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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 152/155  Prot.              Tiranë, më  29.07.2021 

 

 

V E N D I M 

Nr. 44, datë 21.07.2021 

 

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

 

Alban Laska    Kryesues 

Ana Kapaj    Relator  

Elida Liko    Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, Alida Goxharaj, më datë 15.07.2021, ora 09:30, në 

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

seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Znj. Erjena Th. Bashari, me funksion Shefe e Sektorit të 

Poligrafit, SHÇBA 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 12/2018, nenet 34, 36, 37, 44, 48, 49 dhe 55 “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”. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi arsyetimin ligjor dhe rekomandimin e relatores së çështjes, znj. Ana Kapaj, vlerësoi 

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

rezultateve të hetimit, duke u bazuar në të tre kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe 

vlerësimin profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit 12/2018 të ndryshuar, si dhe 

shqyrtoi e analizoi çështjen në tërësi, 

 

 

VËREN: 

 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

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.  

 

Në hedhjen e shortit të datës 16.11.2021, u përzgjodh trupa e vlerësimi nr.5, ku në shortin e hedhur 

për znj. Erjena Bashari kryesues i trupës së vlerësimit u zgjodh z. Alban Laska, relatore znj. Ana 

Kapaj dhe anëtare znj. Elida Liko. Në respektim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e 

konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës vlerësuese, 

si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për 

subjektin e vlerësimit.  

 

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

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

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

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

personat e lidhur të tij. 

 

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. 
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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 arsimimit dhe trajnimit në përputhje me gradën 

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

punonjësi. 

 

Bazuar në dispozitat e ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë administruar 

dokumentat shkresore të ardhura nga të gjitha institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

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

 

Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të nenit 

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

kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

Trupa vlerësuese, 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 këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, znj. Erjena Bashari; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e dosjes. 

 

Në datë 07.07.2021, subjekti i vlerësimit ka njoftuar relatoren që është njohur me relacionin 

paraprak dhe se nuk kishte asnjë kërkesë paraprake për të shtuar. 

 

Pas këtij momenti, trupa vlerësuese, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

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

datën 12.07.2021. 

 

Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, znj. Erjena Bashari u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

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

Ministrinë e Brendshme", në datën 15.07.2021, ora 09:30, në ambientet e Pallatit të Koncerteve 

(ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0. 
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Subjekti i vlerësimit, znj. Erjena Bashari, u paraqit pa përfaqësues ligjor në seancën dëgjimore të 

datës 15.07.2021. Subjekti mori të gjithë kohën e nevojshme për të shprehur dhe parashtruar 

shpjegimet dhe opinionin individual në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij. Në 

përfundim, znj. Erjena Bashari kërkoi nga Komisioni konfirmimin në detyrë. 

 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

Znj. Erjena Bashari ka qenë bashkëpunuese në procesin e vlerësimit të kryer ndaj saj, duke u 

përgjigjur, kur i është kërkuar, bazuar në pikën 2, të nenit 48, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme",  gjatë gjithë procedurës së hetimit 

administrativ.  

 

Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur; ka qenë korrekt dhe i 

gatshëm për bashkëpunim gjatë të gjitha fazave të hetimit, si dhe gjatë zhvillimit të seancës 

dëgjimore. 

 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR BAZUAR NË PIKËN 1, NENI 4, TË LIGJIT NR.12/2018 

 

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

mbështetet në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё 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:  

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting” pranë SHÇBA, përkatësisht 

shtojcën 1, shtojcën 2 dhe shtojcën 3; 

b) provat shkresore/dokumentet të administruara nga organet publike dhe private, në 

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

c) deklarimet e subjektit të vlerësimit, 

d) shpjegimet me shkrim dhe provat e subjektit të vlerësimit gjatë hetimit administrativ; 

e) deklarimet e personave të tjerë të lidhur. 

 

 

 

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

nga nenit 31, e ligjit nr. 12/2018. Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar pranë SHÇBA, 

subjekti i vlerësimit, znj. Erjena Bashari, deklaron këto pasuri në emër të saj: 

 

1. Llogari kursimi së bashku me dhurimet nga prindërit pranë Tirana Bank, filiali Gjirokastër. 

Burimi i krijimit: Kursime familjare dhe dhurime nga prindërit. Vlera e deklaruar: 1.000.000 

(njëmiljon) lekë.  Pjesa në %: 100% 

- Tirana Bank, me shkresën nr. *** Prot., dt. ***, informon se Erjena Bashari, ka patur 

llogari pranë Tirana Bankë, me nr. ***, monedha lekë, e çelur në vitin 2016. 

Balanca e të cilës në datën *** është 1.000.0000 (njëmiljon) lekë. Në llogaritë e subjektit 

ka derdhje nga kursimet familjare subjekti, si dhe në vitin 2016 derdhje nga prindërit e 

subjektit shuma 269.000 (dyqindë gjashtëdhjetë e nëntë mijë) lekë, në vitin 2018 shuma e 

derdhur nga prindërit e subjektit 138.900 (njëqindë tridhjetë e tetëmijë e nëntëqindë) lekë. 

- Subjekti ka derdhur në llogarinë e depozitës në vitin 2016 vlerën 231.000 (dyqindë tridhjetë 

e një mijë) lekë dhe në vitin 2018 vlerën 350.000 (treqindë e pesëdhjetë mijë) lekë me 

përshkrimin kursime.  

 

2. Depozitë “Kursime për fëmijë” në emër të fëmijës ***, me administrimin nga të dy 

bashkëshortët. Burimi i krijimit: Dhurata për lindjen e fëmijës dhe kursime e dhurata për 

ditëlindje. Vlera: 600.000 (gjashtëqindë mijë) lekë. Pjesa në %: 50% 

 

- Raiffeisen Bank Sh.A, me shkresën nr *** Prot., datë ***, na konfirmojnë se: *** ka llogari 

me nr. ***, llogari rrjedhesë, depozitë pa afat e hapur në vitin 2012, me balancë në fund të 

vitit 2019 vlera 677.581,76 (gjashtëqindë shtatëdhjetë e shtatë mijë pesëqindë tetëdhjetë e 

një e 76/100) lekë. Nga përshkrimet në gjëndjet kreditore është e krijuar nga depozitime 

nga subjekti dhe prindërit e subjektit ku çdo vit kanë derdhur një shumë 50.000 (pesëdhjetë 

mijë) lekë, dhe në vitin 2020 kanë derdhur shumën 163.575 (njëqindë gjashtëdhjetë e tre 

mijë pesëqindë shtatëdhjetë e pesë) lekë. 

- Si më poshtë jepet mundësia për kursim: 

Tabela 1: Mundësia për Kursim për dy depozitat  

Viti 
Të ardhura (Subjekti dhe Bashkeshorti) 

(a) 

Shpenzime  

(b) 
Ndryshim Likujditeti  Mundësia për kursim (a-b-c) 

2011 135,971 409,860 19,033.33 (292,922) 

2012 648,131 432,072 119,047.20 97,012 

2013 584,432 432,072 75,023.10 77,337 

2014 1,046,927 659,994 729,756.50 (342,824) 

2015 1,484,386 672,828 (562,125.34) 1,373,683 

2016 1,156,254 943,329.12 489,704.66 -276,780 
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2017 1,136,402 778,889 131,716.36 225,797 

2018 1,478,286 898,825.00 545,330.00 34,131 

2019 1,554,000 800,124 158,798.17 595,078 

     

 

- Subjekti deklaron se prindërit kanë bërë dhurata të përvitshme në këtë depozitë. Kjo gjë 

vertetohet edhe nga tabulatet bankare të depozitës. Dhuratat e prindërve në vite janë: 2012-

2016 nga 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë, viti 2017 është derdhur shuma 70,000 (shtatëdhjetë 

mijë) lekë dhe në vitet 2018-2019 janë derdhur nga 49,750 (dyzetë e nëntëmijë shtatëqindë 

e pesëdhjetë) lekë. Në total në vitet 2012-2019 është dhuruar shuma prej 419,000 

(katërqindë e nëntëmbëdhjetë mijë) lekë. Nga analiza e trupës së vlerësimit rezulton se 

prindërit e subjektit të vlerësimit në këto vite kanë patur mundësi financiare për të berë 

keto dhurime për mbesën. 

- Duke patur parasysh mundësinë për kursim të subjektit dhe bashkëshortit, si dhe 

kontributin e dhënë nga prindërit e subjektit, trupa arrin në përfundimin që subjekti i 

vlerësimit ka patur mundësi financiare për krijimin e këtyre depozitave. 

 

 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, me shkresat nga Drejtoritë Vendore, konfirmon se subjekti dhe 

personat e lidhur me të nuk kanë pasuri të paluajtshme të regjistruar apo në proces legalizimi pranë 

tyre. Në pyesorin shtesë në lidhje me procesin e vleresimit të dorëzuar në KJV në datën ***, 

protokolluar me nr *** Prot., datë ***, subjekti deklaron se jetojnë në shtëpinë në pronësi të 

prindërve të subjektit me adresën ***, Tiranë. 

- Në komunikimin me email të datës ***, subjektit ju kërkua informacioni në lidhje me këtë 

pronë të prindërve të saj. Në përgjigjen e subjektit sqaron se: Shtëpia në adresën ***, Tiranë 

është pronë e të atit të subjektit ***.  Subjekti bashkëlidh: a) Kontratën me Nr. *** Rep., 

Nr *** Kol., datë *** pranë noteres *** dhe administratorit të shoqërisë së ndërtimit ***. 

b) Transfertat bankare të kryera nga i ati i subjektit në llogarinë e motrës së subjektit të 

cilat janë tërhequr dhe brenda ditës janë derdhur në llogarinë e firmës së ndërtimit *** c) 

Certifikatën e regjistrimit të banesës në emër të të atit të subjektit *** së bashku me kartelën 

e hartës. 

- Kjo pronë është blerë në ***, vlera e të cilës është 6.526.485 (gjashtëmiljon pesëqindë 

njëzet e gjashtë mijë katërqindë tetëdhjetë e pesë) lekë. 

- Kalimet e fondeve janë bërë: 18.900 (tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqindë) euro pranë bankës 

*** në datën *** nga ***. Në datën *** për llogari të ICE shpk kalim i kryer nga *** vlera 

30.000 (tridhjetë mijë) euro. Në të njëjtin format janë dhe tërheqjet nga llogaria të *** dhe 

kalimet në bankë për llogari të ***. Vlera me kursin mesatar të vitit 2009 sipas kursit të 

Bankës së Shqipërisë është në vlerën 6.457.734 (gjashtëmiljon katërqindë e pesëdhjetë e 

shtatë mijë shtatëqindë tridhjetë e katër) lekë.  

- Nga analiza e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, rezulton se prindërit e subjektit të 

vlerësimit, znj. Erjena Bashari kanë patur mundësi financiare për blerjen e këtij 

apartamenti. 
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Pasuri të deklaruara nga bashkëshorti i subjektit: 

 

1. Automjet tip ***, viti i prodhimit ***, targa ***. Burimi i krijimit: Kursime të mbledhura, blerë 

në 2009. Vlera: 2.950 (dymijë e nëntëqindë pesëdhjetë) Euro. Pjesa në %: 100%. Blerë përpara 

martesës me subjektin. 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me shkresën nr *** Prot., datë 

***, protokolluar në KJV me shkresën nr *** Prot., datë *** na informojnë se nga verifikimet 

e bëra në sistemin informatik e-DSHPTRRR, më datën ***, rezulton se:  

*** ka patur të regjistruar në DPSHTRR mjetin me targë ***. Aktualisht ka të regjistruar mjetin 

me targë ***.  

Bashkëlidhur është dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dosja e mjetit nr ***, me targa ***, e përbërë nga a) leja e qarkullimit rrugor për automjetin 

autoveturë, ***, tipi ***, modeli ***, nr. ID ***, përdorim vetjak viti i prodhimit 1999. b) 

Çertifikata e pronësisë së mjetit rrugor, nën pronësin e *** e regjistruar në ***. c) 

Çertifikata e kontrollit fizik të mjetit, Çertifikata e lindjes së ***. d) Urdhër clirimi nga 

dogana Durrës, me vlerë detyrimi tatimor për tu paguar shuma 218.793 (dyqindë 

tetëmbëdhjetë mijë shtatëqindë nëntëdhjetë e tre) lekë. e) Çertifikatë crregjistrimi mjetit nga 

pronari ***. f) Kontrata shitje mjeti ku pala blerëse eshtë ***, pala shitëse ***, gjermani, 

Vlera e kontratës 2.950 (dymijë e nëntëqindë pesëdhjetë) Euro. Kontratë e cila është 

përkthyer nga *** e njohur me nipt ***, e cila përktheu kontratën nga gjermanishtja në 

shqip, dhe vërtetimi i firmës pranë noteres ***, me nr *** Rep., datë ***. 

2. Dosja e mjetit me nr *** , për target e regjistrimit të parë ***. Dosja përmban: a) Formularin 

e vetedeklarimit nga *** në datën ***, i cili deklaron me vullnetin e tij të lirë çregjistrimit 

përfundimtar të mjetit me targa ***, marka ***, ngjyra blu për arsye shkatërrimit. b) 

Çertifikata e pronësisë së mjetit rrugor me targa ***. c) Leja qarkullimit rrugor dhe të dhënat 

lidhur me të. d) Kartela e mjetiti, leja e qarkullimit të automjetiti me nr *** e) Kontratë 

shitje blerje automjeti, me nr ***Rep, Nr *** Kol., datë ***, pranë noteres ***. Palë shitëse 

***, Palë blerëse ***, vlera e kontratës 300.000 (treqindë mijë) lekë, pagesë e bërë me lekë 

në dorë para hartimit të kontratës dhe është paguar plotësisht nga blerësi.   

 

2. Tokë pyll në Linzë, Tiranë në sipërfaqe 300 m2. Burim Krijimi: Kursime ndër vite. Vlera: 

100.000 (njëqindë mijë) lekë. Viti 2004. Pjesa në %: 100%. Blerë përpara martesës me 

subjektin. 

 

- Në komunikimin e datës 27.04.2021 subjektit i është kërkuar informacion në lidhje me këtë 

pronë. Në kthimin e përgjigjes subjekti sqaron: Është pronë e blerë nga bashkëshorti në vlerën 

100.000 (njëqindë mijë) lekë, një sipërfaqe Toke Pyll në Linzë me sipërfaqe 300 m2. Subjekti 

bashkëlidh dokumentacionin: a) Kontratë shitje blerje me nr *** Rep., nr *** Kol, datë *** 

pranë ***. Pala shitëse është ***, ***, ***, *** dhe ***. Palë blerëse është ***. Shuma e 
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likujduar është 100.000 (njëqindë mijë) lekë. Shuma është likujduar jashtë zyrës noteriale. 

Bashkëlidhur është sjellë dhe Certifikata e Pronësisë. 

 

3. Depozitë “Kursime për fëmijë”, në emër të fëmijës *** me administrim nga të dy bashkëshortët. 

Burim krijimi: Dhurata për lindjen e fëmijës dhe kursime e dhurata për ditëlindje. Vlera: 

600.000 (gjashtëqindë mijë).  Pjesa në %: 50% (Shpjeguar më sipër) 

 

Banka Kombëtare Tregtare (BKT), me shkresën nr *** Prot., datë *** protokolluar në KJV me nr 

*** Prot., datë *** na informojnë se shtetasi *** ka/ka patur llogari rrjedhëse  pranë bankës në 

monedhën Lekë (hapur në datën 07.11.2007), USD (data e çeljes 05.11.2010), EURO (data e çeljes 

03.06.2013) dhe GBP (data e çeljes 26.03.2014 dhe data e mbylljes 05.03.2018). Në lëvizjet e 

llogarive u evidentua pagesa të kryera gjatë periudhës 2010 – 2015 ndaj ***. Me komunikimin me 

email të datës 26.05.2021 subjektit ju kërkuan sqarime ne lidhje me këto pagesa.  

Në dokumentacionin e dorëzuar pranë KJV protokolluar me nr *** datë *** subjekti sqaron se 

pagesat janë për blerje celularësh për të dy bashkëshortët. Subjekti bashkëlidh dhe 

dokumentacionin në lidhje më këto blerje të datës 05.10.2010 vlera 466.02 (katërqindë 

gjashtëdhjetë e gjashtë e 02/100) dollar, në 03.01.2011 vlera 466.02 (katërqindë gjashtëdhjetë e 

gjashtë e 02/100) dollar, në datë 07.07.2014 vlera 325.58 (treqindë njëzet e pesë e 58/100) dollarë 

dhe në datë 14.12.2015 vlera 720.45 (shtatëqindë e njëzet e 45/100) dollarë. 

 

Credins Bank, me shkresën nr *** datë *** protokolluar në KJV me nr *** Prot datë *** na bën 

me dije se shtetasi ***, vjehrra e subjektit, është klientë i Bankës Credins. Banka bashkëlidh 

statment të llogarive të individit. Në datën 09.09.2020 në llogarinë individuale të *** është kaluar 

shuma 1.170.000 (njëmiljon njëqindë shtatëdhjetë mijë) lekë me përshkrimin kalim 1/3 

trashëgimisë së ***, vjehrri i subjektit.  

Credins Bank,  me shkresën nr *** datë *** protokolluar në KJV me nr *** Prot datë *** na bën 

me dije se shtetasi ***, bashkëshorti i subjektit, është klient i Bankës Credins. Banka bashkëlidh 

statment të llogarisë individuale të ***. Në datën 09.09.2020 në llogarinë individuale të *** është 

kaluar shuma 1.170.000 (njëmiljon njëqindë shtatëdhjetë mijë) lekë me përshkrimin kalim 1/3 

trashëgimisë së ***.  

- Në komunikimin me email me subjektin në datën 27.04.2021 subjektit ju kërkua sqarim 

në lidhje më këtë trashëgimi. Me dokumentacionin e dorëzuar në datë *** protokolluar 

në KJV me nr *** datë *** subjekti sqaron se: Në datën 26.02.2020 *** vjehrri i 

subjektit ka ndëruar jetë. Subjekti bashkëlidh dhe çertifikatën e vdekjes me Nr 1373. 

Për këtë arsye është bërë lëshimi i dëshmisë trashëgimore, me kërkesë të bashkëshortit 

të subjektit *** është celur Dëshmia e Trashëgimisë Ligjore me nr *** Rep., Nr *** 

Kol datë ***, pranë noterit ***. Sipas kësaj çelje të trashëgimisë është bërë ndarja e 
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pasurisë e disponuar nga i ndjeri *** në1/3 pjesë secili, bashkëshortja e të ndjerit dhe 

dy djemtë e tij. Subjekti bashkëlidh dhe një kopje Vendim – Për lëshimin e dëshmisë së 

Trashëgimisë Ligjore, mbajtur në datën *** pranë noterit ***. Noteri pasi parashtroi të 

gjitha arsyet bazuar në Kodin Civil vendosi: - Pranimin e kërkesës së ***. – Lëshimin 

e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për trashëgimlënësin *** si trashëgimtarë ligjor *** 

dhe dy djemtë ***. – Trashëgimtarët e mësipërm kanë të drejtë të trashëgojnë 1/3 pjesë 

të të gjithë pasurisë të luajtshme dhe të paluajtshme të trashëgimlënësit. 

Trupa Vlerësuese konkludon se, dokumentacioni i paraqitur nga subjekti ka arritur 

provueshmërinë e mjaftueshme lidhur me çeljen e kësaj trashëgimie. 

 

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

trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se: 

- Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe përgjigjet e 

ardhura nga institucionet; 

- Dokumentacioni ligjor i paraqitur nga subjekti justifikon burimin e ligjshëm të krijimit të 

pasurisë në momentin e fitimit;  

- nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

- nuk ka kryer deklarim të rremë; 

- subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesave. 

 

 

B.  KONTROLLI I FIGURËS 

 

Objekti i kontrollit të figurës është verifikimi i deklarimeve të punonjësit dhe i të dhënave të tjera, 

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

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

kriminale. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të figurës, mbështetet në tre elementë (i) të dhënat e 

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

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

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

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

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

36, pika 3, gërmra (ë), e ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

Komisioni ka kryer kontrollin e figurës të subjektit të vlerësimit Znj. Erjena Bashari, me anë të 

verifikimit të deklarimeve dhe të dhënave të tjera, verifikmin e vërtetësisë dhe të besueshmërisë të 

deklarimeve si dhe të identifikohet nëse subjekti ka kontakte të papërshtatshme me personat e 

përfshirë në veprimtari kriminale, sipas kushteve të parashikua në ligjin nr. 12/2018, të ndryshuar. 
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Nga Hetimi i kryer nga Trupa si dhe nga përgjigjet e ardhura nga instutucionet ligjzbatuese, 

rezulton se: 

- Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresë nr.*** prot. dt. ***, 

protokolluar pranë KJV në dt. ***, konfirmon se shtetasja Erjena Bashari është e pajisur 

me certifikatë sigurie CSP, niveli Tepër Sekret, me vlefshmëri nga 24.03.2016 deri 

23.03.2021. Me shkresë *** datë *** DSIK konfirmon vazhdimësinë e CSP deri në 

29.03.2026. 

- Institucione të tjera ligjëzbatuese bëjnë me dije se pas verifikimeve të kryera për Znj. 

Erjena Bashari dhe lidhjeve të saj familjare, nuk disponohen të dhëna.  

- Ministria e Drejtesisë, Drejtoria e Përgjithshme e burgjeve, me anë të shkresës nr. *** datë 

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

Erjena Bashari, rezulton e padënuar. 

- Nga institucione ligjzbatuese konfirmohet se për subjektin dhe personat e lidhur me 

subjektin nuk figurojnë të evidentuar për veprimtari kriminale. 

- Nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile vjen përgjigje që shtetasja Erjena Bashari 

nuk ka patur ndryshime të gjeneraliteteve. 

- Nga Avokati i Popullit vjen përgjigje se shtetasja Erjena Bashari nuk rezulton të ketë patur 

ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht. 

- Nga institucione ligjzbatuese konfirmohet se për subjektin Erjena Bashari, nuk 

administrohen informacione ose materiale mbi përfshirjen e saj në aktivitet të 

kundërligjshëm. Gjithashtu nuk administrohen në ngarkim të saj ankesa nga publiku ose 

materiale të tjera që mund të shërbejnë për vlerësimin e figurës. 

- Prokuroria e Përgjithshme, nga Drejtoria e Koordinimit Institucional, ka ardhur shkresa me 

nr *** Prot, datë ***, më lëndën “Kthim përgjigjë”, me anë të së cilës përcillen 

informacionet e ardhura nga: 

- Gjykatat e Shkallas së Parë të Rretheve: Sarandë, Lushnjë, Pogradec, Vlorë, Krujë, Berat, 

Lezhë, Kavajë, Durrës, Korçë, Tropojë, Mat, Gjirokastër, Kurbin, Përmet, Shkodër, Pukë, 

Elbasan, Dibër, Kukës, Fier. Nga të gjithë përgjigjet e ardhur nga rrethet rezulton se  për 

shtetasen Erjena Bashari nuk është nxjerë urdhër ndalimi, nuk është kërkuar masë e 

sigurimit personal, nuk është marë nën cilësin e të pandehurit, apo person nën hetim, nuk 

ka patur regjistrim të veprave penale dhe nuk ka patur raste të urdhërave ndërkombëtar të 

ndalimi. 

- Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë nr *** prot, për shtetasen Erjena 

Bashari nuk rezulton të jetë regjistruar kallëzime dhe procedim penale në emër të saj. 

 

Bazuar në ligjin 12/2018, neni 38, pika 2, subjekti i është nënshtruar një vlerësimi psikologjik. Në 

datën 25.06.2021 është realizuar takimi me psikologun dhe “Raporti i Vlerësimit Psikologjik” nr. 

***, nr. *** prot. datë ***, ku në bazë të rezultateve të përftuara konkludohet se: 

 Znj. Bashari aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor apo probleme më 

të lehta emocionale, të cilat mund të ndikojnë dhe dëmtojnë funksionimin e saj të 

përditshëm. 

 Shfaq aftësi të mira në mardhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira 

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

 Subjekti paraqet funksionim shumë 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. 
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Trupa vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, znj. Erjena Bashari, ka arritur një nivel të 

besueshëm në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të gërmës “b”, pika 1, e nenit 60, të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar. Në konkluzion për vlerësimin e figurës, në përputhje me nenin 42 te ligjit 

12/2018, trupa vlerësuese, arrin në përfundimin se, subjekti i vlerësimit znj. Erjena Bashari: 

- Ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me 

vërtetësi. 

- Nuk ka informacion në deklaratën e tij ose nga institucionet përgjegjëse të përcaktuara në 

ligj që tregojnë se subjekti ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në 

veprimtari kriminale. 

- Është e përshtatshme për vazhdimin e detyrës. 

 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

Objekt i vlerësimit të aftësive profesionale është vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe trajnimit në 

përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit, respektimi i rregullave të etikës 

dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me nenet 43, 44, 45, 47, të Ligjit 12/2018, 

i ndryshuar dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e punonjësit të “Shërbimit për Çështjet 

e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

Analiza ligjore e raportit të vlerësimit të aftësive profesionale mbështetet në tre elemente:  

a) të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, sipas 

përcaktimeve të nenit 44, pika 1, ligjit 12/2018, i ndryshuar;   

b) të dhënat e mbledhura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, në institucionet dhe agjencitë 

ligjzbatuese në Republikën së Shqipërisë, sipas përcaktimeve të nenit 46, pika 3, e ligjit 

12/2018, i ndryshuar;   

c) tre dokumente të depozituara nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 46, pika 3, dhe 

nenit 44, pika 2, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, të cilët janë përgatitur në ushtrim të detyrave 

funksionale të subjektit të vlerësimit si punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme”. 

 

Të dhëna lidhur me arsimimin dhe trajnimin e znj.Erjena Bashari: 

- Mbaruar arsimin e mesëm pranë Gjimnazit “Asim Zeneli”, 1996-2000, Gjirokastër 

- Mbaruar arsimin e lartë, Universiteti i Tiranës, Dega Drejtësi, 2000-2004, Tiranë 

- Mbaruar studimet Master, Universiteti i Tiranës, E Drejtë Civile, 2009-2011, Tiranë 

 

Ka marë pjesë në disa trajnime:  

- Trajnim nga ASPA mbi Kushtetutën dhe të Drejtat e Njeriut, Procedurat Administartive, 

Komunikimi shkresor dhe hartimi i shkresave, Etika dhe Konflikti i Interesave, Organizimi 
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dhe Funksionimi i Administratës Shtetërore, Integrimi Europian, Procesi i Anëtarësimit të 

Sqipërisë në BE, Aftësi Menaxhuese, Shërbimi Civil në Shqipëri. 

- Trajnim nga SHÇBA, “Trajnim i Brendshëm i Avancuar” 

 

Bazuar në nenin 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, i ndryshuar, përcaktohet se: “Periudha e 

vlerësimit për aftësitë profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e 

emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) vjet”.   

 

Punësimi në vite i subjektit të vlerësimit jepet si më poshtë: 

 

- Aktualisht mban pozicionin e Shefe e Sektorit të Poligrafit, pranë Sektorit të Poligrafit, 

SHÇBA, Tiranë 
- Specialiste pranë SHÇBA, shtator 2019 – Mars 2020 

- Anëtare e Sekretariatit Teknik pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, Mars 2019 - 

Shtator 2019 

- Specialiste e Burimeve Njerëzore pranë SHÇBA, 2015-2019 

- Pedagoge, Albanian University, 2010-2015 

 

Znj. Erjena Bashari ka punuar pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, me detyrën Anëtare e 

Sekretariatit Teknik, për periudhën mars 2019 - shtator 2019. Ka bërë shkëputjen e marrëdhënieve 

të punës me KJV në datë 20.09.2019, sipas shkresës me nr. 79 Prot. 

 

Me Urdhërin nr. 2066 datë 20.09.2019 “Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA –së”, 

znj. Erjena Bashari, ish punonjëse e shërbimit, ripranohet në Strukturat e SHÇBA –së, caktohet në 

detyrë dhe emërohet Specialiste pranë Sektorit të Analizës, në Drejtorinë e Hetimit të ShÇBA –së. 

Të drejtat financiare i fillojnë me nënshkrimin e Kontratës Individuale të punës, me datë 

20.09.2019. 

 

Bazuar në nenin 81, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr 70/2014, “Pranimi në Shërbim bëhet nëpërmjet 

një procesi të hapur konkurrimi, në bazë të vendeve të lira të punës. Shpallja e vendit të lirë të 

punës botohet në dy gazeta kombëtare me tirazh të madh. Pranimi kalon në fazat e shqyrtimit dhe 

të verifikimit paraprak të dokumentacionit, të testimit me shkrim, të intervistës me gojë dhe të 

verifikimit të figurës”. 

 

Komisioni i kërkoi SHÇBA -së, të gjithë dokumentacionin për vendin e punës të znj. Erjena 

Bashari, sipas Urdhërin nr. 2066 datë 20.09.2019. 

 

Në dispozion të Komisionit, është vënë dokumentacioni: 

- Email, lidhur me diskutimet e përfaqësues të *** për Poligrafin, krijimin e një njësie të 

specialistëve të poligrafit, si dhe përpilimin e memos informuese për hapjen e 5 vendeve shtesë 

të punës si specialist pranë SHÇBA. 

- Memo, me objekt “Mbi bashkëpunimin me programin *** për implementimin e projektit të 

Poligrafit pranë SHÇBA, e sigluar për vijimësinë e procesit. 
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- Urdhër nr. 120, datë 28.05.2019, për Shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në strukturat 

e SHÇBA. (5 funksione specialist, pa gradë, paga III-b) 

- Shkresë drejtuar ***, lenda “Dërgohet lista e kandidatëve që kanë aplikuar për vendet e lira të 

funksioneve për poligrafin. Pjesë e kësaj liste të aplikantëve është dhe znj. Erjena Bashari. 

- Urdhër nr. 120/1, datë 14.06.2019, për Procedurat e përzgjedhjes të kandidatëve për tu pranuar 

në strukturat e SHÇBA. Në këtë urdhër është ngritur edhe komisioni i testimit. 

- Email, me anë të të cilit i njoftohet SHÇBA, lista e 5 kandidatëve kryesorë (ku bën pjesë dhe 

znj. Erjena Bashari) dhe 2 kandidatë rezerve. Këtij email i është bashkangjitur edhe një tabelë 

pikëzimi me renditjen e kandidatëve. Bazuar në këtë renditje është konkluduar në emrat e 

përzgjedhur. Ky email vë në dijeni për këtë vlerësim edhe një pjesë të komisionit të testimit. 

- Urdhër nr. 2066 datë 20.09.2019, Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA, me anë 

të të cilit znj. Bashari ripranohet në strukturat e SHÇBA, si specialiste. 

- Urdhër nr. 352 datë 2.03.2020, Për caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA, me anë të 

të cilit znj. Bashari caktohet në detyrë Shefe e Sektorit të Poligrafit, pranë SHÇBA. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar, Trupa e Vlerësimit, konstaton se: 

- Në Urdhërin nr. 120, datë 28.05.2019 “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në 

strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

në Ministrinë e Brendshme”, pesë funksionet e lira për konkurim, janë “Specialist” (pa 

gradë) me pagë III –b. Në Urdhër nuk është specifikuar se funksionet e lira për konkurim 

janë për “Specialistë për strukturën e poligrafit”. Gjithashtu nuk specifikohet as 

eksperienca e meparshme e punës e nevojshme, në përputhje me kërkesat ligjore të 

përcaktuara në pikën 2, të nenit 78, të ligjit nr. 70/2014.  

- Mungon shpallja e vendit të lirë të punës në dy gazeta kombëtare me tirazh të madh, bazuar 

në nenin 81, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr 70/2014. 

- Me Urdhërin nr. 120/1, datë 14.06.2019, “Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për 

t’u pranuar në strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, është ngritur 

një komision i përbërë nga pesë anëtarë. Ky komision ka dy kryetarë, z. F. H me funksion 

Këshilltar i ICITAP dhe z. A. A. me funksion Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit, si 

dhe tre anëtarë të SHÇBA –së, z. O. Sh. me funsion Drejtor në Drejtorinë e Inspektimit 

dhe Ankesave, z. F. S. me funksion Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së 

Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm dhe z. E. A. me funksion Shef në Sektorin e 

Ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave. Konstatojmë se përveç faktit, që ky 

komision i përzgjedhjes së kantidatëve ka dy kryetarë, asnjë nga anëtarët e komisionit 

përzgjedhës, nuk është pjesë e Sektorit të Analizës në Drejtorinë e Hetimit të ShÇBA –së, 

sektor ku znj. Erjena Bashari është punësuar sipas Urdhërit nr. 2066 datë 20.09.2019. 

- Fazat e shqyrtimit dhe të verifikimit paraprak të dokumentacionit, e testimit me shkrim, 

dhe intervistës me gojë, nuk është bërë nga komisioni i ngritur me Urdhërin nr. 120/1, datë 

14.06.2019. Vlerësimi i bërë për kandidatët është i qarkulluar me anë të emailit. Nuk është 

gjetur asnjë dokumentacion zyrtar i firmosur nga komisioni i ngritur lidhur për procedurat 

e përzgjedhjes së kantidatëve, përveç atij të dërguar me email. 
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Komisioni referuar dokumentacionit të administruar mbi arsimin dhe ecurinë në karrierë të 

subjektit të vlerësimit znj. Erjana Bashari, konstatoi se:  

 

 Znj. Erjena Bashari i përket personelit të shërbimit pa grada, sipas pikës 1, të nenit 21, të ligjit 

nr. ligjit Nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme”. 

 Përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat.  

 Përmbush kriterin e përvojës në punë. 

 Për funksionin që mban aktualisht si shefe poligrafi, bazuar në Urdhërin 352, datë 02.03.2020, 

është caktuar për shkak të ndryshimeve strukturore. 

 Për parregullsitë e konstatuara në procedurën e rekrutimit të znj. Erjena Bashari, si specialiste 

në strukturën e poligrafit pranë ShÇBA–së, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, nuk bën 

përgjegjegjës subjektin e vlerësimit, por institucionin rekrutues. 

 

Subjekti i vlerësimit znj.Erjena Bashari gjatë viteve të punës i nënshtrohet Vlerësimit të Aftësive 

Profesionale, sipas pikës 2 të nenit 44 të ligjit 12/2018, i ndryshuar nuk ka marrë asnjë masë 

disiplinore. 

 

Vlerësimet e punës nga eproret në vite lidhur me subjektin e vlerësimit janë me pikët maksimale 

ku përshkruhet, me integritet të lartë, aftësi shumë të mira për punë në grup, me profesionalizëm 

të lartë, aftësi të shkëlqyera komunikimi me kolegë, epror, vartës. 

 
Në bazë të nenit 46, pika 3 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. Subjekti i vlerësimit ka paraqitur 

si më poshtë dokumentat për vlerësim nga trupa e vlerësimit në kuadër të vlerësimit kalimtar të tij. 

 

1. Rregullore e ekzaminimit poligrafik në kushtet e pandemisë Covid-19, miratuar nga 

Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendëshme dhe Ankesat 

2. Analizë e punës së sektorit të poligrafit për periudhën Janar-Qershor 2020. 

3. Pjesë të shkëputura nga Plani vjetor i Shërbimit për Çështjet e Brendëshme dhe Ankesat, 

viti 2021 

 

Nga analiza e tre dokumenteve të përgatitura sa më sipër nga subjekti i vlerësimit Komisioni 

Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin se: 

 

 Dokumentat e paraqitura nga znj. Bashari janë në përputhje me aktivitetin që ajo ushtron 

pranë SHÇBA 

 Subjekti i vlerësimit ka njohuri të thelluara mbi legjislacionin që normon kuadrin ligjor të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Minsitrinë e Punëve të Brendshme, si 

dhe akteve nënligjore në fuqi, që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e  saj; 
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 Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore 

dhe nënligjore që normojnë kuadrin ligjor për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Minsitrinë e Punëve të Brendshme;  

 Dokumentat e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë të qarta, të kuptueshme dhe të 

strukturuara logjikisht; 

 

Nga sa më sipër Komisioni Jashtëm i Vlerësimit arrin në konluzionin se subjekti Erjena Bashari: 

 Është e aftë profesionalisht për të realizuar detyrat e planifikuara dhe të ngarkuara; 

 Është kërkuese ndaj zbatimit të detyrave, si dhe ka zgjidhur në kohë detyrat dhe situatat që 

janë krijuar;  

 Kryen detyrat e saj në përputhje me dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore; 

 Trajnimi dhe pajisja me çertifikata trajnimi është kryer gjatë karierës së saj si dhe janë të 

lidhura me objektin e ushtrimit të funksioneve të saj.  

 

 

V. 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, znj.Erjena Bashari, në përputhje me 

nenin 60 të ligjit 12/2018, ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtëme: 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë, 

- Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollin e figurës, 

- Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

si dhe pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

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

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", i ndryshuar, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, znj.Erjena Bashari, me funksion Shefe e 

Sektorit të Poligrafit, pranë SHÇBA. 
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ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

 

Alban Laska 

Kryesues 

 

   Ana Kapaj                    Elida Liko 

     Relatore                        Anëtare 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit dhe SHÇBA brenda 15 ditëve pas 

përfundimit të kësaj seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit në përputhje me pikën 8, të nenit 56, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

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

për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 21.07.2021.  

 

 

 


