionale trupa e vlerësimit administroi: 

 

 Formularin e Vetëvlerësimit Profesional të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit.  

 Dokumentacionin e dorëzuar nga institucionet publike dhe private. 

 Dokumentacionin e dorëzuar nga vetë subjekti i vlerësimit. 

Komisioni konstatoi se arsimimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me kriteret e pozicionit 

të punës të mbajtur ndër vite nga subjekti i vlerësimit. 
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Ferdinand Mara  është subjekti i vlerësimit të ligjit 12/2018 dhe aktualisht mban detyrën e Drejtorit 

të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë, bazuar në urdhërin e emërimit, datë 11.06.2020, të Drejtorit 

të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 

   Në momentin e dorëzimit të deklaratës “Vetting 2018” datë 04/05/2018 z. Ferdinand Mara mbante 

funksionin e Drejtorit të Drejtorisë Vendore te Policisë Lezhë, bazuar në urdhërin e emërimit, datë 

16.02.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 

 

Ndaj subjektit të vlerësimit nuk ka masë disiplinore në fuqi dhe nuk ka filluar asnjë hetim disiplinor 

për shkelje në detyrë. 

 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

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

Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë.  Subjekti është emëruar në këtë funksion me datë 19.02.2018 

dhe që nga data 25.08.2015, mban gradën policore “Drejtues”.  

 

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

përvojë pune në Policinë e Shtetit dhe është emëruar për herë të parë në Policinë e Shtetit me datë 

06.09.2000 në funksionin Inspektor i Policisë Kriminale Komisariati i Policisë Kurbin (N/Toger)  

Gjatë periudhës së tij të punës subjekti ka mbajtur funksione organizuese dhe drejtuese. 

 

Bazuar në dokumentacionin e dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit,  Drejtoria  

e Burimeve Njerezore, Komisioni konstatoi se Ecuria e gradave per subjektin  Ferdinand Mara  jane 

si me poshte vijon: 

Me urdher nr .***, dt 05.09.2000, i jepet Grada N/Toger 

Me urdher nr ***, dt 01.05.2003, i jepet Grada INSPEKTOR 

Me urdher nr **,  dt 17.06.2008, i jepet Grada KOMISAR 

Me urdher nr ***, dt 24.04.2009,  i jepet Grada K/KOMISAR 

Me urdher nr .*** dt 14.11.2012,  i jepet Grada DREJTUES 

  

Gjatë hetimit administrativ kryesisht, u administrua dokumentacioni për subjektin e vlerësimit 

Ferdinand Bajram Mara ardhur me shkresën ***** datë 20.11.2019 e Drejtorisë së Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, sipas të cilit rezultoi: 

 

Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, datë 27.01.2014 “Për lirimin nga detyra 

të një punonjësi policie” Drejtuesi Ferdinand Bajram Mara me detyrë Zëvendësdrejtor për Krimet 

në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Lezhë, është liruar nga detyra dhe është venë në dispozicion të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit për t’u caktuar në një detyrë tjetër”. 

Me kërkesë, datë 07.02.2014, subjekti i vlerësimit i është drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të  

Policisë së Shtetit  që në pritje për tu emëruar në një detyrë tjetër dhe në pamundësi të sistemimit të 

tij në një funksion me gradën aktuale Drejtues, ka pranuar uljen në gradë dhe emërimin në një 

funksion me gradë më të ulët, në strukturat e policisë së shtetit në zbatim të nenit 44 të ligjit 9747, 

datë 04.06.2007 “Për policinë e shtetit” ku shprehimisht thuhet se:   “.......për punonjësin e policisë 
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që mban gradën ku do të kërkohet ulja, mund të kërkojë në mënyrë vullnetare një gradë më poshtë 

kur ka vende të lira”. 

Në vijim, me urdhër datë 13.02.2014 “Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi 

policie” Drejtuesi Ferdinand Bajram Mara është liruar nga detyra e Zëvendësdrejtorit për krimet në 

D.P.V Lezhë me kërkesën e tij dhe është ulur  në gradën K/Komisar,  transferohet dhe caktohet me  

detyrën Shef Sektori si dhe specialist kundër akteve terroriste në sektorin për aktet terroriste e krimet 

e rënda në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Kukës. 

Me urdhërin, datë 25.08.2015,  “Për tranferimin dhe emërimin në detyrë të një punonjësi policie 

bazuar në nenet 9, pika 1 dhe 2 shkronja “b” dhe “ç” 43, pika 4 dhe 6 të ligjit 108/2014 “Për policinë 

e shtetit”, K/Komisar Ferdinand Bajram Mara me detyrë specialist në sektorin e pastrimit të parave 

në Drejtorinë e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë e Përgjithshme për Krimin e Organizuar 

dhe Krimet e Rënda në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, ulur në një gradë për shkak të ndryshimeve 

në strukturën organizative të Policisë së Shtetit në mbështetje të nenit 41, pika 2 e Rregullores së 

Personelit të Policisë së Shtetit  i është dhënë grada “Drejtues” dhe për nevoja pune të transferohet 

dhe të emërohet në detyrën e Zëvendësdrejtorit për Krimet në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Fier”. 

Referuar pikës 2 të nenit 44, të ligjit 9747, datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit” në të cilën 

shprehimisht thuhet .......“me krijimin e vendeve te lira për gradë, punonjësi i policisë që ka kërkuar 

uljen në gradë rimerr brenda dy vjetësh gradën e mëparshme sipas të njëjtit kriter të përcaktuar në 

pikën 1 të këtij neni” 

 

Sa më sipër rezulton se subjekti i vlerësimit ka rimarrë gradën e mëparshme Drejtues në përputhje 

me kërkesat e ligjit 9747, datë 04.06.2007  “Për Policinë e Shtetit” Gradë të cilën  e mban  aktualisht. 

 

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

gradave është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi, në momentin e marrjes së gradës. 

Komisioni konstatoi se funksionet që ka mbajtur subjekti i vlerësimit në vite janë në përputhje me 

gradat respektive. 

 

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

kualifikime konferenca kombëtare dhe me gjere. 

 

Në përputhje me nenin 46, pika 3 e ligjit nr 12/2018 i ndryshuar, për vlerësimin e aftësive 

profesionale komisioni administroi tre dokumente zyrtare të përgatitura nga subjekti i 

vlerësimit  

 

 Masat strategjike  lidhur me sezonin turistik 2019  

 Raportin analitik mbi aksidentet rrugore për periudhën 01.01.2019 -31.07.2019  

 Strategji për policimin dhe sigurinë publike për vitin 2019. 

 

Sa më sipër,  subjekti i vlerësimit ka aftësi të mira profesionale mbi përgatitjen e raporteve analitike, 

si dhe  strategjit kryesore  për policimin dhe sigurinë publike. 

  Bazuar në informacionin e marrë nga institucionet, për vlerësimin e aftësive individuale të punës i cili 

bëhet nga eprori direkt, komisioni e konsideroi dokumentacionin e dërguar nga subjekti i vlerësimit 
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dhe nga departamenti për Shërbimet Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në DPPSH7.   Kjo 

drejtori, vuri ne dispozicion vlerësimin e performanës së subjektit të vlerësimit për vitin 

2016,2017,2018 sipas standarteve të miratuara.  

Nga “Vlerësimi i rezultateve individuale të punës”, që kanë bërë eprorët sipas viteve për subjektin e 

vlerësimit rezulton se ka vlerësimin  shumë mire për : 

Integritet të lartë, në çdo detyrë që i ngarkohet mban një qëndrim korrekt profesional dhe 

bashkëpunues dhe konform urdhërave dhe rregullave që normojnë punën e punonjësve të policisë. Ai 

realizon në kohë detyrat e ngarkuara. Është i saktë dhe i përpiktë me afatet e caktuara për detyra 

konkrete Me qëndrimin e tij ai është i thjeshtë, pozitiv, bashkëpunes dhe konstruktiv, bën analiza 

specifike ka vullnet per ndryshim, merr vendime të sakta. 

 

 Në përfundim të hetimit të kryer: 

Komisioni i jashtëm i Vlerësimit pas bnjë hetimi të thelluar të kontrollit të afëtsive për subjektinne 

vlerësimit Ferdinand mara në përmjet analizimit dhe verifikimit të të dhenave të deklaruara nga 

subjektii vlerësimit në formularine vetvlerësimit profesional analizimin dhe verifikimin e të dhënave 

të mbledhura nga institucionet arrin në konkluzinin  për vlerësimin e aftësive profesionale, në 

përputhje me nenin 47 të ligjit nr. 12/2018, (të ndryshuar) 

 

Subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara 

 

a)  është i aftë për vendin e tij të punës, duke treguar cilësi të pranueshme në punë,  

b) aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për funksionin e mbajtur, ka respektuar 

liritë dhe të drejtat e njeriut,  

c) është i frytshëm dhe 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 mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet nga subjekti i 

vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Ferdinand Mara, në përputhje me nenin 

60 të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme: 

 Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

 Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës, 

 Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

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

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

si dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të ligjit nr. 12/2018 (të ndryshuar), 

 
                                                                 
7

Me shkresë nr ***, datë 20.11.2019 
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V E N D O S I: 

 
 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Ferdinand Bajram MARA, me 

funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë, Korçë. 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së 

vendimit. 

3.  Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje 

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

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

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, sot datë 22.02.2021. 

 

 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 
 

Marjeta GJELAJ 
 

Kryesues 

 

 

 

 

 
Nertila SADEDINI 

Relator 

Kozeta NDOI 

Anëtar 

 

 

 

 

 

 

 


