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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. 131/ 125 Prot        Tiranë, më 26.07.2021 

          

 

 

V E N D I M  
 

Nr. 43, datë 21.07.2021 
 

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

Ana Kapaj   Kryesues 

Elida Liko   Relator  

Alban Laska   Anëtar 
 

asistuar nga anëtare e sekretariatit teknik znj. Eralda Bajollari, me datë 13.07.2021, ora 9:30, në 

Pallatin e Koncerteve (Ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Albion Miftar Sinani, me funksion Specialist në Drejtorinë 

për Trajtimin e Ankesave, pranë Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 
  

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”; 

 

Ligjin nr. 49/2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative”. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Elida Liko, mori në 

shqyrtim çdo prove të vënë në dispozion nga organet kompetente, vlerësoi shpjegimet e subjektit 

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

analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË ÇËSHTJES 

 

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

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

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

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

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

 

2. Z. Albion Sinani, është punësuar pranë SHÇBA –së, në datë 20.03.2019, në funksionin 

Specialist në Sektorin për Trajtimin e Ankesave dhe ka dorëzuar deklaratën “Vetting” në datë 

24.04.2019. 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 16.11.2020, në përputhje me 

“Rregulloren për Proceduat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 16.11.2020, u përzgjodh trupa e vlerësimit nr. 5, ku në shortin e 

hedhur për z. Albion Sinani, kryesuese e trupës u zgjodh Ana Kapaj, relatore Elida Liko dhe 

anëtar Alban Laska. Në respektim 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. 

Në datë 04.12.2020 është njoftuar subjekti i vlerësimit për hapjen e hetimit ndaj tij. 

 

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

i pasurisë”, të ligjit nr. 12/2018, i 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. 

 

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

ligjit nr. 12/2018, i 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. 

 

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

V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, dhe veçanërisht në 
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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 e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit janë administruar dokumentat shkresore të ardhura nga të gjithë institucionet apo 

personat juridikë, publikë apo private, të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për 

subjektet e vlerësimit. 

 

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

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

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

aftësive profesionale. 

 

9. Trupa e vlerësimit, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

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

06.07.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Albion Sinani; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t’u njohur me materialet e dosjes. 

 

10. Në datë 07.07.2021, subjekti i vlerësimit është shprehur se nuk ka pretendime në lidhje me 

relacionin paraprak të dërguar për të tre komponentët e vlerësimit pasuror, kontrollin e figurës 

dhe atë profesional. 

 

11. Trupa e vlerësimit, vendosi që të ftojë subjektin e vlerësimit z. Albion Sinani në seancë 

dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

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

në datën 09.07.2021. 

 

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit z. Albion Sinani, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në datën 13.07.2021, ora 9:30, në 

ambjentet e Pallatit të Koncerteve (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0. 

 

14. Subjekti i vlerësimit z. Albion Sinani, u paraqit pa përfaqësues ligjor, në seancën dëgjimore të 

datës 13.07.2021. Në lidhje me procesin e vlerësimit, subjekti i vlerësimit kërkoi nga 

Komisioni konfirmim në detyrë. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

15. Subjekti i vlerësimi z. Albion Sinani ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

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

 

16. 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, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR ËSHTË BAZUAR NË: 

pikën 1, të nenit 4, nenet 48, 51 dhe 52, si dhe në pikën 1, të nenit 54, të ligjit nr. 12/2018, i 

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; 

 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 nga subjekti i vlerësimit. 

 

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, i ndryshuar. 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 24.04.2019, subjekti i vlerësimit z. Albion Sinani, 

deklaron këto pasuri të luajtshme, të paluajtshme dhe likuiditete: 

 

Automjet Mercedes Benz, viti i prodhimit 2003, C220 CDI 
Pjesa takuese: 100% 

Vlera: 3,500 Euro 

Burimi: Kursimet e familjes 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 Certifikatë pronësie të mjetit rrugor, datë 03.09.2014. Mercedes Benz viti i prodhimit 2003, 

C220CDI, nr. ***, targë ***. 

 Kontrolli teknik, datë 03.09.2014 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

 Komisioni administroi dokumentacionin e dërguar nga DPSHTRR1 për automjetin Mercedez 

Benz, C 220 CDI, me targë *** dhe numër identifikimi ***. Në dosjen e automjetit ndodhej: 

                                                           
1 Me shkresën nr. *** Prot., datë 6.1.2021 
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- Kërkesë për regjistrim për herë të parë të mjetit, datë 03.09.2014; 

- Leje e qarkullimit rrugor në emër të subjektit të vlerësimit, për automjetin Mercedes Benz, 

tipi ***, model C 220 CDI, me nr. identifikimi ***, viti i prodhimit 2003; 

- Certifikata e kontrollit teknik, në emër të subjektit të vlerësimit, lëshuar në datë datë 

03.09.2014; 

- Certifikatë regjistrimi automjeti në emër të z. Albion Sinani datë 04.04.2012, në Britani.  

 

 Në komunikimin zyrtar me email, Komisioni, kërkoi nga subjekti i vlerësimit, vënien në 

dispozicion të kontratës të blerjes së automjetit. Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., 

datë 24.5.2021, dorëzoi pranë Komisionit dokumentacionin: 

- Deklaratë përpara noterit, nga motra e subjektit të vlerësimit znj. C. F., datë 19.5.2021, në 

gjuhën angleze dhe shqipe, e noterizuar; 

- Të ardhurat e motrës të subjektit të vlerësimit, që mban nënshtetësinë Britanike dhe është 

rezidente në Britani; 

- Kopje të praktikës së zhdoganimit të automjetit. 

 

Subjekti i vlerësimit, në lidhje me burimin e krijimimit të kësaj pasurie ka dhënë këto shpjegime: 

“Gjatë plotësimit të deklaratës së pasurisë, në rubrikën e deklarimit të pasurive dhe burimi i 

krijimit, për shkak të padijenisë, moskuptimit dhe në mungesë të eksperiencës, faktin se mjeti 

Mercedes Benz 2003, C220 CDI, me nr. identifikimi ***, blerë në UK, më është bërë dhuratë nga 

motra ime C. F., e cila është pjesë e familjes time biologjike, në deklarimin ku kam përshkruar se 

ky mjet është blerë në UK nga kursimet e familjes, duke mos e shpjeguar me hollësi, kam dashur 

të shpreh faktin se automjeti është blerë nga pjesëtarë të familjes time, konkretisht motra ime C. 

F.” 

 

Në deklarimin personal të motrës të subjektit, datë 19.05.2021, deklarohet se: 

“Unë znj. C. F., deklaroj që sa vijon është e vërtetë dhe sipas ligjit.  

Unë jam shtetase e Mbetërisë së Bashkuar që aktualisht banoj në Mbretërinë e Bashkuar. Unë 

kam blerë një makinë për vëllain tim z. Albion Miftar Sinani, lindur më 6 prill 1990, banues në 

Tiranë, Shqipëri.  

Mercedes Benz C220 CDI, viti i prodhimit 2003, shasia ***. Kjo veturë është blerë në Mretërinë 

e Bashkuar nga të ardhurat e mia, dhe unë po bashkëngjis dokumentat e mia tatimore P60 për ju.  

Makina u ble si dhuratë për vëllain tim, Albion Miftar Sinani, i cili në atë kohë ishte student dhe 

që shërbente për nevojat e babait tim M. Sinani…”. 

 

Bazuar në vërtetimet e pageve të motrës të subjektit të vlerësimit, të dorëzuara pranë Komisionit, 

të cilat mbajnë vulë apostile, konstatojmë se motra e subjektit të vlerësimit në vitet 2010 dhe 2011, 

nga punësimi në kompaninë “***” dhe “***”, ka përfituar £28,849.48 në total.  

 

Komisioni konstaton se, motra e subjektit të vlerësimit ka pasur mundësi finanicare për blerjen e 

automjetit dhe dhurimin. 

 

 

DEKLARATË E PASURISË E PERSONAVE TË LIDHUR (PRINDËRIT E SUBJEKTIT 

TË VLERËSIMIT) 
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1. Ndërtesë me sipërfaqe 121.80 m2, dy katëshe dhe truall me sipërfaqe 320 m2, Rr. “***”, 

në Tiranë e legalizuar në datë 16.12.2015. 

 
Pjesa takuese: 100% 

Burimi: Nga shitja e apartamentit në Burrel në vitin 2000 me vlerë 1,300,000 lekë; 

Nga shitja e dy lokaleve në Burrel në vitin 2001, me vlerë 500,000 lekë dhe 400,000 

lekë. 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, Z.V. R. P. P. Tiranë, zk. ***, nr. pasurie ***, vol ***, fq. 

***; 

 Kartela e pasurisë së paluajtshme;  

 Leje legalizimi nr. *** datë 16.12.2015 në emër të M. Sinani; 

 Genplan, nr. dosje së vetëdeklarimit ***, zk. ***, nr. pasurie ***, poseduesi M. Sinani; 

 Formulari i parcelës ndërtimore, drejtoria e Aluizni –T, Tirana 1, njësia bashkiake ***, datë 

29.09.2015; 

 Faturë për pagesën e parcelës ndërtimore, banka ***, datë 21.10.2015; 

 Faturë pagese në emër të Agjensisë së kthimit dhe kompensimit të pronave, datë 06.08.2012;  

 Deklaratë noteriale nr. *** Rep., datë 27.12.2001, pranë notere S. G., me seli në Burrel, të z. 

M. Sinani dhe z. E. K;  

 Deklaratë noteriale, nr. *** Rep., datë 27.12.2001, pranë notere S. G., me seli në Burrel. Të z. 

M. Sinani dhe z. H. R.  

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

 Pronësia e banesës private në emër të z. M. Sinani është konfirmuar nga Agjensia Shtetërore e 

Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Veri2. Pasuria është e regjistruar në zk. ***, vol. ***, fq. 

***, me sipërfaqe totale 320 m2 + ndërtesë me sipërfaqe 121.8 m2.  

 

- Vetëdeklarimi për legalizim, është bërë nga z. M. Sinani në datë 08.04.2005. Sipërfaqja e 

zënë 375 m2, sipërfaqja e ndërtimit 124 m2, koeficenti i shfrytëzimit të truallit 33.06%. 

 

- z. M. Sinani i ka kërkuar Agjensisë së Kthimit dhe Kompensimit të pronave, tjetërsim me 

kundërshpërblim dhe kalimin në pronësi të truallit nën ndërtim dhe oborrin në përdorim, 

me sipërfaqje të përgjithshme 400 m2, ndodhur në rrugën “***”, Tiranë. Komisioni 

administroi, Vendimin me nr. 369, datë 06.08.2012, të Agjensisë për Kthimin dhe 

Kompensimin e Pronave, për tjetërsim të sipërfaqes “Oborr në përdorim”. Në bazë të 

analizës së fakteve dhe rrethanave të çështjes si dhe në zbatim të VKM nr. 200, datë 

19.02.2009 “Për përcaktimin e kushteve dhe për proçedurën e tjetërsimit të oborreve në 

përdorim, për llogari të fondit të kompensimit financiar”, i ndryshuar me VKM nr. 251, 

datë 13.04.2010, Agjensia ka vlerësuar se kërkesa e subjektit kërkues, për tjetërsim me 

kundërshpërblim të truallit nënshtëpi dhe oborrin në përdorim, për sipërfaqen 400 m2, të 

pranohet pjesërisht për sipërfaqen 150 m2, për faktin se shtëpia është ndërtuar në vitin 1990, 

sipas vendimit të gjykatës. Në këtë vendim nuk janë përcaktuar kufijtë e pronës, për këtë 

                                                           
2 Me shkresën nr. *** Prot., datë 12.02.2020, me shkresën nr. *** Prot., datë 21.12.2020 
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arsye gjykata i referohet aneksit nr. 1, të VKM nr. 200/2009, i ndryshuar me VKM nr. 

251/2010, i cili përcakton masat e sipërfaqeve të ndërtimeve dhe oborreve në përdorim 

sipas periudhave. Për periudhën e ndërtimeve nga data 08.01.1986 deri në 10.08.1991 në 

qytete, është përcaktuar një sipërfaqe tokë truall deri në 150m2. Bazuar në nenin 8, pika 3 

e ligjit nr. 9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar dhe 

ligjit “Për rregjistrimin e pasurive të paluajtshme”, vendosi tjetërsimin me 

kundërshpërblim dhe kalimin në pronësi të truallit nën ndërtim dhe oborrin në përdorim 

me sipërfaqe 150 m2, me nr. *** pasurie, ndodhur në Rrugën “***”, zk. ***. 

 

- z. M. Sinani, ka paguar shumën prej 300,000 lekë, për Agjensinë e Kthimit dhe 

Kompensimit të pronave, pranë bankës ***, në datë 06.08.2012. 

 

- Komisioni administroi, kontratën e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, nr. *** 

Rep., nr. *** Kol., datë 02.11.2015, pranë notere I. T., Dhoma e Noterëve Tiranë. Sipas të 

dhënave të kësaj kontrate, pala shitëse është Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe 

Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe pala blerëse z. M. Sinani. 

Objekti i kontratës është kalimi në pronësi i parcelës ndërtimore, me sipërfaqe 183.7 m2. 

Çmimi sipas formularit së parcelës ndërtimore nr. ***, është përcaktuar 185,000 lekë në 

bono privatizimi sipas mandatit të pagesës datë 21.10.2015 lëshuar nga banka *** dhe, 

132,264 lekë e paguar sipas mandateve në datë 21.10.2015 dhe datë 29.10.2015, të lëshuar 

nga banka ***. 

 

- Në lidhje me burimin e ligjshëm të të ardhurave të përdorura për ndërtimin e banesës 

private, Komisioni administroi: 

 Deklaratë noteriale nr. *** Rep., datë 27.12.2001, notere S. G., Dhoma e noterëve Tiranë. 

z. M. Sinani dhe z. E. K. me dëshirën e tyre dhe në bazë të nenit 39 të ligjit “Për noterinë”, 

kanë bërë këtë deklaratë noteriale: 

“Unë M. Sinani kam në pronësinë time një objekt në lagjen “***” Burrel, dy katësh. 

Deklaroj se katin e parë me sipërfaqe 24 m2 unë ia kam shitur E. K. në vlerën 400,000 lekë, 

vlerë të cilën E. K. ma likujdoi në momentin e nënshkrimit të kësaj deklarate noteriale para 

noteres, ai më dha shumën 370,000 lekë, ndërsa shumën prej 30,000 lekë do të ma japë në 

momentin e nënshkrimit të kontratës të shitblerjes…” 

 

 Deklaratë noteriale nr. *** Rep., datë 27.12.2001, notere S. G., Dhoma e noterëve Tiranë. 

z. M. Sinani dhe z. H. R. me dëshirën e tyre dhe në bazë të nenit 39 të ligjit “Për noterinë”, 

kanë bërë këtë deklaratë noteriale: 

“Unë M. Sinani i kam shitur H. R. një lokal të cilin e kam në lagjen “***” Burrel, me 

sipërfaqe 24 m2 kati i dytë. Këtë lokal unë ia kam shitur në vlerë 500,000 lekë, vlerë të cilën 

H. D. do ta likujdojë në këtë mënyrë: 

450,000 lekë do të m’i japë në momentin e nënshkrimit të kësaj deklarate noteriale, ndërsa 

shumën 50,000 lekë do të m’i likujdojë kur të bëjmë kontratën e shitblerjes…”. 

 

 Kontratë shitblerje nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 14.03.2002, pranë notere S. G. Shitësi 

M. Sinani dhe blerësi E. K. Shitësi M. Sinani pronar i një objekti dy katësh në lagjen “***”, 

Burrel, zk. ***, ka nr. pasurie ***, sipërfaqe 48 m2. Shitësi ka rënë dakord që katin e parë 
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të kësaj pasurie t’ja shesë blerësit E. K. në shumën 400,000 lekë, vlerë e cila është likujduar 

plotësisht. 

 

 Kontratë shiblerje nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 14.03.2002, notere S. G. Shitësi M. 

Sinani dhe blerësi H. R. Objekti i kontratës është shitblerja e katit të dytë të objektit në 

lagjen “***”, Burrel, zk. ***, me nr. pasurie ***, sipërfaqe 48 m2. Vlera e shitjes është 

500,000 lekë, vlerë e cila është likujduar jashtë zyrës noteriale. 

 

Burimi i krijimit të objektit dy katësh në rrethin e Matit është blerja e pronës shtetërore. Komisioni 

administroi, Kontratë shitje, datë 27.01.1999, lidhur midis Këshillit të Rrethit Mat dhe z. M. 

Sinani, për shitjen e truallit që zë objekti lokal me artikuj të ndryshëm, pronë shtetërore. Sipas të 

dhënave të kësaj kontrate, blerësi është dakord të blej truallin bazuar në VKM nr. 312, datë 

30.06.1994 dhe ligjin nr. 7980 datë 27.07.1995 “Për shitjen e trojeve”. Objekti zë një sipërfaqe 

prej 48 m2, kjo sipas vendimit të KRRT-së të Rrethit Mat, nr. ***, datë 6.11.1992, për miratimin 

e truallit dhe sipas matjeve faktike në vend. Blerësi ka derdhur vlerën e truallit prej 23,040 lekë. 

 

Z. M. Sinani, ka ushtruar aktivitet privat për periudhën nga viti 1994 deri në 2001. Komisioni 

administroi, dokumentat e mëposhtme të njehsuara me origjinalin datë 29.05.2021, me nr. *** 

Rep., pranë notere R. K., Dhoma e noterisë Tiranë, që e provojnë këtë fakt: 

 

- Vendim nr. 728 datë 03.09.1993, i Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Mat, me objekt regjistrimin si 

person fizik të z. M. Sinani në bazë të nenit 5, të ligjit nr. 7512 datë 10.8.1991, për të ushtruar 

veprimtarinë private shfrytëzimin e tregtisë lëndë druri. Gjykata ka vendosur regjistrimin si person 

fizik privat të kërkuesit; 

- Vendim nr. 281 datë 29.04.1994, i Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Mat, me objekt regjistrimi si 

person fizik privat z. M. Sinani në bazë të nenit 5, të ligjit nr. 7512 datë 10.8.1991, për të ushtruar 

veprimtarinë private si tregtar për tregtimin e artikujve të ndryshëm tregtimi, të artikujve të 

prodhimeve pyjore, prodhimin tregtimin e materiale të ndërtimit dhe shërbime. Gjykata ka 

vendosur regjistrimin si person fizik privat të kërkuesit; 

- Certifikatë regjistrimi në organin tatimor të z. M. Sinani, për periudhën nga viti 1994 deri në 

2001, me nr. identifikimit ***. 

 

Në komunikimin zyrtar me subjektin e vlerësimit, Komisioni i ka kërkuar dokumentacion në lidhje 

me të ardhurat e përfituara nga shitja e apartamentit në Burrel në vitin 2000, të deklaruara për 

ndërtimin e banesën private. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., datë 31.5.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit: 

 Kontratë shitblerje apartamenti me nr. *** Kol., nr. *** Rep., datë 01.06.2000, pranë notere 

H. K., Dhoma e Noterisë Tiranë. 

Bazuar në të dhënat e kësaj kontrate, shitësit M. Sinani, V. Sinani dhe E. Sinani, bashkëpronarë 

në bashkëpronësi të pandarë dhe në pjesë të barabarta të apartamentit me sipërfaqe 85.33 m2, 

me nr. pasurie ***, vol. ***, fq. ***, zk. ***, me adresë *** në qytetin e Burrelit, ia shesin 

apartamentin z. L. K., me çmimin 1,300,000 lekë. Shuma e parave është likujduar përpara se 

të nënshkruhet kontrata jashtë zyrës së noterisë dhe jo në praninë e noteres. 

Origjina e kësaj pasurie është nga shteti dhe shitësat e kanë në pronësinë e tyre, sipas 

dokumentit me nr. ***, datë 9.01.1998. 
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 Kontratë shitblerje me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 16.6.2000, notere F. M., Dhoma e 

Noterisë Tiranë. Sipas të dhënave të kësaj kontrate shitësi z. Sh. L. i shet blerët z. M. Sinani, 

shtëpinë me sipërfaqe 38 m2, nr. pasurie ***, në zk. ***, Rr. “***”, në Tiranë. Origjina e 

pronësisë është Vendimi nr. 1283 datë 20.4.1992, i Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë, në të 

cilin është njohur pronësia për shtëpinë e përshkruar më lart. Çmimi i blerjes është 2,000,000 

lekë. 

 

 OSHEE3 konfirmon se M. Sinani, është abonent me kontratë furnizimi me energji elektrike nr. 

*** në adresën “***”, në Tiranë.  

 

2. Llogari bankare në bankën “***” 
Pjesa takuese: 100% së bashku me bashkëshorten 

Shuma: 1,500 euro; 50,000 lekë; 442,061 lekë 

Burimi: Të ardhurat nga pagat (1.04.2017-30.04.2018) 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 Kontratë depozite bankare, datë 30.04.2019 në emër të M. Sinani në bankën ***. Depozitë me 

afat 3 mujor, në shumën 1,500 euro. 

 Kontratë depozitë bankare, datë 30.04.2019 në emër të V. dhe M. Sinani në bankën ***. 

Depozitë me afat 1 muaj, nga data 30.04.2019-30.05.2019, në shumën 50,000 lekë. 

 Kontratë depozitë bankare, datë 30.05.2018 në emër të V. dhe M. Sinani në bankën ***. 

Depozitë me afat 6 muaj, nga data 31.05.2018-27.11.2018, në shumën 442,061 lekë. 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

Nga të dhënat e administruara nga banka ***4, konfirmohet se:  

 

M. Sinani ka hapur depozitë në euro, pranë kësaj banke në datë 2.2.2017, duke depozituar cash 

shumën 1,500 euro, të cilat janë vendosur në depozitë kursimi. 

 

V. Sinani ka depozitë në lekë, pranë kësaj banke të hapur në datë 30.05.2018, duke transferuar 

shumën prej 312,061 lekë dhe depozituar cash shumën prej 130,000 lekësh. Në datë 30.05.2018 

ka hapur depozitë me afat në shumën 442,061 lekë. Në këtë numër llogarie në datë 30.04.2019 ka 

depozituar cash shumën prej 500,000 lekësh, të cilat i ka vendosur në depozitë me afat. 

 

3. Llogari bankare në bankën “***” 
Pjesa takuese: 100% (e ëma dhe motra) 

Shuma: 869 euro 

 

Subjekti i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 Të dhëna të llogarisë bankare në emër të S. Sinani. 

 Depozitë në arkë, në datë 30.04.2019 në shumën 100 euro 

 

                                                           
3 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.1.2021 
4 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.01.2021 
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Fakte nga hetimi administrativ: 

Nga të dhënat e administruara nga banka ***5, konfirmohet se V. Sinani, ka të drejtë veprimi në 

llogarinë e shtetases S. Sinani. 

Shuma e deklaruar, ishte gjendje në llogari në datën e dorëzimit të deklaratës “Vetting”. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e pasurisë, bazuar në pikën 6, të nenit 34, të ligjit nr. 12/2018, i 

ndryshuar.  

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

barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, si dhe duke garantuar të drejtën e subjektit të 

vlerësimit për një proces të rregullt ligjor arriti në përfundimin se, subjekti i vlerësimit 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 z. Albion Sinani ka arritur nivel të besueshëm 

në vlerësimin e pasurisë. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

Për vlerësimin e kontrollit të figurës të subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë 

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

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

që janë përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari 

kriminale. 

 

Subjekti i vlerësimit ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi Formularin e Deklarimit për Kontrollin e 

Figurës, në përputhje me ligjin nr. 12/2018, i ndryshuar. 

 

Është e pajisur me certifikatë sigurie të nivelit “Sekret” me nr. ***, lëshuar në datë 07.06.2019 i 

vlefshëm deri në datë 06.06.2024, në përputhje me informacionin e dërguar nga Drejtoria e 

Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar6. 

 

Subjekti i vlerësimit ka pasur dhe ka të njëjtin emër, mbiemër si ato të deklaruara nga vetë ai në 

deklaratën për kontrollin e figurës. 

 

Subjekti i vlerësimit ka deklaruar mbi të dhënat për vendbanimin aktual, në Njësinë Bashkiake nr. 

***, njësia administrative Tiranë. Adresa e vendbanimit aktual, është konfirmuar nga 

dokumentacioni i dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile7. 

 

                                                           
5 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.01.2021 
6 Me shkresën nr. *** Prot., datë 8.1.2021 
7 Me shkresën nr. *** Prot., datë 16.2.2021 
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Për subjektin e vlerësimit nuk ka patur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura 

kryesisht nga Avokati i Popullit8. 

 

Ministria e Drejtësisë, Sektori i Gjendjes Gjyqësore9, informon se në bazë të verifikimit të bërë në 

Regjistrin Themeltar të Gjendjes Gjyqësore, subjekti i vlerësimit rezulton i padënuar. 

 

Për subjektin e vlerësimit nuk administrohen prova, informacione konfidenciale, apo informacione 

të tjera, nga të cilat mund të ngrihen dyshime të arsyeshme për kontakte të papërshtatshme me 

persona të përfshirë në krimin e organizuar, ose me persona të dyshuar të krimit të organizuar. 

Institucionet ligjzbatuese10 dhe 11 informojnë se subjekti i vlerësimit, nuk figuron i evidentuar për 

veprimtari kriminale, nuk disponojnë të dhëna për përfshirjen në veprimtari që cënojnë sigurinë 

kombëtare, apo aktivitete të kundraligjshme. 

 

Nuk ka asnjë informacion apo indice që të implikojë subjektin në kryerjen e ndonjë vepre penale 

apo cënim të figurës. 

 

Nuk ka denoncime nga publiku në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, 

www.kjv.al. 

 

Prokuroria e Përgjithshme12, informon se për subjektin e vlerësimit nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi, 

nuk ka kërkuar masa të sigurimit personal (masa shtrënguese/ masa ndaluese, sipas përcaktimeve 

të nenit 227 të Kodit të Procedurës Penale) dhe vlerësimi i tyre nga Gjykata, nuk është marrë në 

cilësinë e të pandehurit apo person nën hetim sipas përcaktimeve të nenit 34 dhe 35 të Kodit të 

Procedurës Penale, nuk ka pasur regjistrim të njoftimit të veprave penale sipas përcaktimit të nenit 

278 të Kodit të Procedurës Penale. 

 

Subjekti i vlerësimit, bazuar në pikën 1, të nenit 58, të ligjit nr. 70/2014 “Për Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, ka kryer testin e 

integritetit datë 25.03.2019, për verifikimin e etikës dhe integritetit të një punonjësi të strukturave. 

Të dhënat e këtij testi janë administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit, të dërguar 

nga SHÇBA13. Materiali është klasifikuar “Sekret”. 

 

Në përputhje me pikën 2, të nenit 38, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, subjekti i vlerësimit, ka 

kryer testin psikologjik të personalitetit. Raporti i vlerësimit psikologjik konkludon se, në bazë të 

rezultateve të përfituara gjatë realizimit të vlerësimit psikologjik, subjekti i vlerësimit nuk paraqet 

probleme të shëndetit mendor, apo probleme më të lehta emocionale, të cilat mund të dëmtojnë 

funksionimin 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 paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti dinamik dhe të 

                                                           
8 Me shkresën nr. *** Prot., datë 6.1.2021 
9 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.1.2021 
10 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.1.2021 
11 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.1.2021 
12 Me shkresën nr. *** Prot., datë 30.03.2021 
13 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 

http://www.kjv.al/
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qëndrueshëm, të cilat bëjnë të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

Nuk konstatohen problematika të ndonjë çrregullimi të mundshëm personaliteti. 

 

Konkluzion për vlerësimin e kontrollit të figurës, në përputhje me pikën 2, të nenit 42, të 

ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi shqyrtoi dokumentacionin e 

dorëzuar nga subjekti i vlerësimit, deklaratën për kontrollin e figurës, informacione nga organe 

ligjzbatuese, dokumentacionin e administruar gjatë hetimit, arriti në përfundimin se subjekti i 

vlerësimit 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 të papërshtatshme me persona të përfshirë 

në krimin e organizuar apo që të jetë i përfshirë nga persona të përfshirë në krimin e organizuar, si 

rrjedhojë e gjen të përshtatshme për vazhdimin e detyrës. 

 

Në përfundim, trupa e vlerësimit vlerësoi se, subjekti i vlerësimit z. Albion Sinani ka arritur nivel 

të besueshëm në kontrollin e figurës.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

Vlerësimi i aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në përputhje me nenin 43, 

pikën 3, të nenit 45, si dhe pikën 1, të nenit 46, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në ligjin nr. 

70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme”, si dhe në Rregulloren e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, miratuar 

me VKM nr. 829, datë 3.12.2014.  

 

Komisioni referuar dokumentacionit të administruar mbi arsimin dhe ecurinë në karrierë të 

subjektit të vlerësimit, konstatoi se:  

 

 Subjekti i vlerësimit është punësuar në shërbim si personel pa gradë, në përputhje me pikën 1, 

të nenit 75, të ligjit nr. 70/2014, pasi është shpallur fitues në konkursin e hapur në zbatim të 

Urdhërit nr. 33 datë 19.02.2019, “Për funksionet e lira për konkurim në Strukturat e Drejtorisë 

së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e 

Brendshme”; 

 

 Konkurimi është bërë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 70/2014. Shpalljen e vendit të lirë 

të punës është botuar në dy gazeta kombëtare “***” dhe “***”, me tirazh të madh, në datë 

21.02.2019, sipas përcaktimeve të pikës 1, gërma “a”, të nenit 81, të ligjit nr. 70/2014. Pranimi 

në Shërbim është bërë, pasi subjekti ka kaluar me sukses të gjitha fazat e konkurimit, fazën e 

shqyrtimit dhe të verifikimit të dokumentacionit, testin me shkrim, intervistën me gojë dhe 

verifikimin e figurës, nga komisioni i vlerësimit i ngritur me Urdhërin nr. 49 datë 04.03.2019, 

“Për procedurat e përzgjedhjes së kantidatëve për t’u pranuar në strukturat e Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”; 
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 Arsimi i subjektit të vlerësimit është në përputhje me përcaktimet e pikës 2, të nenit 77, të ligjit 

nr. 70/2014. Subjekti i vlerësimit ka mbaruar studimet universitare “Master i shkencave” në 

drejtësi; 

 

 Subjekti i vlerësimit, ka punuar si jurist me kontratë katër mujore pranë Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve, për periudhën prill 2017-korrik 2017 dhe ka një eksperiencë pune në sektorin 

privat, në pozicionin ndihmës ligjor pranë avokat z. A. H., Dhoma e Noterisë Tiranë, me 

licencë nr. ***, gjatë periudhës shtator 2015- mars 2017 si dhe janar 2018- dhjetor 2018, dhe 

ka punuar pranë kompanisë “***” në periudhën janar 2019-shkurt 2019. Subjekti i vlerësimit, 

plotëson kriterin e përvojës në punë të përcaktuar në pikën 2, të nenit 59, të Rregullores së 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, e miratuar me VKM nr. 829, datë 3.12.2014. 

Kriteri i përvojës në punë jo më pak se 2 (dy) vjet dhe vlerësime të larta në punë, në 

administratën publike dhe jo publike me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës, është 

pjesë e Urdhërit nr. 338, datë 19.02.2019, “Shpallja e gjashtë funksioneve të lira për konkurim 

në strukturat e Drejtorisë të Pëgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

në Ministrinë e Brendshme”, që është bërë publik në dy gazeta kombëtare me tirazh të madh; 

 

 Lidhur me bazën ligjore të përcaktuar për kriterin e eksperincës në punë, konstatojmë se: 

Ligji bazë organik nr. 70/2014, në pikën 2, gërma “a”, të nenit 78, përcaton se “Punonjësi para 

se të pranohet në shërbim në strukturat e inspektimit, duhet të ketë përvojë pune jo më pak 

se 2 vjet në administratën shtetërore me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës”. 

Në zbatim të ligjit, SHÇBA ka nxjerrë aktin ligjor Rregulloren e miratuar me VKM nr. 829, 

datë 3.12.2014. Në pikën 2, të nenit 59, të Rregullores, përcaktohet një kriter tjetër i përvojës 

në punë: “Punonjësi para se të pranohet në shërbim në strukturat e inspektimit, duhet të ketë 

përvojë pune jo më pak se 2 vjet dhe vlerësime të larta në punë, në administratën publike 

dhe jo publike me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës”, e cila e tejkalon kriterin 

ligjor sipas ligjit bazë.  

Për këtë mospërputhshmëri ligjore, në lidhje me kriterin e eksperiencës në punë 

ngarkohet me përgjegjësi institucioni rekrutues dhe jo subjekti i vlerësimit.  

 

Bazuar në pikën 3, neni 46, e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, punonjësi ka të drejtë të zgjedhë e të 

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura nga ai. 

 

1. Memo për Ministrinë e Brendshme me nr. *** Prot., datë 27.11.2020. 

Sipas këtij dokumenti: “SHÇBA, ka administuar ankesën e shtetasit E. O. 

Në ankesë shtetasi ngre pretendime për masë administrative të padrejtë të vendosur nga punonjësi 

i policisë rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, A. D.  

Nga ana e Shërbimit është administruar foto e matur me radar, ku dallohet e fiksuar shpejtësia e 

mjetit me targë *** 111km/h, me drejtues shtetasin E. O., ndërsa shpejtësia limit lejohet deri në 

100 km/h. 

Veprimet e punonjësit të policisë rrugore, A. D., në kuadër të dokumentacionit të shkeljes, kanë 

qenë në përputhje me nenin 140/8 të Kodit Rrugor dhe procedurat standarte të punës. 

Masat administrative dhe Vendimet e OASH –ve janë tituj ekzekutiv dhe Shërbimi nuk ka tagër 

ligjor për revokimin e tyre. Ato ankimohen në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ose 

Gjykatë në përputhje me afatet e përcaktuara”. 
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2. Informacion nga SHÇBA për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me nr. *** Prot., 

datë 29.01.2021. 

SHÇBA, ka administruar materialin nr. ***, në lidhje me pretendimet e ngritura të shtetasit E. A. 

për dhunë të ushtruar nga punonjësi i policisë gjatë shoqërimit të tij në ambjentet e Komisariatit të 

Policisë nr. 2, Tiranë. Sipas këtij dokumenti: 

“..Nga verifikimet e kryera rezulton se në ambjentet e brendshme dhe të jashtme të godinës së 

Komisariatit të Policisë nr. 2 Tiranë, janë konstatuar kamera vëzhgimi, por nuk ka aparat 

regjistrimi për pamjet filmike. Ky fakt është konfirmuar dhe nga verifikimet e kryera në Sektorin e 

Rrjeteve të Komunikimit në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit në Policinë e Shtetit. 

Pavarësisht se nga veprimet hetimore të kryera nuk janë gjetur fakte e rrethana që provojnë se 

shtetasi E. A. të jetë dhunuar, por nga akti i eksperimentimit mjeko –ligjor është evidentuar se ky 

shtetas ka dëmtime trupore, sygjerojmë që ndaj punonjësve të policisë në bazë të Rregullores së 

Policisë së Shtetit miratuar me VKM –në nr. 750, datë 16.09.2015, neni 237/1/3, nga ana juaj të 

merret masë parandaluese dhe disiplinore “Tërheqje vëmendje”. 

Gjithashtu, për shkak se pranë SHÇBA –së, janë adresuar disa ankesa me objekt dhunën e ushtruar 

nga ana e punonjësve të policisë brenda ambjenteve të Komisariatit të Policisë nr. 2, çmojmë si 

domosdoshmëri dhe rekomandojmë që nga ana juaj të merren masa për pajisjen me aparat 

regjistrimi, në lidhje me kamerat e vëzhgimit të cilat janë të instaluara, me qëllim që fenomene të 

tilla të mos përsëriten në të ardhmen”. 

 

3. Rekomandim për fillimin e hetimit disiplinor për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së 

Shtetit me nr. *** Prot., datë 20.04.2021.  

“Bazuar në ankesën nr. ***, të shtetasit R. J., për pretendime për veprime në kundërshtim me 

procedurat standarte të punës, të punonjësit të policisë O. Gj., me detyrë Shef i Seksionit për 

Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda në Komisariatin e Policisë Krujë. 

 

Me qëllim verifikimin e kësaj ankese, janë intervistuar punonjës të Komisariatit të Policisë Krujë, 

O. Gj. dhe P. Sh., si dhe është administruar dokumentacioni shkresor. 

 

Nga verifikimet e kryera rezulton se veprimet e punonjësit të Komisariatit të Policisë Krujë, O. 

Gj., nuk janë sipas procedurave standarte të punës. Bazuar në nenin 9, të Udhëzimit të Ministrit 

të Brendshëm, nr. 658, datë 14.11.2014, është rekomanduar fillimi i hetimit disiplinor për 

punonjësin e policisë O. Gj., në bazë të nenit 200, të Rregullores së Policisë së Shtetit”. 

 

Fakte nga hetimi administrativ 

 

Për vlerësimin e rezultateve individuale të punës, Komisioni konsideroi dokumentacionin e dërguar 

nga SHÇBA14. Bazuar në nenin 83 të ligjit nr. 70/2014, nenet 110, 111 dhe 113 të Rregullores së 

Shërbimit miratuar me VKM nr. 829, datë 03.12.2014, vlerësimi i rezultateve individuale të punës, 

është bërë nga eprori i drejtpërdrejtë për periudhën janar 2020 – dhjetor 2020 dhe prill 2019 –mars 

2020. Komisioni konstaton se:  

 

 Vlerësimi i përgjithshëm i rezultateve të punës për periudhën janar 2020 deri në 31.12.2020, 

është shumë mirë.  

                                                           
14 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
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 Vlerësimi i përgjithshëm i rezultateve individuale të punës për periudhën 21.04.2019-

19.03.2020, është shumë mirë. 

 

Subjekti i vlerësimit ka treguar integritet të lartë në trajtimin e detyrave të lëna, aftësi shumë të mira 

të punës në grup, marrëdhënie shumë të mira me eprorët, kolegët dhe të gjithë punonjësit e shërbimit. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e aftësive profesionale, në përputhje me pikën 1, gërma “a”, të nenit 

47, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. 
 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit arrin në përfundimin se, nga vlerësimi i 

aftësive profesionale, subjekti i vlerësimit z. Albion Sinani është i aftë për vendin e tij të punës, duke 

treguar cilësi të pranueshme në punë, aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për 

funksionin e mbajtur, ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut, 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 e dhëna nga subjekti i 

vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Albion Sinani, 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 mjaftueshëm 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, i 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, i ndryshuar, 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Albion Sinani, me funksion Specialist në 

Drejtorinë për Trajtimin e Ankesave, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

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

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

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

 

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

gjykatën administrative dhe gjykim të mosmarrëveshjeve administrative. 
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Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 21.07.2021. 

 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 
 

Ana Kapaj 
 

Kryesues 

 
Elida Liko 

Relator 

Alban Laska 

Anëtar 

 


